


Nevšední konstrukce zajím ají Zd. Šímu 
z Prahy. Model s rotujícím křídlem o ploše 
16,9 dm2 je poháněn motorem OTM 2,5 
Sokol se čtyřlistou vrtulí, jednokanálová RC 
souprava říd í magnetem směrovku, časo
vač Graupner zmenšuje otáčky motoru (nut
né pro přistání)

dovedou
naši
modeláři

Na podvozky dráhových automobilů 
Ford a Lotus staví Karel SKALICKÝ  
z Českého M eziříčí vlastní karosérie. 
Jednou z jeho posledních prací je Spider 
M etalex, zhotovený z tuhého papíru

Cvičný U-model si zhotovil z pěněného polystyrénu  
S. Prokop z Toužimi. ,,B leška“ má rozpětí jen 600 mm, 
s motorem MVVS 1,5 létá velmi živě a je odolná vůči 
nárazům

K t i t u l n ím u  s n ím k u

Výroba letadel p a tří odedávna k vý
znam ným odvětvím československé
ho průmyslu a pom áhá šířit ve světě  
povědom í o technické zdatnosti na
šich lidí. Zatím co v období před  dru
hou světovou válkou šlo hlavně o le 
tadla dřevěná a zhotovovaná v m a
lých sériích zejm éna ručně, po osvo
bozen/' n aš í vlasti Sovětskou arm á
dou došlo ke kvalitativním u zvratu.

Náš letecký prům ysl byl přebudován  
a vyrábí většinou celokovová letadla  
se světovým i param etry. Spojenectví 
se SSSR a dalším i socialistickými 
zem ěm i p ak  umožnilo u některých  
typů sériovost, již  nám mohou závidět 
m nozí světoví výrobci. -  Na sním ku  
Karla MASOJÍDKA je  špičkový výro
bek čs. produkce, L 39 ALBATROS, 
cvičné proudové letadlo tzv. druhé 
generace, které popisujem e na jiném  
místě.

TERRY z Graupnerovy stavebnice  
pěkně zpracoval Mir. Kvapil z Prahy. 
Model s motorem OS PET 0.99 
(1,62 cm 1) létá s řízenou směrovkou 
a motorem

Další RC větroň na laminátový trup 
z LMK Šumperk, tentokrát navržený 

A. Horákem z LMK Brno-střed. Rozpětí 
je 2600 mm, nosná plocha 50 dm 2, hmotnost 
1650 g s rádiem MVVS a servy Bellamatic II, 

řízena jsou obě kormidla

rm



CAS, VE KTEREM 
ŽIJEME

. Je tomu už třicet let -  a přesto nelze 
zapomenout. Neboť čas našeho života se 
zrodil právě tehdy. V dunění děl. V řinčivém 
rachotu tankových pásů. V ohlušivé salvě 
vítězného salutu.

Je tomu už třicet let, ale budeme si to 
pamatovat navždy: nebýt Sovětské armády, 
nežili bychom.

Ne, není v tom nadsázka, poněvadž nad 
českou kotlinou byl tenkrát vynesen rozsu
dek smrti. V poslední nesmyslné bitvě měla 
být hájena do posledního muže a do posled
ního náboje, taktikou spálené země. A černí 
smrtihlavové i muži v polní šedi wehrmachtu 
k tomu byli odhodláni. . .

Kolik nám to tehdy bylo, pokud jsme už 
byli na světě?

Šest, sedm, osm. Hitler vytržený z nenávi
děných učebnic se povaloval na trávníku 
s úhledně srovnanými hraničkami min, pod 
nohama zvonily vystřílené nábojnice a přílba 
smějícího se rudoarmejce snad jen o deset let 
staršího ti byla k zlosti velká. A tanky, ty 
skvělé, kouřem výbuchů očazené tanky! Pro
bíjely se od Berlína, saskými rovinami 
a chmurným válem Krušnohoří až do Prahy. 
Ale vidíš ve vzpomínkách nebo na starých 
snímcích i dlouhé kozácké kolony, slyšíš 
neznámou melodii písně o stepi, jezdec vede 
koně po padlém soudruhovi. .  . Bože, těch 
prázdných míst! Cožpak se na ně nikdo 
nevrátí? Byl jsi malý, teprve ses učil poznávat 
city, a tehdy jsi poprvé pochopil, co to je 
hluboké pohnutí.

Co živi budeme, nezapomeneme.
Pak ti řekli, že někde v Japonsku vybuchla 

jakási neznámá puma. A tys potom viděl na 
obrázku obrovský hřib jejího výbuchu a ještě 
později jsi pochopil, že se stal ohnivým 
znamením doby. A nejen znamením. Stal se 
hrozbou, smrtelným nebezpečím pro život. 
Jak bys mohl vědět, tehdy, když jsi rostl, že 
už v roce 1948 generál Kenny, tehdejší 
velitel strategického letectva USA, se zmínil 
o plánu, podle něhož by Spojené státy měly 
„uzavřít kolem Ruska kruh leteckých zákla
den a stále silněji jej svírat, dokud se Rusové 
neudusí."

Spojené státy se o to skutečně pokusily. 
A nezůstaly jen při budování válečných 
základen -  rozpoutaly válku, jež vešla do 
dějin pod názvem „studená", přestože v Ko
reji její teplota dosáhla intenzity hořícího 
napalmu. Přišel rok 1957 a vypuštění umělé 
družice Země, prvního sovětského sputnika, 
který současně jasně prokázal existenci so
větské mezikontinentální balistické rakety, 
rozbilo tyto plány na padrť.

Nejen Rusové, nejen národy Sovětského 
svazu, ale ani národy ostatních zemí, které po 
svém osvobození z fašistické nadvlády na
stoupily cestu socialismu, se nezadusily. Im
perialismus musel přijmout jako definitivní 
skutečnost, že socialismus přestal být záleži
tostí jedné země a stal se světovou hospodář
skou soustavou disponující nejmodernější

technikou. To byl další triumf našeho času, 
rovněž jedno z jeho ohnivých znamení, které 
ovšem -  a to není maličkost -  nestálo jediný 
lidský život.

Jak jsme rostli, naučili jsme se chápat, kdo 
rozpoutává války, kdo vynáší ortely a kdo 
přináší oběti. Pochopili jsme, že války plodí 
imperialismus, že vyrůstají z jeho agresivní 
podstaty a že byly nevyhnutelné dotud, 
dokud neexistovala síla, která by byla schop
ná postavit se imperialismu na odpor. V le
tošním jaře, uprostřed oslav historického 
vítězství pokrokových sil celého světa nad 
fašismem, si připomínáme neméně význam
nou událost -  dvacetileté trvání Varšavské 
smlouvy. Právě tato dohoda socialistických 
zemí o ozbrojeném spojenectví byla onou 
silou, která udržela imperialismus na uzdě. 
A nejen to -  socialistická světová soustava se 
stala určujícím činitelem v dalším vývoji naší 
epochy. A  to nikoli za cenu životů, nikoli za 
cenu hekatomb mrtvých. Prosazuje se vahou 
svého významu, silou idejí, silou revolučního 
příkladu.

Imperialismus ovšem válčit nepřestal. 
Uplynulo třicet let od konce poslední války 
v Evropě a za tu dobu snad nebylo roku, kdy 
dunění děl a rachot tankových pásů umlkly. 
A nezáleží příliš na tom, zněly-li v Koreji, ve 
Vietnamu, na Sinaji anebo v Kongu: svět se 
totiž pozoruhodně zmenšil.

Jistý pan Fileas Fogg, kdysi, ve spisovate
lově fantazii, podnikl cestu kolem světa za 
osmdesát dnů. A bylo to fantastické dobro
družství, k němuž potřeboval nervy jako 
provazy, železnou vůli a plné kapsy britských 
liber. Dnes se dá cesta kolem světa pořídit za 
osmdesát hodin -  a je k tomu zapotřebí už 
jenom těch liber . .  . Nepočítáme-li ovšem 
případy, kdy se cestuje zcela zdarma. Stačí, 
aby se na Středním východě zostřilo napětí -  
a Jerry White ze Severní Karoliny, příslušník 
X. aeromobilní brigády, přistává téhož dne ve 
14.25 na islandském Keflavíku, kde se tan
kuje, aby za několik dalších hodin vystoupil 
na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Ještě 
téže noci ho mohou dopravit do jižní Evropy, 
kde setrvá v bojové pohotovosti.

Tato rychlost, umožněná nebývalým tech
nickým rozmachem, je také jedním ze zna
mení času, ve kterém žijeme. Není sice 
znamením ohnivým, ale požár klidně může 
rozpoutat. Dává našemu času křídla, nese 
nás nad propasti, z jejichž hlubin jde na 
člověka závrať. Nagasacká A-bomba měla 
ničivost 1,5 kilotuny TNT. Ničivost dnešních 
nukleárních bomb dosahuje 10, 20, 50 i více 
megatun. A  aby se daly lépe počítat ztráty na 
životech, třebaže zatím naštěstí pouze hypo
tetické, vymysleli v imperialistických štábech 
novou jednotku: 1 000 000 mrtvých =  jeden 
megamrtvý. (Což bychom si měli pamatovat 
-  jako důkaz o zrůdnosti.)

(Dokončení na str. 24)
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2klubů 
kroužků

Příprava na Spartakiádu

Prácas mládežou jejednaz hlavných činnos
ti, ktorú zabezpečuje Modelklub ZO Zväzarmu 
pri Odbornom učilišti VSŽ Košice. Prevážnu 
váčšinu členov tvoria mladí ludia, hlavně mlá
dež do 15 roková učňovský dorast, teda junioři.

Na odbornom učilišti VSŽ Košice vedie krú- 
žok ing. L. Virág; krúžok má 25 členov. Ing. V. 
Cilli a V. Lehocký vedú krúžky, ktoré majú 
celkom dvadsaf členov, v Pionierskom dome 
v Košiciach. Na odbornom učilišti pracujú cfalej 
krúžky lodných a raketových modelárov a při
pravuje sa zriadenie krúžku automobilových 
modelárov. V krúžku plastikového modelárstva 
na ZDŠ Bernolákova ulice v Košiciach pracuje 
15 žiakov pod vedením Petera Kubika.

Práca v krúžkoch bola v prvých mesiacoch 
tohto roku zameraná na spartakiádně súťaže. 
Leteckí modeláři sazaoberali stavbou Vetroňov 
DANA, TOM a SAPER 13 zo stavebnic IGRA.

V krúžku lodných modelárov stavali lod MEIO- 
DIA a iné, raketoví modeláři zhotovili rakety 
PARA a PIONIER. V krúžku plastikových mode
lárov sa venuje pozornost' stavbě kitov lietadiel 
československej výroby.

Prvé okresně súťaže začnú už v máji a júni. 
Členovia krúžkov sa na nich pripravujú po 
všetkých stránkách a tak im třeba popriať iba 
mnoho úspechov všportovom zápolení a v dal- 
šej činnosti na poli modelářských odborností 
Zväzarmu.

Ing. L. Virág

Spolupráce DPM 
a Svazarmu

Asi tři roky po založení našeho DPM, v roce 
1963, začaly pracovat kroužky lodních a letec
kých modelářů. Vedli je soudruzi FuxaaSchige, 
členové Svazarmu v Bílině. Soudruh Fuxa u nás 
pracoval po mnoho let; když těžce onemocněl, 
pokračovali v jeho práci sourozenci Rymichovi, 
kterým i nadále radil a předával zkušenosti. Ti 
ale v roce 1969 odešli do základní vojenské 
služby a kroužky zůstaly opuštěny. Ujal se jich 
dlouholetý člen Svazarmu Oldřich Satzke. Ne
jenže pomohl najít vedoucího pro kroužek 
leteckých, ale založil ještě kroužek raketových 
modelářů. Postupně vznikla při našem DPM 
základní organizace Svazarmu, v jejímž čele 
soudruh Satzke stojí. V ZO Svazarmu při DPM 
nejsou dnes jen instruktoři, ale i pionýři z našich 
zájmových útvarů a také ti, kteří již pionýrskému 
věku odrostli. Klub raketových modelářů je stále 
přitahuje. Instruktoři svým příkladem získali 
i většinu dětí z technického oddělení za členy 
ZO Svazarmu.

V loňském roce jsme společně slavili první

úspěchy -  letečtí modeláři po čtyřleté houžev
naté práci pod vedením soudruha Jaroslava 
Šilhavého jeli poprvé na soutěž. J. Pondělíček 
se stal mistrem ČSR a postoupil na mistrovství 
ČSSR. Raketoví modeláři postoupili až do ná
rodního finále a větší na z nich se umístila v první 
desítce. Společně se ZO Svazarmu jsme byli 
loni pověřeni organizací národního finále sou
těže žáků v raketovém modelářství. Na této akci 
se podíleli jak pracovníci našeho DPM, tak 
všichni členové ZO Svazarmu. Vždyť již samot
ný název ZO Svazarmu při DPM signalizuje, že 
naše spolupráce je velmi úzká. Členové ZO 
využívají všechny prostory našeho domu včetně 
dílen a naopak členové.našich kroužků využívají 
areál Svazarmu. Protože hodně bývalých členů 
našich kroužků se vrací do DPM na oddělení 
techniky, založili jsme také ZO SSM, kde se tito 
mladí lidé sdružují.

Naše zájmové kroužky společně s vedením 
ZO Svazarmu navázaly v loňském roce družbu 
se studenty z Chile a naše ZO byla nazvána ZO 
Svazarmu S. Allende při DPM v Bílině. Chilští 
studenti jsou našimi častými hosty. Vždy bese
dují s pionýry, přibližují jim svým vyprávěním 
problémy Chile a celé Latinské Ameriky. Navá
zané kamarádské vztahy napomáhají při vytvá
ření vědomí proletářského internacionalismu 
u pionýrů a svazáků. Přátelské vztahy udržuje
me i s pionýry ze SSSR, se zájmovým kroužkem 
raketových modelářů při Domu pionýrů ve 
městě Kaluga. S těmito přáteli jsme se prozatím 
nesetkali, ale vyměň ujémesi plánky raket a zku
šenosti.

Jana Marišlerová  
ředitelka DPM Bílina

LMK SVAZARMU DROZDOV u Hořovic uspo
řádal začátkem letošního roku velkou výstavu 
modelů svých členů, jež zcela zaplnily velký sál 
místní restaurace. Amatérsky, ale vkusně a pře
hledné uspořádanou expozici shlédli četní ná
vštěvníci z místa i okolí, z nichž mnozí viděli 
i minulé ročníky. Největšímu zájmu se těšily RC 
vrtulníky Rudolfa Liehmanna, ti nejmladší zase 
obdivovali nejvíc motokáru A. Můllera. Činoro
dý drozdovský klub vstoupil zdařilou akcí 
úspěšně do jubilejního roku 30, výročí osvobo
zení, na jehož počest uskuteční ještě několik 
dalších propagačních vystoupení. ym p

Nakoniec prisíúbili členovia krúžku, že sa 
vypracujú na dobrých modelárov, ktorí budú 
dobré reprezentovat' našu vlast'. V tom im bude 
stále príkladom Jozef Gábriš.

Zolo Klement

LMK Svazarmu v Jevíčku

uspořádal na počest 30. výročí osvobození 
československá výstavu leteckých, lodních, au
tomobilových a železničních modelů. Slavnost
nímu otevření byl přítomen zástupce ÚV Sva
zarmu plk. Hendrich azástupci OV Svazarmu ve 
Svitavách s. Matuška a s. Jenický. Výstavu, již 
instalovalo propagační oddělení n. p. DIU, 
shlédlo přes 700 návštěvníků, což je skoro

třetina obyvatel města. Líbila se hlavně mládeži, 
mezi kterou pomohlažískatdalšízájemceomo- 
delářství.

LMK v Jevíčku má 20 členů ve věku do 15 let 
a 15 členů starších. Mladé modeláře vede 
pisatel, starší Vilém Slechan ml. V roce 1974 
vybojovali členové klubu pět prvních, tři druhé 
a tří třetí výkonnostní třídy. Letos se členové 
klubu zavázali k brigádnické práci při dokončo

Modelársky krúžok 
v Rybníku

navštívil 13. februára trojnásobný majster světa 
v súťaži akrobatických U-modelov Jozef Gábriš. 
Počas besedy s pioniermi sa prejavila nielen 
jeho láska k tomuto sportu, ale aj jeho úprimný, 
kamarátsky vztah k deťom. Pri příležitosti tejto 
návštěvy požiadali členovia krúžku J. Gábriša 
o to, aby krúžik mohol niesť jeho meno, s čím 
s. Gábriš súhlasil. Krúžok bol vteda pomeno- 
vaný „Modelářsky krúžok Jozefa Gábriša 
v Rybníku".

Pri predvádzaní sa však stala i nemilá vec: 
chlapcom uletel RC model lietadla. Pátraniepo 
ňom bolo márne. Až o pať dní telefonoval 
Š. Mäsiar z Tlmáč-Lipníka a model odovzdal 
jeho stavitefovi. Za pochopenie mu chceme 
poďakovať i touto cestou.

vání obnovované budovy Svazarmu v Jevíčku. 
Ve spolupráci s n. p. DIU budou klubové 
místnosti vybavený nábytkem, nástroji a po
můckami.

A. Slechan

Výstava v Nýřanech

se konala v rámci oslav 27. výročí Vítězného 
února. V pěkném prostředí svazarmovské klu
bovny bylo instalováno přes sto modelů nýřan- 
ských modelářů a zapůjčené modely od členů 
LMK Plzeň-Bory. Nejmladší modeláři se po
chlubili dobře zpracovanými minimaketami 
sportovního letadla LETOV. Významnou částí 
výstavy byla expozice RC větroňů a kolekce 
plastikových modelů. Návštěvníci tak poznali 
letadla, na kterých bojovali naši letci ve druhé
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0
první

pomoci (5)

Při úrazech e lektrickým  proudem  p ro 
vedeme nejprve techn ickou  první pomoc, 
tzn. vypneme hlavní přívod e lek třiny  vypí
načem. Není-li to  možné, pokusím e se 
o zkrat přehozením  vod iče tlustým  neizo- 
lovaným drátem , který je  na jednom  konci 
uzemněn. Sam ozřejm ě drá tu  se nesmíme 
dotýkat, nýbrž použít nějaké spolehlivé 
izolace. Někdy je také možné vod ič  p ře ru 

š it dobře izolovaným  nástrojem  nebo od 
táhnou t izolovaným  nástro jem  postižené
ho z dosahu vodiče. Je-li zdro jem  úrazu 
vedení vysokého nebo velm i vysokého 
napětí, m ohou je vypnout jen odborníc i. 
V tom  případě se nesmíme k postiženém  
ani p řib ližovat (krokové napětí). Pozor! 
Je-li postižený ve výšce, je  potřeba  před 
přerušením  proudu nějakým vhodným  
způsobem  zajistit, aby jeho  dopad na zem 
byl co nejšetrnější.

Teprve po poskytnutí techn ické  první 
pom oci se věnujem e postiženém u. Udu
síme dekou nebo oděvem hořící části 
jeho oděvu, ošetřím e popáleniny, prove
deme pro tišoková  opa třen í a při zástavě 
dýchání nebo srdeční č innosti zavedeme 
umělé dýchání a nepřím ou masáž srdce. 
Masáž srdce zavádáme tehdy, neobnoví-li 
se č innost s rdeční po 2 prudkých po sobě 
následujících úderech do kra jiny srdeční. 
Často odnese zasažený do tyk s e lek tric 
kým proudem  jenom  leknutím . V tom 
případě ňo uklidním e, zajistím e mu i tě
lesné pohod lí a zůstanem e jen u sledová
ní jeho celkového zdravotn ího stavu.

P oranění o č í pa tří vždy do ošetření 
odborného lékaře, neboť i p ři tupém 
poranění (úderem) může do jít ke krvácení 
do přední kom ory, sklivce  nebo sítn ice, 
k vybočení čočky apod. Rovněž každé

poranění ostrým  předm ětem , např. drá 
tem, nebo c iz í tě lísko, které se Volně 
nepohybuje, ale je  zaseklé, patří do od 
borného ošetření.

Sami m ůžete odstraňovat jen volná 
tělíska ve spo jivkovém  vaku. Ta bývají 
nejčastěji uložena pod horním  víčkem. 
Horní víčko obrátím e tak, že do pravé ruky 
vezmeme zápalku nebo kousek špejle, 
k terou na jednom  konci zaostřím e a om o
táme kouskem  v borové vodě sm očené 
vaty, po ložím e ji napříč na horn í víčko 
(postižený se musí stále dívat do lů  k vn itř
nímu koutku): Levou rukou uchopím e 
řasy a pom ocí tahu za řasy nahoru spolu 
s m írným tlakem  zápalky dolů víčko obrá
tíme. Pak zápalku uvolníme, víčko p řid r
žujeme jen za řasy a připraveným  koncem 
zápalky, tj. koncem  se svitkem  vaty, cizí 
tě lísko setřeme. Při odtažení do ln ího  víč
ka se postižený m usí dívat nahoru. Po 
odstranění c izího tě líska je  vhodné oko 
vyp láchnout borovou vodou.

Při vn iknu tí d rážd ivých  nebo leptavých 
látek do očí je  první pom ocí dostatečný 
výplach očí vodou, nejlépe tekoucí. 
V tom to  případě při odesílání postiženého 
k lékařském u ošetření oko nezavazuje
me; ve všech osta tních případech je  třeba 
oko zavázat.

(Dokončení)

světové válce a v době Slovenského národního 
povstání. Výstava měla velký ohlas mezi veřej
ností, hlavně mládeží. Důkazem toho je značný 
zájem o práci v kroužcích.

A. Hájek

V Popradě

vede modelářský kroužek při Odborném učilišti 
n. p. Vagónka Poprad Ladislav Role, člen LMK 
Poprad. Kroužek navštěvují žáci I. a II. ročníku, 
pokud v prvém roce dosáhnou dobrých výsled
ků. Družstvo kroužku obsadilo II. místo v soutěži 
model ů A2, B2 a C2, kterou pro učně uspořáda
lo Ministerstvo hutí a těžkého strojírenství. 
V kategorii větroňů A2 vyhrál tuto soutěž člen 
kroužku Milan Oprenčák. Kroužek uspořádal 
i řadu propagačních akcí v rámci májových 
oslav a vystoupení pro děti zaměstnanců n. p. 
Vagónka Poprad.

Kromě volných modelů staví chlapci upouta
né modely, lodě a rakety. Díky pochopení 
vedení podniku má kroužek dostatečnou fi
nanční podporu. Dalším důkazem zájmu podni
ku o výchovu mladých modelářů je dílna umís

těná přímo v budově internátu. Obvyklé problé
my s materiálem jsou umocněny ještě tím, že 
nejbližší prodejna je až v Košicích, tedy „pou
hých" 120 km od Popradu. Práce kroužku je 
také poněkud ztížena tím, že se učni střídají 
každé dva roky, a tak je nutno začínat stále 
znova. Ale v tom je přeci význam této práce; 
zkušenější členové totiž odcházejí do modelář
ského klubu při ZO Svazarmu při n. p. Vagónka 
Poprad.

L. Role

V Olomouoi

máme čtyři kroužky s více než čtyřiceti chlapci 
od 11 do 18 let. Museli jsme proto upravit dílnu 
a vybavit ji tak, aby odpovídala současným 
nárokům na modelářský výcvik. Pod odborným 
vedením s. Prokopa zde členové klubu odpra
covali 320 brigádnických hodin. V dílně máme 
tedy nový prostor naodkládání rozpracovaných 
modelů, sociální zařízení, zavedenou teplou 
vodu, opravený soustruh a další obráběcí stroje.

Snažili jsme se také propagovat modelářství 
mezi mládeží a dospělými. První propagační 
akce byla 1. února; ve spolupráci s tělovýchov
nou jednotou Olomouc-město jsme pořádali 
dětský karneval nazvaný Letiště přijímá. Pro 
výzdobu pavilonu Flora snesli modeláři 37 
svých výtvorů od A-jedniček až po třímetrové 
RC větroně a makety. V bohatém programu 
shlédlo asi tisíc diváků propagační vystoupení 
s pokojovými modely. Kromě toho stačili mode
láři ještě zorganizovat prodej balónků a mode
lářskou tombolu.

Následující týden se. otevírala nová výrobní 
hala n. p. MEZ Holice. V tomto závodě pracuje 
několik obětavých členů klubu, a tak se během 
několika dnů stěhovalo do haly mnoho „podiv
ných" předmětů. Kromě výstavky prací ryze 
modelářských se tu usídlil i Luňák a několik 
padáků. Také zde se roztočila modelářská tom
bola a děti zaměstnanců „se vyřádily" s vyhra
nými kolibříky a jinými „poletovátky"; nechybě
ly ani soutěže, kdo dál dolétne s kolibříkem 
a kdo nakreslí hezčí éro.

Příprava „Reprezentačního modelářského 
plesu" nás stála nejvíce práce a peněz. Program

jsme se snažili udělat co nejatraktivnější; s „m i- 
niúčkem" O. Molíka létal J. Kronek, pokojový 
mode! o rozpětí 700 mm předváděl Z. Prokop. 
Ornitoptéra J. Hacara létala lépe dopoledne na 
„generálce", zatímco večer předvedla jen dva 
okruhy. Ačkoli ples nebyl tak navštíven, jak jsme 
očekávali (a jak bychom vzhledem k finanční 
situaci klubu potřebovali), přesto jej považuje
me za zdařilý. O úspěch se zasloužil hlavně 
J. Prokop.

J. Hacar

OZNÁMENÍ KLUBŮ

■ MK Svazarmu při ODPM Prostějov oznámil 
dne 12.2. 75, že jeho předsedou je od 18.12.74 
Miloš Kubalčík, Sídliště svobody 15/51, 796 01 
Prostějov.

■ LMK Nýřany oznámil dne 3. 3. 75, že jeho 
novým náčelníkem je Ant. Hájek, 330 23 Nýřany 
344, okr. Plzeň-sever.

■  Okresní modelářská sekce Svazarmu v Gott
waldově oznámila dne 3. 3. 75 toto:

KLM Gottwaldov má nového náčelníka: Petr 
Malinka, Havlíčkova čtvrť 167, 760 00 Gott
waldov.

Modelklub pří ZO Svazarmu VZÚ 011 ve 
Slavičíně byl ustaven dne 26. 12. 74. Náčelní
kem je Jos. Vašíčka, Luhačovská 250, 763 21 
Slavičín, ok, Gottwaldov.

■  Model, kroužek při JKP Stochov byl ustaven 
dne 1. 1. 75 s odborností leteckou a lodní. 
Náčelníkem je Oldřich Jirsa, U stadionu 344, 
273 03 Stochov.

■  Modelklub Elton při ZO Svazarmu Elton 
v Novém Městě nad Metují byl založen dne 24.2. 
75. Náčelníkem je Bedřich Janáček, Nádražní 
242 b, 249 01 Nové Město η. M. -  Současně byl 
zrušen modelářský Juniorklub při SPŠS Nové 
Město η. M. -  Redakci došlo dne 14. 3. 75.
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VÝVOJ SOVĚTSKÉ RAKETOVÉ
TECHNIKY

V předvečer 40. výročí Velké říjnové  so c ia lis 
tické  revoluce, v roce  1957, vypustit Sovětský 
svaz p rv n í um ě lou  d ru ž ic i Země. Tato udá lost 
znam enala m ezník ve vývoji lidstva, vstup do  
kosm ické  éry.

Č lověk p o  tis íc ile tí sn il o cestě ke hvězdám.
P rvn í znám ý vědecký p ro je k t kosm ické  lo d i 
s lid skou  posádkou  však vytvořil až ruský vědec 
a revo luc ioná ř N. I. K iba lč ič  v roce 1881. N ěm ec
ký vynálezce H. G asw ind t vypracoval v roce  1893 
p ro je k t rakety p ro  dopravu  osob na jin é  planety.
Velký ruský vědec K. E. C io lkovskij, považovaný  
za otce kosm onautiky, p rvn í p rop racova l te o rii 
um ožňu jíc í vyslání č lověka do vesmíru a ko sm ic 
ký výzkum. Jeho d ílo  ,,Rakety do kosm u", pub likované  v r. 1903, znam enalo p řínos  
světové vědě. Teoretické stud ie  C io ikovského byly  pozdě ji po tvrzeny vědeckým i 
experim en ty  ja k  v Sovětském  svazu, tak i v jin ý c h  zemích. K. E. C io lkovsk ij se však 
nedož il usku tečněn í svých m yšlenek, p rv n í k rok  do kosm u byl vykonán 22 le t p o  je h o  
sm rti. M ezi tím to  h is to rickým  č inem  a uveře jněním  C io ikovského p ra c í up lynu lo  pouze  
p ů l století. D íky ú s ilí a ta len tu  sovětských lid i se lid s tvo  poprvé  zbav ilo  okovů  zem ské  
p řita ž livo s ti a o tevře lo  s i cestu k novým světům  p lným  ta jem ství a hvězd,

K. E. C io lkovsk ij. 
o tec  kosm onau tiky

Slavný revo luc ioná ř a přís lušník hnutí 
Narodnaja volja, N. I. K iba lč ič  (1853- 
1881), prostudova l veškerou lite ra tu ru  
o výbušninách a stře lném  prachu, d o 
stupnou v ruštině, francouzštině , něm či
ně a ang lič tině . Jeho současníci napsali, 
že „ te c h n ic i ve v ládn ích  službách by se 
měli p o u č it u K iba lč iče , č lověka s velkou 
erud icí, který po dva roky prováděl sérii 
zkoušek v labo ra to ři, kterou by mu m ohli 
závidět experti, k te ří p ro ti němu vystupo
vali v soudní síni. Znal velm i dobře  v last
nosti n itrog lyce rinových  směsí, které d o 
vedl používat s velkým  um em ." Tento 
ta lentovaný vynálezce zasvětil svůj život 
bo ji p ro ti carism u. Až do svého zatčení 
vedl K iba lč ič  labo ra to ř výkonného výboru 
o rgan izace N arodnaja  Volja. Během po
bytu ve vězení v Petrohradě v březnu 1881 
vytvořil svůj „P ro je k t le tad la ", po jednáva
jíc í o letadle poháněném  střelným  p ra 
chem. V té to  p ráci řeší raketový m oto r na 
stře lný prach, řízení rakety vykláněním  
m otoru , podm ínky spalování, nutné pro 
stoupavý let a pro  let v dané výšce, 
s tab ilitu  letadla a řadu dalších prob lém ů.

0  dva roky později, v r. 1883, popsal K. 
E. C io lkovsk ij (1857-1935) ve svém díle 
Kosm os (dosl. vo lný p rostor) vesm írnou 
lo ď s  reaktivním  pohonem . Je h o da lš íd ílo  
„S n y  o Zem i a nebi a v liv  všeobecné 
g rav itace " vyšlo v M oskvě v roce 1895. 
Vyslovil v něm poprvé m yšlenku umělé 
druž ice  Země. K las ickéd ílo  C io ikovského 
„V ýzkum  vesmíru pom ocí rake t" vyšlo 
v petrohradském  časopise N aučnoje 
O bozrenije . R ozpracoval zde poprvé teo rii

letu rakety a zásady pro návrh raketového 
m otoru  na kapalné palivo, vše s ve lkou 
přesností a předvídavostí.

V dalších letech pracova li na tom to  po li 
v Rusku vynálezci A. B. Evald (1886), A. P. 
F jodorov (1896) a řada dalších. U rčité  
prvky teorie  reakčních stro jů , ap likované 
na nám ořní lodi, vytvořil o tec ruského 
le tectví N. E. Žukovský (1847-1941) v po 
jednáních „R eakce vytékajících a vtéka jí
cích kap a lin " (1882, 1885) a „T eo rie  lod í 
poháněných reakcí vytékající vo dy" 
(1908).

Jedním  z nejvýznam nějších sovětských 
raketových konstruk té rů  byl F. A. Cander 
(1887-1933), který zasvětil svůj ž ivot p ro 
b lem atice  raketové techniky. Teore tické  
výzkum y započal již  v roce 1907 a o něco 
později začal i s konstrukčn ím i výpočty. 
Cander je znám jako  zakladatel teorie  
výpočtu  proudových  m otorů. Na kon fe 
renci m oskevských vynálezců v r. 1921 
přednesl Cander referát o návrhu kosm ic
kého letadla a v roce 1924 pub likova l 
v časopise Těchnika i žizň č lánek s ná
zvem „Le ty  k jiným  p lane tám ", ve kterém 
vyložil jednu ze svých hlavních myšlenek, 
kom binaci rakety a letadla pro s ta rt ze 
Země a následující spálení letadla ve 
spalovací kom oře rakety pro zvýšení je jí
ho do le tu. V r. 1930 vytvořil F. A. Cander 
pom ocí obyčejné sam odujné lam py první 
sovětský labora to rn í m odel proudového 
m otoru  nového typu a nazval je j OP-1. 
Zařízení vyvíjelo tah 145 g. Později C an
der vyvinu l raketový m oto r p racu jíc í se 
směsí teku tého  kyslíku a benzínu.

V roce 1924 založil v Kyjevě akadem ik 
D. A. Grave kroužek pro výzkum a dobytí 
vesmíru. Vědeckou a techn ickou  radu 
to h o to  kroužku tvo řili akadem ici E. O. 
Paton, B. I. Srezněvskij, K. K. Sem ínskij, V. 
I. Šapošn ikov a další. Tento kroužek zo r
ganizoval ve spo lup rác i se sekcí vynález
ců kyjevského Sdružení inženýrů a te c h 
niků první výstavu výzkumu m ezip lane
tá rn ího  p rostoru , která byla zahájena 19.

června 1925. Tato výstava měla velký 
úspěch, návštěvníci si m ohli m im o jiné  
pos lechnou t přednášky o dobytí kosmu.

Na sklonku  roku 1928 byla v Len ingra 
dě založena skup ina pro m eziplanetární 
le ty při faku ltě  že lezn ičního inženýrství 
(nyní O brazcovův ins titu t že lezn ičního 
inženýrství). Předsedou skup iny byl p ro 
fesor N. A. Rynin (1877-1942), děkan 
faku lty  vzdušné dopravy na tom to  in s titu 
tu. V roce 1929 uveře jn il N. A. Rynin návrh 
na zřízení stá tn ího výzkum ného ústavu 
pro výzkum kosm ické dopravy. Rynin 
m im o jiné  zkoum al v liv  zrychlení na o rga 
nism us zvířat.

Labora to ř dynam iky plynů (GDC) této 
skup iny měla k d ispoz ic i m echanickou 
dílnu na zkušebním  po lygonu, adm in is 
tra tivn í m ístnosti v centru města a dílnu ve 
výzkum ných labo ra to řích  A dm ira lity  
v Grebnom  portu  na Vasilevském  ostrově, 
kde se vyráběly raketové náplně z bez
dým ného stře lného prachu. Raketové 
stře ly na bezdýmný prach různého ka lib 
ru, které zde byly vyvinuty, prošly zkouš
kami na vlastním  i arm ádním  zkušebním  
dě lostře leckém  po lygonu a ne jdokona le j
ší typy, známé pod názvem „K aťuša". se 
pros lav ily  ve druhé světové válce.

Na podzim  r. 1931 byly v M oskvě a Le
n ingradě v rám ci Spo lečnosti pro p odpo 
ru le tecké a chem ické obrany ustaveny 
skup iny dobrovo ln íků  pro s tud ium  reak
tivn ího  pohybu (Gird). V m oskevské sku 
p ině pracova li například F. A. Cander, S. 
P. Koro ljev a Μ. K. T ichonravov, v len in 
gradské skup ině byli známý vědec N. A. 
Rynin a vědec a popu la rizá to r J. A. Pe- 
relman.
Moskevská skup ina  byla později p ře jm e
nována na cen trá ln í (CGIRD). Na začátku 
roku 1932 byly v m oskevské a len ing rad 
ské GIRD organizovány kursy raketové 
techn iky  pro výcvik specia listů . Podle 
přík ladu raketových nadšenců v Moskvě 
a Len ingradě byly o rgan izovány skup iny 
pro s tud ium  reaktivního pohybu v mnoha 
jiných  ve lkých m ěstech. Pro rozšíření 
toho to  hnu tí vykonali m noho F. A. Cander 
a N. A. Rynin.

V červnu 1932 se p ředsednictvo ústřed
ní rady Společnosti pro podporu  letecké 
a chem ické  obrany rozhodlo  vy tvo řit vý
zkum né a výrobní s třed isko  pro vývoj 
raketových m otorů  (GIRD) v Moskvě. Tato 
organizace pokračovala v řešení p rob lé 
mů raketové techniky. Speciá ln í p raco 
viště byla pro ten to  účel p řidě lena v sute
rénu budovy č. 19 na Sadovo-Spaské 
u lic i. GIRD měla čtyři konstrukčn í skup iny 
a experim entá lní zařízení, které vyrábělo 
raketové m otory na teku tá  paliva a různé 
m odely raket. S. P. K oro ljov  (1906-1966), 
vyn ika jíc í inženýr, jm enovaný vedoucím  
organizace, se později stal autorem  poz
oruhodných  kosm ických systémů. Labo
ra to ř dynam iky plynů a GIRD po lož ily  
základy vývoje raketové techniky.

V létě 1932 a v lednu 1933 navštívili 
Laboratoře dynam iky plynů poprvé ve
doucí p racovníci GIRD z Moskvy, kteří si 
p roh léd li raketové rn'otory na tekutá  pa li
va p ři s ta tických  zkouškách. To byl začá
tek spo lupráce  mezi těm ito  o rgan izac
emi. Dne 17. září 1933 vypustila  GIRD 
v Nachabinu u Moskvy první sovětskou 
raketu na teku té  palivo, označenou „0 9 ", 
zkonstruovanou pod vedením Μ. K. T i- 
chonravova. M o to r rakety, spa lu jící teku 
tý kyslík a z tuh lý  (roso lovitý) benzín, vyví-
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Přípravy ke startu rakety GIRD 09 (z filmu 
Zkrocení ohně)

je l tah 50 kg po dobu 15 až 18 vteřin. 
Raketa „0 9 "  dosáhla výšky 400 metrů. 
O něco později dosáhla m od ifikace  této 
rakety výšky 1500 m etrů. V GIRD byly dále 
vyvinuty .dva raketové m otory na tekuté  
palivo, navržené F. A. Canderem: OR-2 
pro bezocasé letadlo RP-1 zkonstruované 
B. I. Čeranovským a OR-10 pro raketu 
GIRD-X. Další raketa, GIRD-X, zkons tru 
ovaná pod vedením F. A. Candera, byla 
vypuštěna 25. lis topadu 1933. Její m otor 
na tekutý kyslík a a lkoho l vyvíjel tah 70 kg 
po dobu 22 vteřin.

Pracovníci GIRD vyvinu li ještě neřízené 
rakety „0 5 "  a „0 7 ", pod vedením J. A. 
Pobědonosceva vypracovali d iagram y 
pro konstrukc i náporového m otoru  a po 
stavili aerodynam ický tunel, um ožňující 
měření při rychlostech až M =  3,2.

Výsledky letových zkoušek prvních ra
ket vyvinutých v GIRD (který existoval 
jeden a půl roku), pom oh ly u rč it hlavní 
sm ěry dalšího výzkumu sovětských rake
tových konstruktérů .

Koncem r. 1933 byly Laboratoř dynam i
ky plynů a GIRD s loučeny do Výzkum né
ho ústavu raketové techn iky  (ruská zk ra t
ka RNII). Tím vzn ik la tvů rč ísku p in a so vě t- 
ských raketových techn iků, která vyvinula 
řadu experim entá lních ba lis tických  a o k 
říd lených raket a raketových m otorů.

V období 1934 až 1938 se např. prová
děly letové zkoušky s řadou raket typů 
„6 " ,  „1 1 ", „1 3 " , RDB-01, „4 8 ", „216 ", 
„2 1 7 " aj. V roce 1939 byly provedeny 
letové zkoušky okříd lené rakety „21 2 " 
s m otorem  ORM-65, zkonstruované S. P. 
Koro ljovem . RNII vykonal rozsáhlý vý
zkum  okříd lených raket a další práce pro 
rozvoj sovětské raketové techniky. V le
tech 1937 až 1938 byly provedeny zkoušky 
s raketovým kluzákem  RP-318 (zkonstru 
ován S. P. Koro ljovem ) s m otorem  ORM- 
65 na tekuté  palivo a v r, 1940 zalétával V. 
P. F jodorov ten to  raketový kluzák s m o to 
rem RDA-1-150 (m od ifikace  m otoru  
ORM-65). V roce 1942 bylo zalétáno první 
sovětské letadlo s raketovým pohonem , 
zkonstruované pod vedením  V. F. B o lcho- 
vitinova. Mělo raketový m otor na tekuté  
palivo, označený D-1-A-1100, s tahem 
1100 kg, který byl zkonstruován v RNII.

Podle sovětských pramenů 
zpracoval O. SATZKE

V příš tích  sešitech chcem e o tis kn o u t 
podk lady  ke stavbě m aket sovětských  
h is to rických  raket, o k terých js te  se d o 
zvěděli v tom to  článku.

Redakce

Numerické řešeni
Pro výškové soutěže se u nás používá často 

motorů VV-10 a VV-20 konstrukce ing. M. 
Jelínka a proto se v následujícím omezíme na 
výpočet dostupu jednostupňových jednomoto- 
rových raket, poháněných těmito motory. Pro 
vícemotorové varianty by se výpočet prováděl 
obdobně; u vícestupňových bychom museli 
ještě navíc vzít v úvahu vliv zpoždění zážehu 
dalších stupňů.

V souladu s původním předpokladem upraví
me skutečné parametry obou motorů tak, jak 
udává tabulka 1.

ing. Bohuslav KŘÍŽEK

METODA
DOSAŽENÍ

VÝŠEK
TABULKA 1

Typ motoru P τ ω lc
[N ] [S] [kg] [Ns]

VV-10 17 0,6 0,008 10,2

VV-20 17 1,2 0,016 20,4

K určení konstanty Kdle vztahu (4) zvolíme 
následující hodnoty: 

o = 1,2 kg itt·*
Š =  6,5 ■ 10-4 m2 
cx = 0,5

Charakteristický rozměr S se rovná čelnímu 
průřezu rakety. Rozměry, přibližné odpovídající 
volbě, jsou na obr. 4. Dosazením zvolených 
hodnot do (4) dostáváme

K =  ~  - 1,2 ■ 6,5 ■ 10 -4 ■ 0,5 =  1,95 -1 0 -4 
ά = 2  10-4

Pro výpočet s pevnou čárkou a možnost změny 
součinitele cx je výhodné rozepsat konstantu 
Ktakto:

K = φ ■ a2 (5)
případně

φ . .. normovaný součinitel (tabulka 2)

Cx 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

<P 2,- 1,6 1,2 0,8 0,4 0

Počáteční volbě c., = 0,5 odpovídá podle (6) 
a = 0,01; tato hodnota bude pro náš výpočet 
konstantou. Součinitel φ je proměnná, nabýva-

(Dokončení)

jící hodnot z tab. 2. (Rozepsání konstanty K je 
pouze formální záležitost, která s podstatou 
problému nesouvisí.)

Interval, z něhož volíme hodnoty M0 (10 až 
20), je omezen zdola hmotností samotného 
motoru a shora maximální hmotností stanove
nou pro příslušné třídy podle pravidel FAI.

Hodnoty všech proměnných a konstant, 
s kterými budeme počítat, musíme pochopitel
ně dosazovat v jednotkách téže soustavy (Sl). 
Nemůžeme proto dosazovat přímo hodnoty M0 
[g], nýbrž hodnoty G [Nj. Přepočet provedeme 
podle vztahu

G = (M 0-o>) · g · ΙΟ"3 [N] (7)
g . . .  gravitační zrychlení (g = 9,81 m s~2) 

Výpočet provedeme na samočinném počíta
či metodou numerické integrace, která pro 
zvolený integrační krok A ř > 0  (volíme 
Δ ί=  0,1 s), převádí výpočet na konečnou po
sloupnost elementárních aritmetických a logic
kých operací podle blokového schématu 
(obr. 5). Požadavky na kapacitu pamětí jsou 
nepatrné a proto vyhoví každé zařízení, které 
má nárok na označení samočinný počítač a je 
vybaveno vhodným výstupem.

Způsob výpočtu podle blokového schématu 
zřejmě nevyžaduje žádný komentář. Význam 
všech použitých označení pro konstanty a pro
měnné byl vysvětlen v předcházejícím textu. 
Pomocná proměnná j, která označuje půle 
proměnných Gy, nabývá hodnot od 1 do n +  1, 
kde n je zvolený počet proměnných Gy. Pro 
hodnotu j =  n +  1 je výpočet skončen (blok 14). 
Indexem / jsou označeny průběžné hodnoty 
proměnných, jejichž počáteční hodnoty pro 
i=  0 jsou zadány. Pro zjednodušení zápisu 
blokového schématu jsou v prováděcích blo
cích 6.a 10 uvedena pouze vztažná čísla, která 
předepisují výpočet podle následujících rovnic: 

Q; = cp ■ cr · v2i I
: Gy + ω -  - tj II

( P -  O ,-  G) ■ 111

fw + Δ ί IV
vM +  a; · A t v

VI

Hlavní výsledky numerického řešení pro mo
tory VV-10 a VV-20 jsou graficky znázorněny na 
obr. 6 a 7. V grafu se na osu nezávisle proměn
ných vynáší startovní hmotnost M0 [g] a na osu 
závisle proměnných dostup Y [m]. Každému 
součiniteli čelního odporu cx přísluší jedna 
křivka, jejíž extrém snadno nalezneme. Křivka

(Pokračování na str. 6)
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(D okončen í ze str. 5)

s přibližně hyperbolickým průběhem, odpoví
dající volbě cx = 0, pak představuje absolutní 
lim it dostupu pro daný motor. V úvodu požado
vaná metoda pro stanovení dostupu rakety a ur
čení základních charakteristik optimální kon
strukce výškové rakety se nám tak redukuje na 
prosté odčítání z grafů.

K plnému využití získaných výsledků dosud 
Chybí schopnost dostatečně přesného zjištění 
součinitele c„ a znalost pravidel pro jeho mini
malizaci. K tomuto účelu je zapotřebí provést 
příslušná měření v aerodynamickém tunelu, 
kterými se u nás, pokud je známo, dosud nikdo 
nezybýval. K hrubému určení součinitele cx 
může posloužit srovnání dosažených výšek 
s výsledky získanými výpočtem, nesmíme 
ovšem zapomenout provést opravu vzhledem 
ke změně čelního průřezu.
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Názor, že  m ode lá řská  sezóna začíná  
v Evropě  únorovým  ve le trhem  h ra če k  
v N o rim be rku  bude a s i m á lokdo  po va žo 
va t za nadsazený. Je  to nepochybně  
n e jv ě tš í m ode lá řská  akce, i  když ne  
sportovn í. A n i p ro  nás n e n í ten to  ve le trh  
bez za jím a vo s ti a p ro to  také každoročně  
re fe ru jem e  o té to  ve lké  p ře h líd ce  m ode 
lá řskéh o  zboží. T en to k rá t jsm e  p o žá da li 
o zp rávu  zas lou ž ilé h o  m is tra  sp o rtu  J iř í 
ho KALINŮ, je n ž  b y l z  českos lo  venských  
n á vš těvn íků  a s i ne jzasvěceně jš í.

Při elektrickém pohonu hlavní rozměry mo
delu zůstávají, ale cel ková hmotnost se zvětšuje 
na 1600 g. To se rozumí při použití motoru 
JUMBO 540 FG6 s převodem 6:1, vrtule
0 0  370 mm se sklopnými polyamidovými listy 
a zdroje ze 7 NiCd článků VARTA RS 1,2 
(8,4 V/1,2 Ah). Nabíjecí čas zdroje je 30 minut 
z autobaterie 12 V. Za přibližně 12 minut běhu 
motoru (do vybití zdroje) dostoupí model podle 
údajů výrobce do výše 400 až 500 metrů. 
Uvedená pohonná Souprava má hmotnost asi 
530 g a prodává se za 42,20 DM (+ dalších 
94,20 DM za baterii).

Další pohlednou Graupnerovou novinkou 
pro rekreační létání je RC polomaketa sportov
ního hornoplošníku PIPER PA 18 o rozpětí 
1200 mm a letové hmotnosti 1350 g. K pohonu 

, je doporučován motor OS MAX 2,5 RC nebo 
nové typy motorů HB 12 a 15 o zdvihovém 
pbjemu 2,0 resp. 2,5 cm3. Model má balsový 
trup a ocasní plochy, pěněné křídlo má pravdě
podobně dýhový potah. Cena stavebnice bez 
příslušenství je 95 DM.

Mezi nové „malé a levné" vrtulníky patří 
Graupnerova polomaketa BELL 47 G, (obr. 3), 
kterou vyrábí ve spolupráci s firmou Helmut 
Bernhard (motory HB). Model je z větší části 
sestaven z plastikových dílů a z hliníkových 
trubek; může létat s lyžinovým podvozkem 
s koly nebo s nafukovacími plováky. Průměr 
rotoru je 1000 mm, listy i vyvažovači plošky jsou 
vylisovány z plastické hmoty. Celková délka je 
1240 mm, letová hmotnost 1900 až 2150 g 
s možností „nákladu" až do celkové hmotnosti 
2650 g. Pohon je novým motorem HB 25 
H (4 cm3), přídavná chladicí hlava zajišťuje 
dostatečné chlazení i bez dmychadla.-Vrtulník 
je vlastně skládačka, připomínající plastikové 
stavebnice pro děti; díly se dohromady bud' 
šroubují nebo lepí, což během veletrhu předvá
děla zručná modelářka přímo na Stánku.

Nový vrtulník prý létá velmi dobře a stabilně
1 přes své malé rozměry. Jen mě napadá, že 
vyčistit jej od špíny a zbytků paliva nebude asi 
snadné.

V RC souprávách rozšířila firma Graupner 
svou nabídku o vysílač Varioprop 12 S 35 
apřijímač MiniSuperhet35; jetoznámý„žlutý" 
Varioprop, uzpůsobený k provozu na pěti kaná
lech nově povoleného pásma 35 MHz.

Stavebnicový systém přijímače Varioprop byl 
rozšířen o dvě krabičky s dekodérem, a to pro 
připojení jednoho, resp. šesti serv s elektroni
kou. Dále bylo upraveno servo pro ovládání 
zatahovacího podvozku. Ovládač pohonných 
elektromotorů byl zdokonalen tak, že se připo
juje přímo k dekoderové krabičce (dosud ke 
speciální krabičce) a pracuje při napětí 6 až 13 V 
s prodem do 20 A (dosud 12 V/8 A).

(Pokračování)

Kam jde vývoj
JIŘ Í KALINA

Letos jsem byl především zvědav na to, jak se 
na modelářských expozicích veletrhu projeví 
prohlubující se palivo-energetická krize a cel
ková hospodářská ochablost západoevropské
ho průmyslu. Ač se o tom oficiálně nemluvilo, 
přece jen tyto vlivy byly zřetelné. Výsledkem 
úsporných opatření bylo např. podstatně obtíž
nější obstarávání písemných informací o novin
kách; někteří výrobci -  snad poprvé v historii 
veletrhu -  katalogy dokonce prodávali, zatímco 
před 5-6 roky ležely volně na Stáncích.

Zdálo se, že i novinek bylo oproti dřívějším 
ročníkům méně. Zajímavé bylo též sledovat 
jejích materiálovou skladbu. Nelze již tvrdit, že 
pokračuje vytlačování klasických druhů mate
riálu /plastickými hmotami, některé novinky 
svědčí spíše o opaku.

Modelářství je nepochybně výnosný obchod; 
podle mého odhadu se na obchodech sjedna
ných na veletrhu podílelo nejméně polovinou 
celkového objemu (uvažováno je modelářství 
v odbornostech podle našeho pojetí, tj. všech 
šest včetně plastikových modelů).

Nepříjemným, ale neodlučitelným důsled
kem inflačního vývoje je další vzestup cen; 
oproti loňských činí 5 až 30% (!).

LETADLA

Československá modelářská výroba byla 
v Norimberku reprezentována novinkami firem 
MODELA a IGRA vystavenými na Stánku vývozní 
společnosti UNICOOP. Byly to stavebnice větro
ňů i modelů na gumu a lodí MELODlEa ARTUR. 
MODELA navíc vystavovala i československé 
modelářské pístové motory. Zájem o naše vý
robky rozhodně trvá, pravidelně je v tisícikuso- 

' vých sériích odebírá např. švédský zástupce.

Dříve než se zmíním o některých zahranič
ních výrobcích, musím předeslat, že to bude 
podstatně stručnější než loni, kdy MODELÁŘ 
zastupoval redaktor Zd. Liská. Já jsem jednak 
byl letos na veletrhu služebně z pověření VD 
Igra, kde mám na starosti nejen modelářskou 
výrobu, jednak jsem osobně orientován přede
vším na volné modely, na něž světoví výrobci 
pamatují stále méně. Povšimnu si nejdřív mode
lů letadel, pro lepší představu uvedu u někte
rých výrobků i maloobchodní ceny.

Tradičně nejrozsáhlejší byla i letos expozice 
firmy J. GRAUPNER, jež je u nás nejznámější 
a opět rozšířila svůj jižvelmi rozsáhlý sortiment. 
Jednou z hlavních Graupnerových novinek je 
RC větroň MOSQUITO pro termické i svahové 
létání. Bude dodáván i ve variantě s elektrickým 
pohonem s vrtulí v hlavici trupu (obr. 1) anebo 
s pomocným pístovým motorem COX 1,5 cm3, 
a to buďv klasickém uspořádání na pylonu nad 
křídlem či v novém typu motorové gondoly 
umístěné v odtokové části pravé poloviny křídla 
(obr. 2). Posledně jmenované uspořádání se dá 
použít i u starších větroňů Cirrus, Cumulus 
a Hi-Fly téhož výrobce; podmínkou je nová 
plastiková vrtule v tlačném uspořádání.

MOSQUITO má klasickou balsovou kon
strukci a papírový potah křídla a ocasních 
ploch, jeho rozpětí je 2500 mm, délka trupu 
1100, celková nosná plocha 51,5 dm3, hmotnost 
1100 g a plošné zatížení 22 g/dm2. Cena staveb
nice je 116 DM.
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Valerij Kramarenko « ρ
připravuje k letu maketu AN-14M, ÉĚ

s niž získal titul mistra světa H i

, . .  Jak ten čas letí -  vždyť přece teprve 
nedávno Jurij Sirotkin, student 144. moskevské 
školy, byl nováčkem v modelářském kroužku 
obvodního domu pionýrů. Nyní je letecký inže
nýr Sirotkin, zasloužilý mistr sportu SSSR, 
starším trenérem sovětského reprezentačního 
družstva. Jeho první učitel Ivan Bespalov .slou
ž il' leteckému modelářství skoro 40 let. První 
učitelkou Bespalova byla Marina Čečněvová, 
odvážná pilotka, veteránka Velké vlastenecké 
války, Hrdina Sovětského svazu. Bespalov vy
choval kromě Sirotkina řadu letců, inženýrů 
a mistrů sportu. Jevgenij Mosjakov, Jevgenij 
Petrov, Stanislav Židkov a četní přední letečtí 
modeláři jsou mnohonásobnými vítězi meziná
rodních a všesvazových soutěží.

Skutečná křídla v letu si vyzkoušeli chlapci 
z kroužku paláce pionýrů v uralském Zlatoustu. 
Sestrojili svoje první letadlo a nazvali je Malyš 
(viz Modelář 4/74 -  pozn. red.). Známý sovětský 
letecký konstruktér Oleg Konstantinovič Anto
nov, který zahájil svou .leteckou cestu' rovněž 
stavbou létajících modelů, napsal chlapcům: 
„Lehké letadlo Malyš, které jste sestavili a vy
zkoušeli, je nepochybně předmětem velkého 
zájmu nadšenců leteckého sportu a amatér
ských konstruktérů".

Pro mnohé zlatoustovské studenty je letec- 
komodelářský kroužek startovací drahou do 
vzdušných výšin. Vladimír Vaňuškin a Leonid 
Dubrovskij se stali vojenskými letci, Gennadij 
Šilovje leteckým mechanikem, Galina Černovo- 
vá leteckým inženýrem, Rudolf Korobincev již 
nalétal milión kilometrů na dopravním letadle 
IL-18. Každý rok se rozlétají po celé naší zemi 
zlatoustovští kluci, kteří získali první znalosti 
o letadlech ve zdejším leteckomodelářském 
kroužku. Jedni odcházejí-jiní přicházejí. Ptáč
kové se opeřu jí. . .

Vitalij Jechtěnkov se Učil v leteckomodelář
ském kroužku lásce k práci, čtení výkresů 
a práci s nářadím. Účelně využívaný volný čas 
mu pomohl p ři volbě povolání: stal se kvalifiko
vaným brusičem a nyní pracuje v jedné z tová
ren města Rybinsk. Letecké modelářství pomá
há dnes třicetiletému dělníkovi dosahovat vyš
šího výkonu v zaměstnání. Úderník komunistic
ké práce, zlepšovatel, čestný dělník ve městě je 
též v popředí socialistické soutěže o předčasné 
splnění plánů, stanovených pro poslední rok 
deváté pětiletky. Hodnotných výsledků dosahu
je i ve sportu, jemuž věnuje všechen svůj volný 
čas. Specializuje se na modely větroňů A2 a stal 
se - ja k  známo -  mistrem světa v této kategorii.

Letecké modely jsou také využívány jako 
pomůcka v různých oborech práce sovětských 
lidí. Sovětští vědci pracující v daleké Antarktidě 
používají ve velkém měřítku upoutané létající 
draky pro studium nižších vrstev atmosféry (asi 
do 1000 m). .Zbraní' antarktické expedice Aka
demie věd SSSR byl vzdušnýdrakzkonstruova- 
ný leteckým modelářem Alexejem Grigorenkem 
ze Saratova. Jeho drak je stabilní, pevný, pře
nosný a pohodlně se s ním zachází.

Leningradští vědci zase používají při svých 
meteorologických výzkumech RC modely svě
tového rekordmana Leonida Aldošína z Kazaně. 
Praktického využití v železniční dopravě se 
dostalo diplomové práci .Radiové řízení mode
lů' světového rekordmana Petra Veličkovského 
z Almy Aty.

Na natáčení populárního sovětského filmu 
.Baltické nebe' se aktivně podíleli letečtí mode
láři. Leningradští sportovci -  světový rekord
man Anatolij Kuzněcov, Valentin Natalenko, 
Gelij Vasilej a jiní -  zhotovili přesné makety 
letadel z období druhé světové války, které 
uskutečnily stovky .bojových' letů. Pro znázor-

STUPNĚ , 
RŮSTU ̂  ife 
leteckého 
modelářství v
★  Pro Modelář
★  M. LEBEDINSKIJ,
i t  Krylja rodiny, Moskva

nění situace, kdy ze setřeleného letadla vyska
kuje pilot padákem, zkonstruoval Kuzněcov se 
svými přáteli zvláštní zařízení, které umožňuje 
v určitém okamžiku otevřít boční dvířka kabiny 
a vyhodit figurínu pilota, nad níž se pak otevře 
bílá kopule padáku . . .

Letecké modelářství v Rusku mělo svůj počá
tek v prvních veřejných soutěžích létajících 
modelů. Stalo se tak v Moskvě v lednu roku 1910 
při příležitosti 12. všeruského sjezdu přírodo
vědců a lékařů. Organizátorem prvních soutěží, 
které daly impuls k rozvoji tohoto sportu v Rus
ku, by l,otec ruského letectví' NikolajŽukovskij. 
Významný vědec stavěl modely a využíval je pro 
svoje pokusy a tvůrčí hledání. V témž roce na 
První vzduchoplavecké výstavě, uspořádané 
v Moskvě z iniciativy a prostředků vzduchopla- 
veckého kroužku technického učiliště (nyní 
Moskevské Baumanovo vyšší technické učiliš
tě), upoutal pozornost návštěvníků dokonale 
vypracovaný model letadla Antoinette'. Tento 
model postavil posluchač učiliště Andrej Tupo
lev. Tvůrce světoznámých letadel značky TU, 
sovětský vědec, akademik Tupolev, vstoupil do 
letectví stavbou modelů.

A nejenom Tupolev. Z  mnoha dalších uveď
me aspoň nejznámější: První kosmonaut světa 
Jurij Gagarin. Světoznámé vzdušné eso, trojná
sobný Hrdina Sovětského svazu Alexandr Po- 
kryškin. Dvojnásobný Hrdina Sovětského svazu 
Alexandr Molodčij. Známý letecký konstruktér, 
dvojnásobný Hrdina socialistické práce A lexan- 
dr Jakovlev, který vzpomíná na ,malé letectví' 
těmito slovy: ,, Všichni, kdož jsme začali svou 
leteckou cestu stavěním modelů, máme vřelé 
vzpomínky na období nadšení k tomuto nejjed
noduššímu vzdušnému sportu".

V Moskevském leteckomodelářském klubu 
se nedávno setkala mládež s veterány leteckého 
modelářství. Za všechny účastníky uveďme 
aspoň dva zasloužilé zkušební letce SSSR, 
světového rekordmana Borise Andrianova 
a Jevgenije Prjanišnikova a dále učitele na 
Moskevském Baumanově vyšším technickém 
učilišti Viktora Semjanova. Jméno tohoto 36le- 
tého profesora, doktora technických věd, Lau
reáta státní ceny SSSR, je známo ve vědeckém 
světě. Také on začínal v moskevském letecko
modelářském kroužku a do dneška si rok co rok 
v létě najde čas k vedení kroužku v pionýrském 
táboře.

Sportovci sedmdesátých let převzali štafetu 
od veteránů a nadále rozvíjejí tradice ,malého 
letectví'. Ale i četní veteráni jsou dosud aktivní. 
Například účastník Velké vlastenecké války, 
bývalý vojenský stíhač Vasilij Novoselov pracuje 
nepřetržitě již  28 let jako instruktor leteckomo- 
delářského kroužku Domu pionýrů Leninského 
obvodu Moskvy. Ilja Šmelov, též bývalý stíhací 
pilot, Hrdina SSSR je jedním z propagátorů 
modelářství.

Rozkvět leteckého modelářství v sovětském 
státu je spojen se vznikem společenských vlas
teneckých organizací -  Společnosti Přátel 
Vzdušného Flotu, Osoaviachimu a DOSAAF. 
Modelářství je nejpopulárnější odvětví letecké
ho sportu, prostředek pro mimoškolní poly- 
technické vzdělání mládeže a pro přípravu 
k výkonné práci a obraně vlasti.

Díky péči Komunistické strany a vlasti sovět
ští letečtí modeláři mají nyní veškeré podmínky 
pro plodnou tvůrčí činnost, neustálé zvyšování 
sportovních úspěchů a růst techniky.

Účastník první Všesvazové soutěže leteckých 
modelářů, jež se konala skoro před padesáti 
lety, Sergej Podgurskij, který je nyní vedoucím 
klubu mladých techniků v jednom z obvodů 
Moskvy, vzpomíná: „Modely byly tenkrát velice 
jednoduché, nepodobné dnešním. Tenkrát 
jsme jenom snili o překonání dálkového rekor
du, který činil pouze 117 m, jakož i rekordu 
v trvání letu, jenž byl tehdy 3 minuty 1 vteřina.

Teď už nikoho neudivuje, že model letadla, 
zkonstruovaný běloruským sportovcem Jevge- 
nijem Borisovičem, proletěl na přímé trati 
378 km 756 m; doprovázelo je j přitom zvláštní 
letadlo, na jehož palubě byli sportovní komisaři.

Leningradec Anatolij Kuzněcov překročil po
prvé v dějinách světového leteckého modelář
ství třistakilometrovou hranici: jeho model do
sáhl rychlosti 316 km/h. Ale ani tento výkon 
nebyl konečný. Kuzněcovův krajan Leonid Li- 
pinskij z Charkova, který je nepřetržitě po čtvrt 
století v čele leteckomodelářské laboratoře 
Charkovského leteckého institutu, dosáhls mo
delem poháněným tryskovým motorem rychlos- 
ti 395,64 km/h. To je absolutní světový rychlost
ní rekord.

Ze 43 platných světových rekordů patří 23 
sovětským modelářům, včetně rekordů v trvání 
letu (25 hodin), v rychlosti a vzdálenosti.

Nejnověji dosáhli sovětští sportovci vynikají
cí úspěchy na posledním mistrovství světa FAI 
pro U-modely pořádaném v ČSSR. Kyjevští 
inženýři Viktor Onufrijenko a Valentin Šapova- 
lov se stali mistry světa v týmových modelech.

Kyjevský dělník Valerij Kramarenko zvítězil 
loni v USA na MS FAI pro létající makety a také 
družstvo SSSR zde vybojovalo první místo. 
Kramarenko spolu se skupinou leteckých mo
delářů v čele s bývalým mistrem světa v týmo
vých modelech Borisem Krasnorutskim posta-
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Dva světové rekordy s RC modely drží Leonid 
Aldošin (vlevo)

SSSR

Mistři Sovětského svazu: Igor Zilberg,
Jurij Ablamskij a Sergej Šesněvskij,
který skončil se svojí A-dvojkou na druhém
místě

RC makety moskevských modelářů: 
UT-2 s. Mosjakova 

a dvouplošník Little Toot s. Sajkova

vili pro toto MS unikátní maketu sovětského 
letadla AN-14M schopnou plně realistického 
letu (viz Modelář 10/74 -  pozn. red.). Maketa 
o rozpětí 2200 mm a hmotnosti 6900 g je pohá
něna dvěma speciálně pro ni navrženými moto
ry (viz Modelář 3/75 -jpozn. red.) a dosahuje 
v upoutaném letu rychlosti až 100 km/h.

Osmadvacetiletý Kramarenko modeláři od 
svých 11 let. Kromě titulu mistra světa je 
mistrem SSSR v kategorii maket letadel a v r. 
1972 byl na MS druhý v týmech.

Úspěchy sovětských leteckých modelářů 
jsou podmíněny neustálým zdokonalováním 
techniky. Mezi novinky určené sportovcům 
a zasluhující zvláštní zmínku patří sériový motor 
Raduga 7. Je to robustní pohonná jednotka 
vhodná pro upoutané i radiem řízené modely. 
(Po otištění mikrotestu v Mpdeláři 12/74 vy
zkoušela materiálová komise ÚRMoK Svazarmu 
další oficiálně získaný vzorek a doporučila 
dovoz tohoto motoru do ČSSR. -  pozn. red.)

Letos bude v SSSR zahájena sériová výroba 
týmového motoru KMD-2,5. Připravuje se též 
výroba dvou nových stavebnic; jde jednak o mo
del typu combat, jednak o maketu letadla R-1. 
Namísto zastaralého motoru MK-12 V je vyvinut 
nový detonační motor CSTKAM-2,5 D s tříkaná- 
lovým vyplachovánim; má dobré parametry. 
Počítá se též s jeho úpravou na žhavicí svíčku 
a doplfiěním o karburátor s ovládáním otáček 
a tlumič výfuku. Posléze Ivanovský letecký 
sportovní klub začal vyrábět motor o objemu 
10 cm’ pro RC modely.

V Sovětském svazu funguje desetiletími ově
řený systém přípravy a zdokonalování leteckých 
modelářů. První praktické návyky získávají děti 
ve školním kroužku, v Domě pionýrů anebo ve 
Stanici mladých techniků stavbou zcela jedno
duchých a mírně složitých modelů. Ti, co vytrva
jí, mohou pokračovat v práci v leteckomodelář- 
ských a leteckých sportovních klubech 
DOSAAF. Mezi sportovci je  velice populární 
leteckomodelářský klub Ukrajinské republiky, 
Moskevský městský klub a jiné.

V celostátním měřítku sjednocuje úsilí všech 
sportovců Ústřední, leteckomodelářský klub 
DOSAAF, zřízený před rokem. Je to technické 
a metodické centrum leteckého modelářství, 
kde se navrhují a zhotovují prototypy nových 
modelů, motorů a radiových řídicích souprav. 
Klub pořádá konzultace pro leteckomodelářské 
laboratoře DOSAAF. a to republikové, oblastní, 
městské i místní, jakož i pro laboratoře stanic 
mladých techniků, domů a paláců pionýrů, 
paláců kultury a klubů odborářů. Pro instrukto

ry těchto kroužků se vydávají technické bulleti
ny. Zde také působí trenérská rada, která řídí 
přípravu reprezentačních družstev SSSR pro 
mezinárodní soutěže.

Modely různých kategorií se zkoušejí na 
soutěžích po celý rok. Mistrovství SSSR připra
vuje a pořádá DOSAAF. Každoročně se konají 
též mistrovství vojenského letectva, minister
stev leteckého průmyslu, vysokoškolského 
a středního odborného vzdělání SSSR, dobro
volných sportovních svazů aj. Tradičními se 
stávají utkání sportovců Města-hrdiny Volgo
gradu a Ostravy (ČSSR) a Estonské SSR 
a Finska.

Rok 1975 je pro sovětské letecké modelářství 
zvláště významný. Je to rok 30. výročí vítězství 
nad fašismem, rok Spartakiády národů SSSR 
věnované třicetiletému výročí tohoto vítězství. 
Tisíce sportovců se již  účastnily spartakiádních 
startů. Probíhají četné soutěže o cenu letců 
Hrdinů SSSR Nikolaje Ostrjakova a Jevgenije 
Michailova, kteří padli v bojích za osvobození

naší vlasti. Moskevští sportovci soutěží např.
0 cenu Michaila Zurina, prvního sovětského 
leteckého modeláře -  světového rekordmana, 
který rovněž padl hrdinskou smrtí.

Do programu soutěží je letos zařazena nová 
kategorie -  RC makety větroňů, pro niž se 
v zájmu propagace bude konat samostatné 
mistrovství SSSR. Od roku 1974 se v SSSR 
uskutečňují mistrovství pro mladé letecké mo
deláře-studenty. Letos budou tomuto mistrov
ství předcházet oblastní a republikové soutěže.

Sovětští sportovci se pečlivě připravují na 
mezinárodní soutěže zemí socialistického tábo
ra v Československu, NDR a Maďarsku, jakož
1 na evropské kritérium pro upoutané modely 
v Belgii a na MS FAI pro volné modely v Bulhar
sku. Budou usilovat ještě více než kdykoliv dříve 
o sportovní úspěchy, jejichž význam podtrhne 
rok 1975, rok 30. výročí osvobození.

Snímky: autor textu 
a K. Piocinš
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HYPERION mk. I
konstruoval Don Chancey a nominoval se s ním do družstev'USA pro 
mistrovství světa 1975 v Plovdivu. MofJe! je  zřejmě kompromisem pro létání 
v termice i za klidu. Jeho plánek byl uveřejněn v bulletinu SCATTER, odkud je j 
přejímáme jako podnětnou informaci pro naše čtenáře.

Křídlo je  nejzajímavější částí toho to  
větroně. Je půlené, u p ro s tř^ jj spojené 
dvěma oce lovým i dráty. Neobvyklá je pů
dorysná po loha  žeber v koncových čás
tech; žebra jsou  kolm o k náběžné hraně, 
tedy poněkud š ikm o ke sm ěru letu. Půdo
rysný úkos odtokové liš ty je proveden 
opačně než je obvyklé, aby byla zachová
na půdorysná přím ost od tokové  hrany.

Náběžná liš ta (viz obrys žebra 1:1) je 
z tvrdé balsy 6 x 6  mm, dva pom ocné 
balsové nosníky jsou  1,6 x  3 mm. Každá 
pásnice h lavního nosníku je  ze dvou 
borových liš t 2 x  6,5 mm složených 
k sobě léty napříč. V kořenových částech 
každé pů lky  kříd la je hlavní nosník ještě

zesílen úkosovým i po ložkam i ze ste jných 
lišt, kdežto v koncových částech jsou  jeho 
liš ty  plynule zbroušeny na šířku 3 mm. 
M ohutná balsová od tokovka  je  vybrouše
na z po lo tovarů prodávaných v zahran ičí 
na křidé lka  RC m odelů. Má průřez 5 
X 31 mm. D iagonální výztuhy ve s třed 
ních částech kříd la  jsou z balsových lišt 
1,6 X 3 mm, tuhý potah kořenových částí 
křídla a žebra jsou z balsy tl. 1,6 mm. Celé 
kříd lo  je  potaženo středně tlustým  
papírem.

Vodorovná ocasní plocha (viz obrys 
žebra 1:1) má balsovou náběžnou liš tu 5 
X 5 mm, pom ocný nosník z balsy 1,6

X 1,6 mm, hlavní z balsy 1,6 x  3 mm. 
O dtoková liš ta je z balsy 2,4 x  9 mm, 
pom ocné balsové d iagoná ln í výztuhy 
mají průřez 1,6 x  1,6 mm. Žebra jsou 
z  balsy tl. 0,8 mm, potah z tenkého papíru..

Trup má základ v lam inátové kuželové 
trubce  RONYTUBE, která je  předním  kon
cem nasazena na balsový výřez h lavice tl. 
12,5 mm. Hlavice je  z obou stran ještě 
potažena přek ližkou tl. 1,6 mm, p řek liž 
ková žebra cen trop lánu  jsou 3 mm tlustá.

V přední části trupu  je zastavěn časo
vač zn. Seelig a háček pro krouživý vlek.

Svislá ocasní plocha má kýlovou část 
konstrukčn í s papírovým  potahem , o toč
né sm ěrové ko rm id lo  a spodní část svislé 
ocasní p lochy jsou  z p lné  balsy.

Seřízení. Pravá s tředn í část kříd la má 
kladné zkroucení (+ )  3 mm, obě koncové 
části mají zkroucení záporné, tzv. „ne g a 
t iv "  ( - )  8 mm -  m ěřeno v prvním případě 
na náběžce, ve druhém  na odtokovce. 
Poloha těžiště m odelu je v 58 % h loubky 
kříd la od náběžné hrany. Úhel seřízení 
(kříd lo  -  vodorovná ocasní p locha) je 
+  2,5°.

Zpracoval Jiří KALINA
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Potahové nažehlovací 
fólie

Čas od  času vzbudí pozo rnos t a zájem  
m ode lá řů  po tah  našeho č i zahran ičn ího  
m odelu  z  nažehlovací fó lie  z  p las tické  
hmoty. Od té doby, co M ono -K o téam eric 
ké m odelářské firm y  Top-Flite  šokova l 
m ode lá řský svět, s i tento  d ruh  po tahu  
získal své pevné m ísto m ezi osta tn ím i j iž  
zavedeným i a nechyb í -  po d  různým i 
názvy -  v so rtim en tu  žádného vě tš ího * 
výrobce m odelářského zboží.

□

Nažehlovací potahové fólie mají různé ob
chodní názvy; z nabídky v NSR jsou to např: 
BespannfolieTLaTLT (Graupner), KWIK-COTE 
(Simprop), Super-Solarfilm (Robbe), Super Mo- 
nokote, Econocote (WIK). Jsou to tenké (u fólií 
Graupner 0,025 mm) fólie vesměs z polyestero
vé pryskyřice (fólie Econocote fy WIK Je polyp
ropylénová),. opatřené z jedné strany tenkou 
vrstvou suchého lepidla. Fólie je čirá (barvivo je 
v lepidle), velmi hladká a lesklá, pružná a odolná 
proti mechanickému poškození. Odpuzuje 
vodu a vzdoruje vlivu počasí i chemickým 
vlivům běžných modelářských paliv.

Lepidlo se aktivuje (stává lepivým) teplotou 
obvykle 120 až 140° C, jež se fólii dodává 
žehličkou s termostatem. Tato teplota také 
potah vypíná. Fólie má totiž z výroby tahové 
předpětí, které se teplem uvolní a fólii smrští.

Potahování monokotem, jak někdy modeláři 
tyto fólie souhrne nazývají, je celkem snadné 
a hlavně velmi rychlé; odpadá zdlouhavé lako
vání, provázené většinou nepříjemným zápa
chem ředidel a spoustou nečistoty. Bylo by však 
omylem domnívat se, že nažehlovací fólie je 
zázračným receptem k dosažení dokonalého 
povrchu. Ten totiž závisí na kvalitě povrchu 
kostry, neboť fólie věrně okopíruje každou 
nerovnost.

Příjemná je někdy i úspora na hmotnosti 
modelu; např. fólie Graupner mají hmotnost 65 
až 105 g/m 2 (rozdíl je dán rozdílnou hmotností 
barviva). Fólie je stálá v rozsahu teplot -60 ° až 
+ 150° C. Lepidlo je poměrně nezávislé na 
vlhkosti a po tepelném zpracování není náchyl
né k „tečéní", takže jednou správně přilepená 
a vypnutá fólie se již neposouvá a udržuje si 
svoje vypnutí. Barvy nejrůznějších odstínů jsou 
buď krycí nebo transparetní.

Aby bylo možno fólie delší dobu skladovat 
(v chladnu a suchu), je lepidlo přikryto ochran
nou fólií, která se před použitím sejme. Mírné 
tvoření vrásek není na závadu.

Zpracování fólie

Díly určené k potahování mají být pevné 
a tuhé v kroucení. Povrch musí být čistě vybrou
šen a dokonale zbaven prachu, ale pozor: 
netmelen a nelakován. Čím lepší povrch, tím 
hezčí potah. K přižehlení a vypnutí fólie se 
používá elektrická žehlička s regulátorem tep
loty, k vypínání někdy i vysoušeč vlasů s nástav
cem. U křídel a výškovek se potahuje nejdříve 
spodní strana. Potahová fólie se ustřihneš mír
ným přesahem, zbaví se ochranné fólie a přiloží 
se matnější stranou (lepidlem) na potahovaný 
díl. Po pečlivém vyrovnání se fólie po okrajích 
přežehlí; doporučený postup přižehlování i se 
směry pohybu žehličky je naznačen na obr. 1. 
Přesahující okraj fólie se odřízne holicí čepel
kou na šířku asi 5 mm, ohne se na vrchní část 
dílu a přižehlí se. Podobně se pokračuje i na 
vrchní straně ploch. Takto potažené plochy se 
vypínají teplem žehličky, jíž se lehce přejíždějí 
tam a zpět v úsecích asi po 200 až 250 mm (obr. 
2). Po vypnutí jednoho úseku se pokračuje 
úseky dalšími. Po vychladnutí se fólie napne.

U sféricky tvarovaných částí (konce křídel, 
předek trupu apod.) se fólie přižehlí nejprve na 
rovné plochy, potom se teplem.žehličkyzměklá 
fólie přetáhne přes zaoblení a drží se tak 
dlouho, dokud lepidlo po ochlazení dokonale

OBR. 2

nepřilne. Jednotlivé části potahu se k sobě 
nastavují s přesahem asi 20 mm. Značně zaob
lené části trupu se potahují několika díly; 
přechody (např. mezi trupem a křídlem) se 
potáhnou vhodně střiženým proužkem fólie, 
který se přižehlí špičkou žehličky.

Rady a pokyny
Některé transparentní fólie mají (působením 

parafínu) mléčný závoj, který však po přežehlenf 
zmizí.

Optimální nastavení žehličky je zapotřebí 
vyzkoušet. Příliš vysoká teplota, která se větši
nou projeví tvorbou bublin na fólii, může lepidlo 
přepálit a oddělit od fólie. Nízká teplota naproti 
tomu lepidlo nedostatečně aktivuje a fólie pak 
špatně drží.

Teplem žehličky se odstín fólie někdy poně
kud změní; jestliže je po vychladnutí opět 
původní, byla teplota správná. Je-li však změna 
odstínu trvalá i po vychladnutí, je nutno teplotu 
žehličky poněkud snížit.

Při přižehlování a vypínání se doporučuje 
netlačit žehličkou příliš na nosníky, žebra či 
nosný potah, neboť je nebezpečí posunutí 
teplem změklého lepidla po fólii; místa bez 
lepidla mohou změnit barvu a stát se až prů
hlednými.

Před vypínáním fólie (po přižehlení k okra
jům) se doporučuje vložit mezi žehličku a fólii 
arch hebvábného papírů, zabrání se tak možné
mu poškrabání povrchu fólie.

Při vyšších teplotách se pod potahem někdy 
vytvoří vzduchové bubliny; odstraní se propích
nutím (špendlíkem), aby vzduch mohl uniknout.

Díly, které nemají dostatek plochy pro spo
lehlivé přilepení fólie (např. křídla bez tuhého 
potahu, výškovky apoď) je vhodné potáhnout 
nejdříve tenkým papírem, který se lepí jen na 
okrajové lišty a oblouky a vypne se pouze 
vodou.

Uvolnění potahu, k němuž někdy po čase 
dojde, je zpravidla způsobeno malou plochou, 
na kterou je fólie přižehlena, nebo nízkou 
přižehlovací teplotou a stačí fólii znovu přežeh- 
lit. Teplem žehličky se vyrovnají i jiné nerovnosti 
potahu (otlaky prstů apod.).

Zbytky lepidla na fólii i žehličce (už vychlad
lé) se odstraní acetonovým ředidlem.

Poškozený potah lze opravit na letišti proza
tímně samolepicí páskou, doma pak přižehle- 
ním odpovídající záplaty.

Článek čerpá informace z prospektů firem 
Graupner, Simprop, Robbe aj. V Českosloven
sku se tyto fólie zatim nevyrábějí a jejich dovoz 
nebyl dosud pro obavu z  vysoké ceny navrho
ván (arch fólie Graupner o rozměru 
650 X 900 mm stoji přes 10 DM).

Nová adresa:
HoBbiň aaoec: 
New address:
Neue Anschrift:

MODELÁŘ
Jungmannova 24, 110 00 PRAHA 1
Tel. 260-651 /linky 468,465
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Polomaketa

Skutečné sovětské letadlo, k teré  p a tř i
lo  k m odern í výzbro ji sovětské arm ády  
v bo jích  s faš is tickým i vetřelci, je  u nás 
pom ěrně  m éně zámé ve srovnání s typy. 
je jic h ž  ,,s tín o vé " po iom ake ty  jsm e o tisk li

v p ředcháze jících 3 sešitech. Podrobné  
in fo rm ace o této stíhačce m ůžete získat 
v časopise Le tectví + kosm ůnautika  číslo  
7/1974.

MODEL

otisku jem e na vedlejší stránce opět ve 
skutečné ve likosti. Jeho p ro to typ  (na 
sním ku) postavil podle výkresu L. KOUT
NÉHO a vyzkoušel opět 14letý ju n io r 
Osvald JANISCH z Brna. Pracovní PO
STUP. použitý MATERIÁL (převážně  ba l
sa) a SEŘÍZENÍ jsou to tožné  s podobným  
modelem  La-5 FN. který je podrobně 
popsán v M odeláři č. 2/7.5 na stránce 6. 
Pro úsporu místa ten to  popis neopaku
jeme.

U pozorňujem e pouze na jed inou  od 
lišnost m odelu LaGG-3 o p ro ti m odelu 
La-5 FN. Je to uchycení osy podvozku, 
které je zřejm é z výkresu.

LaGG-3 byl op ro ti předcházejícím  uve
řejněným  polom aketám  postaven z méně 
kva litn í balsy, takže byl hm otnější a rych 
lejší. Přesto létal kolem  20 vteřin.

M ajite le  p ó lo  m akety IL-10 ,.Š tu rm o- 
vlk - jež  byla uveřejněna  v M ode lá ři č. 
3/75, m ůře  ještě  za jím at to to : P rototyp  
neustá le létá a pečlivým  seřízením a výbě
rem  vhodného svazku z  kva litn í gum y se 
po d ařilo  dosáhnou t 40vteřinových letů  
(!).

Připravil L. KOUTNÝ. Brno

V  minulém sešitu jsme uveřejnili první 
část vybraných důležitých soutěží, tentokrát 
přinášíme přehled zbývajících.

LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ 

MISTROVSTVÍ ČSSR
Mistrovství ČSSR pro makety upoutané i RC
13.-14. 9. Karlovy Vary; LMKK. Vary, E. Holub, 
Karla Kučery _3, 360 00 K. Vary 
Mistrovství ČSSR pro upoutané modely (UR, 
UTR, UA) 6.-7. 9. Hradec Králové; LMK Hradec 
Králové, ing. J. Lněnička, Úprková 40, 500 09 
Hradec Králové 9
Mistrovství ČSSR pro žáky (A1, A2, SUM)
13.-14. 9. Bratislava; ÚDPM KG, Mierové nám.
I, 895 23 Bratislava
Mistrovství ČSSR pro svahové větroně (Sv) 
10. 9. Raná u Loun; LMK Jablonec n. Nisou, ing.
J. Bolech, Vysoká 3310, 466 00 Jablonec η. N. 
Mistrovství ČSSR pro pokojové modely (P2) 
říjen, listopad Brno; LMK Brno, E. Chlubný, Pod 
kaštany 14, 600 00 Brno
V. celoarmádní soutěž (A1, A2, B1, B2, RC, V1, 
RC M1) 16.-20. 9. Prešov

MISTROVSTVÍ ČSR
A2, B2, C2 20.-21. 9, Slaný, Dr. Štěpánek, 
Plynárenská 465, Slaný; P2 říjen Brno (termín 
podle volné haly), E. Chlubný, Pod kaštany.14, 
Brno

MAJSTROVSTVÁ SSR
Majstrovstvá Slovenska (U-modely) 9.-10. 8. 
Košice; A. Ember, Užhorodská 17/5, Košice 
Majstrovstvá Slovenska (RC Sv1, Sv2) 6.-7. 9 
Banská Bystrica; B. Krpelán, Mládežnická 15, 
Banská Bystrica

ZAJÍMAVÉ SOUTĚŽE, které jis té  rádi 
uvidíte:

Motorové RC hydroplány 
1.6. Stráž pod Ralskem, J. Chaloupka, Stráž p. 
R. 302/I, 23. 8. Protivín, J. Kropáček, Jiráskova 
260, Protivín, 24. 8. České Budějovice, 
P. Horan, U Malše 1, Č. Budějovice, 30.8. Praha, 
M. Michálek, Zárybská 666, Praha 9-Prosek.

Kam
NA SOUTĚŽ?
(D okončení z  M odeláře 4/75)

RC vrtulníky
16. 8. Strakonice, A. Nepeřený, Revoluční nám. 
55, Strakonice, 27. 9. Kartový Vary, ing. O. 
Kreuzinger, Dimitrovova 29, K. Vary 

Závod kolem pylonu
28. 6. Praha, M. Vostrý, V Holešovičkách 7, 
Praha 8

RAKETOVfs MODELÁŘSTVÍ 

MISTROVSTVÍ ČSSR
Mistrovství ČSSR pro raketové modeláře
klasické kategorie a makety, 24.-28. 9. Ostrava 
Mistrovství CSSR pro žáky, 12.-14. 9. Bílina;
O. Satzke, panel, sídliště bl. 4, Bílina, okr. 
Teplice

LODNÍ MODELÁŘSTVÍ

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 
Mezinárodní soutěž NAVIGA (A/B, E) 5-7.9 
Jablonec nad Nisou; KLM Jablonec, ing. Z. 
Tomášek, Střelecká 3, 466 00 Jablonec η. N. 
Mezinárodní soutěž NAVIGA (C) 2.-5 10. Jab
lonec nad Nisou; KLM Jablonec, ing. Z. Tomá
šek, Střelecká 3, 466 00 Jablonec η. N.

MISTROVSTVÍ ČSR
Mistrovství ČSR (C -  sen., jun., žáci) 2.-5. 10 
Jablonec nad Nisou; Ing. Zd. Tomášek, Střelec
ká 3, Jablonec n. Nisou

AUTOMOBILOVÉ MODELÁŘSTVÍ

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 
A MISTROVSTVÍ ČSSR

Mezinárodní soutěž a mistrovství ČSSR pro 
RC modely 29.-31. 8. Košice, MK Košice, J. 
Kollár, Obráncov mieru 2, 040 00 Košjce 
Mezinárodní soutěž a mistrovství ČSSR pro 
dráhové modely (senioři) 20.-21. 9. Trenčín; 
AMK Trenčín. L. Řehák, Pod Sokolice 736, 
911 00 Trenčín
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Na počest 30. výročí 
osvobození ČSSR

φ

vytvořil známý pražský modelář 
Václav ŠULC, člen RC modelklu- 
bu Svazarmu Praha 10 a vedoucí 
modelářských kroužků Městské 
stanice mladých techniků v Pra
ze na Hradčanech. Jde o rekordy 
ve třídě F3A, tedy motorových 
rádiem řízených modelů. Re
kord č. 20 -  trvání letu -  byl 
překonán výkonem 6 hodin 
3 minuty (dosud 2 hod. 40 min.), 
rekord č. 31 -  vzdálenost na 
uzavřené trati -  výkonem 
206 km (dosud 53 km). Oba re
kordy byly tedy překonány velmi 
značně.

Rekordní m odel v lastní konstrukce 
V. Šulce je  stavěn čistě účelově. 
Vzletová hm otnost m odelu byla 
4200 g, z toho  bylo 2020 g paliva ne
seného v nádrži z dětských balónků 
(dva v sobě), u ložených ještě  v lá tko 
vém vaku. Tlak paliva upravuje m em 
bránový redukční ventil, v palivové 
insta laci nechybí filtr . Při rekordním  
pokusu byl m odel poháněn ja p o n 
ským m otorem  OS MAX 19 RC 
(3,2 cm 3),· který po celou dobu pra 
coval bez nejm enších závad a po 
většinu le tového času neběžel na p l
né otáčky. V rtu le  byla G raupner Su
per Nylon 230/100 mm. Am atérská 
p ropo rc ioná ln í RC souprava ov láda
la sm ěrovku, výškovku a m otor.

Rekordní let se usku tečn il v sobo
tu  1. března v Praze 6 u obce Nebuši- 
ce. Model odstartova l v 11 hod. 52 
m in. a po vystoupání do operační 
výšky asi 60 m začal pro lé távat bázi 
d louhou  500 m. S končení letu bylo 
díky „he co vá n í" sportovn ích  fu n k 
cionářů  něko lik rá t oddáleno; k 18. 
hodině se však začala zhoršovat 
v id ite lnos t a bylo nutné přistá t. Když 
let v 17 hod in  55 m inu t 8 vteřin  
skonč il, zůsta lo  v nádrži ještě asi 
500 g paliva.

Blahopřejeme V. Šulcovi k vyni
kajícím výkonům a rádi tlumočíme 
jeho dík všem, kteří mu pomáhali a 
bez nichž by nebylo možné rekord
ní pokusy uskutečnit. (r)

Φ
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RC maketa ■
československého cvičného větroně
Konstruoval a píše Jan KOZÁK

konstrukce 
MODELÁŘ

* Proč právě Pionýr, napadne asi m nohé
ho  čtenáře, dnes v době C irrusů, Kestre lů  
a větroňů je š tě  štíh le jších. M ě l jsem  však 
něko lik  důvodů, p ro č  p ř i úvahách o rá 
diem  řízené m aketě větroně pad la  volba  
právě na krásně h ranatého Pionýra.

Každý, kdo  rozm ěry m odern ího  větroně  
p řepoč ítáva l do p řim ěřeně  velké RC m a
kety, ví, že h loubka  hlavně na ko n c i kříd la  
vychází p říliš  malá, čím ž je  to  špatné  
i  s ce lkovou  nosnou p lochou. P roblém y  
js o u  též s kruhovým i nebo e lip tickým i 
p rů řezy  trupů  m in im á ln ích  rozm ěrů, které  
u makety, tak ja ko  u sku tečného větroně, 
lze zh o to v it pouze s použ itím  lam inátů. 
Avšak ne každý m od e lá ř má m ožnost 
nebo c h u ť lam inova l a stavět k las icky  trup  
Pionýra je  skutečně snadnější. N eposled
ním z  důvodů p ro  vo lbu  P ionýra je  i  to, že 
patřím  do poče tné  sku p in y  m odelářů, 
k te ří asi p ře d  dvace ti le ty  na tom to  vě tron i 
lé ta li své prvé navijákové starty, aerovleky  
i  p rvé le ty  sólo. A po  to lika  le tech je  
příjem né v idě t P ionýra opě t letět, i  když 
pon ěku d  menšího. *

Se skutečným  P ionýrem  se lze sezná
m it v časopise M ode lá ř č. 3 /7p  v rubrice  
Poznáváme le teckou  techniku. M odel je  
řešen ja k o  m aketa v m ěřítku  1:6s odním a- 
cím  kříd lem  a vodorovnou ocasn í p lo 
chou, což usnadňuje transport. M aketář- 
sky nen í p ropracováno pouze vybavení 
kab iny a js o u  vypuštěny b rzd ic í klapky. 
V tom to  sm ěru lze tedy m ode l ješ tě  vylep
šit. J inak je  P ionýr řešen ja ko  p lně  funkčn í 
model. Pro m odeláře, k te ří j iž  m a jí u rč ité  
zkušenosti s p ro p o rc io n á ln í RC soupra 
vou, s ta č í p lně  výškovka v m ěřítku, pro  
všechny os ta tn í je  kreslena výškovka 
zvětšená asi o 20 %. Rovněž tak p o u ž ití 
křidé lek  je  realističtě jší, ale i bez řízení 
křid é lky  je  m ode l schopen létat. V druhém  
případě je  záhodno zvě tš it vzepěťí a le
spoň na 5  °. Předem ovšem podotýkám , že 
m ode l nen í Určen p ro  úp lné začátečníky  
nebo m odeláře  začína jíc í s RC létáním.

V p lánu  nen í zakresleno uchycení serv, 
po loha  zd ro jů  a přijím ače, p ro tože  p o u ž i
té soupravy budou ne jrůzně jšího p rove 
dení. Před započetím  stavby s i p ro to  
výkres v tom to  sm ěru dop lň te  pod le  vlast- 
ního  vybavení. H m otnost hotového m o
de lu  bez RC vybaveni je  1600 g, letová  
hm o tnos t asi 2000 g.

K STAVBĚ

Trup, na prvý pohled jednoduchý, vyža
duje však přece jen více pečlivosti a z ruč
nosti než osta tní části makety. Především 
je  zapotřebí na podélníky trupu  vybrat co 
nej kvalitně jší liš ty a před započetím  stav
by je  co nejpřesněji naohýbat podle vý
kresu. C e lý tru p je  nejlépe lep itepox idem .

Z přek ližky vyřežeme všechny přepážky 
trupu  včetně páteře. Na přepážku 7 přiný
tu jem e z přední strany „ka p sy " s přílož- 
kou (21, 22), ze zadní strany vlastní náhon 
křidé lek (23 až 27) a do lů  přiš ijem e a p řile 
píme trubku  kývačky podvozku. Teprve 
potom  je možné zahá jit v lastní stavbu, 
a to  tak, že na páteř 1 přilepím e přepážky 2 
až 7. Z m ěkkého -  nejlépe lipového -  
dřeva zhotovím e h lavici, která je  ze dvou 
dílů a má tém ěř pů lku lový tvar. Nezapo
meneme při tom  vydlabat p rosto r pro 
případné dová len í m odelu olovem. K hla
vic i a přepážkám 2 až 7 přilepím e p řip ra 
vené podélníky trupu. Po vytvrzení lepidla 
zalepujem e postupně další přepážky a liš - 
ty. V této fází není radno p říliš  spěchat 
a ch tít s lep it celý trup  za jeden večer. Je 
potřeba často kon tro lova t jak bokorysný 
tvar, tak i osovou přím ost. Na přepážky 6 
až 8 přilepím e díly 16 vyříznuté z 3mm 
překližky. Mezi těm ito  díly a přepážkam i 7 
a 8 je odním ate lný kryt, aby byl umožněn 
přístup k páce pro ovládání křidélek, kde 
lze též zm ěnou po lohy táhla od serva 
m ěnit výchylky křidélek.

Boční okénka a část horn í trupové 
stěny mezi půlkam i kříd la zasklíme orga
n ickým  sklem  tl. 1 mm, ale nejlépe až po 
potažení a nalakování m odelu. Ze ste jné
ho m ateriá lu zhotovím e i kabinu, a to 
nejlépe na dřevěném kopytě, které nalícu- 
jem e na trup  tak, aby po celém obvodě 
bylo m enší o tloušťku  použitého skla. Díly 
kabiny se pak přes kopyto jen ohýbají za 
tep la  (zvlášť čelní štítek a zvlášť zbytek 
kabiny). Zhotovení kopyta se možná zdá 
dosti zd louhavé, ale tvar kabiny je jedno 
duchý, a m ám e-li vhodné nástro je (hob
lík, rašple), je to  práce na jeden večer. 
Z p řek ližky tl. 4 mm vyřežeme a slepíme 
rám kab iny (díly 3a, 4a, 5a, 6a), na který 
pak p řilepím e oba díly kabiny z o rgan ic
kého skla. Rámy kabiny jsou  z vnější 
strany překryty p roužky kladívkové č tvrt
ky, kterou předem nastříkám e modře. 
Kabina se otvírá na pravou stranu, kde je 
uchycena na dvou o točných závěsech zn. 
Modela.

Spodní část trupu  a vrchn í část před 
kabinou jsou potaženy p řek ližkou  tl. 
0',-8“rfTřrí; z téže p řek ližky je i podlaha 
v kabině, je jíž přesný tvar nejprve zjistím e 
přistřihováním  kladívkové čtvrtky. Spodní 
přední-část trupu  upravím e pro .p řilepení 
přistávací lyže (jasan 4 x 1 0  mm), která je 
m im o to  uchycena pod přepážkam i 3 a 4 
na bloky tvrdé gumy.

Vlečný háček je  z oce lového drátu 
o 0  1,5 mm připá jeného ke korýtku z m o
sazného plechu tl. 0,8 mm. Celek je  na 
trup  přišroubován a přilepen epoxidem .

Rozpěrky v trupu  pro za jištění křídla 
slepujem e až po je jich  nasunutí a otvory 
pro zápalky svrtáváme po úplném  doho
tovení. Pro upevnění vodorovné ocasní 
.p lochy (VOP) nalepím e na přepážku 14 
výztuhu z 3mm překližky, ve které je 
drážka pro opření trubky  na VOP. Na 
přepážku 13 je  přilepena 2mm překližka 
s m aticí M4 pro upevňovací šroub. Na 
výkrese je  kresleno uložení větší VOP, 
o níž byla řeč na začátku. Z ho tovíte -li VOP 
v přesném m ěřítku, je  zapotřebí upravit

(Pokračování na str. 18)
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LF109-PIONÝR
(Dokončení ze str. 15)

lože p řizpůsobením  přechodové části. 
V lastn í přechod z trup u  do VOP je tva ro 
ván z měkké balsy a tvo ří současně lože 
stab ilizá to ru . Kývačka podvozku je  o hnu 
ta z oce lového drátu o 0  2,5 mm (viz detail 
na lis tu výkresu 1). Do spodních ohybů 
jsou  připá jeny dvě krátké trub ky  o 
0  4/0 ,5  mm p ro  šroub  kola (M3). Kolo má 
0  60 mm. O dpružení kývačky je  shodné 
se skutečným  Pionýrem  -  ovinutím  pás
kové gum y přes kývačku a pom ocný 
p říčn ík  ( 3 x 8  mm).

Kýlová p locha  je  pevně vestavěna do 
trup u  a tvo ří ji žebra 17a, 18a, 19a, které 
jsou  zalepeny mezi přepážku 14 abalsový 
steven 15. Po p řilepen í náběžné lišty 
kýlovku začistím e a potáhnem e 2mm 
balsou.

Křídlo je  ze dvou po lov in , které se 
nasazují k tru p u  na p lanžety z ocelového 
p lechu tl. 0,8 mm. P lanžety o rozm ěrech 
18 X 185 mm jsou  sm ěrem  ke koncům  
od lehčeny vyvrtaným i otvory. Proti sam o
vo lném u vysunutí je  k říd lo  za jištěno zná
mým způsobem  -  zápalkam i.

Stavbu kříd la  začneme tím, že slepíme 
h lavní nosníky 3 x 8  mm se skříní pro 
p lanžetu, k te rou  tvo ří s to jiny  z přek ližky tl. 
3 a 4 mm a pásky tv rdého ocelového 
plechu 0,5 X 4 X 95 mm (zabraňují zaře
závání p lanžety do nosníku). S to jiny  
z přek ližky tl. 3 a 4 mm jsou  v každé 
po lov ině  kříd la  za lepeny vopačném  pořa
dí, čímž se vrovná přesazení planžet 
v kapsách na přepážce 7.

Dále zhotovím e všechny převodové 
páky pro náhon křidélek. Páky v křídle

nejsou pravoúhlé, takže výchylky křidé lek 
jsou  d iferencované -  nahoru 29°, do lů 
18°. Je zapotřebí dodrže t m in im áln í vůle 
p ři vrtání o tvorů  pro táh la  a šrouby, na 
kterých se páky otáčejí. Vůle se to tiž  na 
celém náhonu k řidé lka  sčíta jí a jsou -li 
nadměrné, „n e c h o d í"  k řidé lko  do neutrá
lu. (Celý systém náhonu křidélek, resp. 
vztlakových klapek, včetně uchycení kříd 
la na p lanžety byl již  něko lik rá t popsán 
v časopise Modelář.)

Křídlo m akety P ionýr je bez křížení, 
takže je  stavíme s výhodou přím o na 
plánu na rovné p racovn í desce. Mezi 
hlavním i nosníky postupně zalepujem e 
žebra balsová 29 a nakonec přek ližková 
30. Dále přilepím e náběžnou hranu z bo
rové liš ty  3 X  8 a z balsových liš t 6 x 4  
a 6 X 6 mm a od tokovou  hranu z balsy 
6 X  25 mm, kterou jsm e předem zapro fí- 
lovali.

Do žeber 30 zalepíme pásky z tvrdého 
dura lu  1,5 x  10 x  70 mm, dále zalepíme 
překližkové výk ližky  s převodovým i páka
mi. Potom potáhnem e náběžnou část 
kříd la  až po hlavní nosník 2 mm balsou 
z obou stran. Mezi podé ln íky hlavního 
nosníku a žebra zalepím e s to jiny  podle 
výkresu. Jednoduchý koncový ob louk  je  
vytvořen zkosením  spodní s trany kříd la 
a přilepením  prkénka  balsy tl. 2 mm (viz 
řez F-F). Do kříd la  nasunem e tá h lo z tv rd é  
balsy 5 x  5 mm a oce lového drátu 
o 0 1 ,5  mm (před m ontáží nalakovat 
a p řebrousit) a řádně za jistím e připá jený- 
mi pod ložkam i.

Podle výkresu potáhnem e kořenovou 
část obou pů lek kříd la  2 mm balsou a p ři
lepíme žebro 28 z 2 mm překližky. Toto  
žebro m usí být vyk loněno jednak při 
poh ledu zepředu o 3?30', což odpovídá 
vzepětí křídla, jednak při poh ledu shora 
o 1 °30', čímž se dosáhne dopředně šípo- 
v itos ti křídla. Protože díl trupu  16 je 
v zadní části ohnut, p řilepím e na zadní

část žebra 28 kliň  z překližky, abychom  
vyp ln ili vzn ik lou  mezeru. Z hotového kříd 
la odříznem e křidé lko  a přilep ím e balsové 
liš ty zapro filované předem podle  řezu 
E-E. K řidé lka jsou  zavěšena na čepech 
z ocelové s truny o 0  1,5 mm (v křidé lku 
jsou  zalepena pouzdra např. z dutých 
nýtků 0 0  2 mm) anebo je  m ožno použít 
o točných  závěsů zn. Modela. Kvůli snad
nějšímu potahování a lakování zalepíme 
závěsy až při konečné m ontáži. Totéž platí 
pro pouzdra k uchycení vzpěr. Táhlá od 
páky (31) ke křidé lkům  zhotovím e snadno 
ze soupravy zn. Modela.

Vzpěry kříd la nejsou fu n kčn í a jsou  na 
m odelu jen jako  „m ake tá řská  náležitost'.'. 
Zhotovím e je  z liš t 4 x 1 2  mm a na je jich  
konce upevníme háčky z oce lové struny 
0 0 1 ,2  mm. Pom ocná vzpěrka je  z dura- 
lového drá tu  o 0  2,5 mm. Vzpěry zásadně 
nasouvám e zezadu, aby při nárazu na 
překážku při přistávání m oh ly  snadno

TECHNIKA ·  SPORT

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

RC vrtulníky

jsou  dnes již  takřka  všední záležitostí. 
Přesto si za tím  m álokdo  dovede předsta
vit, jaká „s tro jo v n a "  se skrývá v úh led
ných m odelech. M no h o za jím avé h o o té to  
p rob lem atice  se lze dozvědět v únorovém  
sešitu po lského časopisu M odelarz, ve 
kterém  je o tiš těn  výkres m odelu BELL 212 
Tw in  Jet, vyráběného firm ou  G raupner.

Zlín 526 AS

p o s lo u ž il za p řed lohu  ke stavbě RC m ake
ty, se k te rou  b y l na soutěžích úspěšný 
Am eričan M axey Hester. M odel nyn í vyrá
b í ve s tavebn ic i firm a S ig  (USA). V m ěřítku  
1:6 má rozpě tí 70 p a lců  (1578 mm) a je  
poháněn m otorem  o zdvihovém  ob jem u  
10 cm 3. Obě po lo v in y  kříd la js o u  vypěně
n y  z  polystyrenu, k ry t m o to ru  a da lš í 
drobné  d íly  js o u  z  fó lie  ABS. Trup a o ca sn í 
p lo ch y  js o u  stavěny klasicky. Časopis 
R adio co n tro l M ode l and  e lectron ics, 
o d ku d  je  ta to in fo rm ace  čerpána, označu
je  m ode l za ne jlepší ko m b in a c i ,,m ake to -K 
vo s ti"  a výborných le tových vlastností. Za 
zm ínku  snad ješ tě  stojí, že ve stavebn ic i 
js o u  ob tisky  p ro  le tad lo  s im a triku la c í 
O K-W XD a že stavebn ice  se prodává  ve 
Velké B ritán ii, kam j i  dováží firm a H. J. 
N ic ho lis, za 28,50 liber.

L’équipe de France

neboli reprezentační d ružstvo Francie na 
MS '75 pro vo lné m odely v P lovdivu bylo 
nom inováno na základě výsledků sou
středění, které se kona lo  ve dnech 5. až 6. 
září na le tiš ti v A irvau lt. N e jdram atičtě jší 
byly boje v ka tegorii F1C (m otorové m o
dely). V rozlétávání zvítěz ili (až p o zkráce -

ní doby chodu m otoru  na 6 sekund)
D. Ferrero a M. Jean, kteří na létali shod.ně- 
2340 s. Třetí byl M. Irriba rne  výkonem 
2333 s. V té to  kategorii mají asi Francouzi 
již  n yn íza jiš těno jednop rvens tv í: ce lýtým  
neváží dohrom ady ani 200 kg a bude tak 
asi ne jlehčím  družstvem  šam pionátu. 
V ka tegorii F1B (W akefie ld) se nom inova li
E. Gouverne (2387 s), L. Dupuis (2277 s) 
a J. Boiziau (2202 s). Neobvyklou koncep
ci m odelu té to  kategorie  si zvo lil J. C. 
Cheneau, který létal s tř ílis to u  vrtu lí. Ex
perim ent se mu však nezdařil a tak s ča 
sem 800 s skonč il na posledním  sed
mém místě. Soutěž m odelů F1A (A2) 
vyhrál J. P. C haline (2090 s) před P. Dor- 
nem (2060 s) a F. Jarousseauem  (2039 s). 
Pátý v té to  ka tegorii skonč il P. Bertin, 
který měl kříd lo  svého m odelu  zhotovené 
ze s tandardních Jedelského prvků.

(m ra-a)

Makety větroňů

p řip o m ín a jí za letu, zvláště na svahu, 
sku tečná  letadla. P ravděpodobně tato  
sku tečnos t je  p říč in o u  je jic h  neustále  
s to u pa jíc í popu larity . Na p lach tařském  
terénu W asserkupe v NSR se lé ta la so u 
těž, které  se zúčastn ila  řada m odelářů  
s m aketam i ne jrůzně jších typů větroňů. 
Největším  m odelem  byla m aketa Švýcar-*
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vypadnout. (Cvičně můžeme p o ch op ite l
ně létat bez vzpěr.)

Vodorovná ocasní plocha je  stavěna 
opět na rovné desce běžným způsobem . 
Žebra s tab ilizá to ru  z 2 mm balsy zalepíme 
mezi náběžnou hranu z balsy 6 x  6 a bal- 
sový nosník 5 x 1 5  mm. Mezi středová 
žebra v lepím e výk ližek pro upevňovací 
šroub M4 a celý s tab ilizá to r potáhnem e 
2 mm balsou. Potom přilepím e okrajové 
ob louky od lehčené vydlabáním . Podob
ným způsobem  stavíme výškové ko rm id 
lo. Obě jeho  pů lky jsou spojeny ocelovou 
strunou o 0 2, která je p řiš ita  a přilepena 
na středová přek ližková  žebra. Korm id lo  
se otáčí uprostřed v ložisku z dura lového 
p lechu tl. 0,5 mm na koncích stejně jako 
křidé lka  (tj.oce lová  struna procházející
o.krajovým ob loukem  a trubka  zalepená 
v korm id le , anebo závěsy zn. Modela). Do 
pravé pů lky ko rm id la  zalepíme výkližek 
pro p řišroubování ovládací páky. Do od 
tokové hrany jsou  zaříznuty a zalepeny 
vyvažovači p lošky z dura lového p lechu tl. 
0,5 mm.

Směrové ko rm id lo  sestavíme rovněž na 
výkrese z připravených dílů. Aerodyna
m ické vyvážení a spodní část ko rm id la  
jsou  potaženy 2mm balsou. Přilepím e též 
výkližek pro upevnění ovládací páky. Kor
m id lo  je  zavěšeno na o točných  závěsech 
zn. Modela.

Táhla k oběma ko rm id lům  jsou z tvrdé 
balsy 7 x 7  mm a koncovek zn. Modela. 
Převodová páka křidé lek  a konzoly jsou 
z dura lového p lechu tl. 1,2 mm.

Potah a povrchová úprava. Celý model 
v kostře pečlivě vybrousím e, případné 
nerovnosti vytm elím e, pře lakujem e čjrým  
n itro lakem  a znovu přebrousím e. části 
trup u  a ocasních p loch  s balsovým po ta 
hem jsou potaženy přes všechno žlutým  
papírem M odelspan. O statní části včetně

kříd la  jsou  potaženy žlutým  m onotilem  
(tenkým silonem ). První nátěr hustším 
čirým  vypínacím  n itro lakem  nanášíme 
velm i opatrně, spíše ,,suchým"- štětcem, 
aby lak neprotékal. Po zaschnutí první 
vrsty ještě dvakrát lakujem e vypínacím  
lakem, vždy přebrousím e a nakonec udě
láme dva nátěry lakem lesklým.

Zbarvení. LF 109 P ionýr byl stříkán 
typ ickou  oranžově ž lu tou  barvou s m od
rými doplňky. P ionýr s im a triku lac í O K - 
3260 létal v A eroklubu Letňany a m odré 
na něm byly ty to  části: předek trupu 
a linka, nápis Pionýr, orám ování kabiny 
včetně okna mezi pů lkam i křídla, v id lice  
a střed podvozkového kola, vzpěry a okra 
jové ob louky ze spodní strany křídla. Na 
směrovém korm id le  byia čs. vlajka. Imat- 
riku lace, nápis LF 109 na kýlovce a výrob
ní číslo byly černé.

LÉTÁNÍ

Před létáním  zkon tro lu jem e soum ěr
nost všech p loch a po lohu těžiště, která 
musí přesně odpovídat výkresu -  kříd lo 
má dopředný šíp! Rovněž zkon tro lu jem e 
úhel seřízení. Ověření bezchybné funkce 
rádiové říd ic í soupravy je  sam ozřejm ostí.

M odel zakloužem e ne jlépe.na mírném 
svahu. K louže-li po správném  hození aniž 
bylo zapotřebí říd ic ího  zásahu korm id ly, 
zkusíme prvé vleky šňůrou  za přední 
háček. Maketa P ionýr p ři vleku potřebu je  
větší rychlost. Nelze p ro to  d o p o ru č it opa
trné  pomalé starty, hlavně vzačá tečn í fázi 
vleku. Při malé rychlosti m odel „u tík á "  ze 
sm ěru a dosti neochotně se vrací. Přesto
že sm ěrové ko rm id lo  je  m im ořádně velké, 
je  p ři vleku -  zejm éna v jeho  první fázi -  
méně účinné, protože je zřejm ě ve stínu 
křídla, k němuž přispívá i pom ěrně krátký 
trup  makety. Naproti tom u jin é  obraty, 
např. pády a přem ety létá P ionýr dobře.

Závěrem připom eňm e, že od m akety 
ško ln ího  větroně nelze očekávat takovou 
klouzavost, jako  u m odelu stavěného spe
ciá lně do term iky. Ostatně stačí p ros tu d o 
vat si soutěžní sestavu pro RC m akety 
větroňů a sami do jdete  k závěru, že dobrá 
k louzavost není zárukou úspěchu v té to 
ka tegorii. To je  dobře si p rom ysle t ještě  
dřív, než se pro tu to  či jinou  RC maketu 
rozhodnete. D ruhou m isku vah rozhodo
vání zase nepochybně výrazně zatíží rea
lism us letu makety, která je při dobré 
p ilo táži v u rč ité  vzdálenosti tém ěř k nero
zeznání od skutečného letadla.

Hlavní materiál (m íry v mm)

Borová nebo smrková lišta: 3 x  5 x  1200-2 ks; 
4 X 5 X 1 000-2 ks; 4 X 6 X 1000-2 ks; 
3 X 8 X 1200- 1 0 ks; 4 X .12 X 1000- 2 ks; 

Překližka: tl. 0,8 x  140 x  550; tl. 2 x  300 x  
X 400; tl. 3 X 200 X 300; tl. 4 X 100 X 250; 
tl. 5 X 80 X 450

Balsa: tl. 2 x  70 x  1200- 15 ks; tl. 5 X 50 x  1000 
-  1 kus; tl. 6 X 60 X 1200-2  ks; tl. 10 X 
X  50 X 1000-1  kus 

Organické sklo tl. 1 x  250 x  300 
Kolo podvozkové pneumatické 0 60 -  1 kus 
Potahový pápír Modelspan 1 arch; tkanina 

monofil (tenký silon) š. 900, dl. 2400 
Lepidlo: Kanagom 4 tuby; Herkules 1 lahvička;

Epoxy 1200 souprava 100 g 
Ocelová planžeta tl. 0,5 x  10 x  100; tl. 0,8 X 

x  40 X 200
Duralový plech tl. 1 x  100 x  100; tl. 1,2 x  120 x  

X  100
Ocelová struna 0 2 dl. 100; 0 2,5 dl. 300 
Nitrolak vypínací čirý 500 g; lesklý čirý 400 g; 

oranžově žlutý 500 g
Otočný závěs- 8  ks; řídicí páka-2 ks; koncovka 

táhla -  6 ks, vše zn. Modela 
Drobný materiál podle výkresu a návodu

Poznámka; míry sázené kurzivou jsou po lé
tech dřeva

ského větroně LSIc v m ěřítku  1:3 o rozpě tí 
197 pa lců  (5003 mm!). Jednou z  ne jkrás
ně jších m aket byla R hón Lerche v m ěřítku  
1:5 s m aketovou ko n s tru kc í z  ocelových  
trubek, k te rou  po s tav il H e lm ut Boly.

Wind Puff

-  m odel pro  rekreační lé tání -  se ob jevil 
na letošním  ve le trhu  hraček v N orim ber

ku. I přes neobvyklou koncepci, p řipom í
nající h is to rické  „g la jtry " , létá m odel ce
lou akroba tickou  sestavu. Jeho vzhled 
dop lňu je  cha rakte ris tická  fig u rka  vousa
tého  p ilo ta , vysoká 500 mm (a prodávající 
se také zvlášť). Výrobcem  té to  novinky je 
be lg ická  firm a  SVENSON. Nakonec tech 
n ická  data: rozpětí 1430 mm, délka 
1135 mm, celková p locha  58 dm 3, letová 
hm o tn o s t asi 2600 g  s m otorem  10 cm 3. 
O vládána jsou korm id la , k řidé lka  a otáčky 
tlačného m otoru .
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Létající talíře

jso u  snad věčným námětem  p ro  m ode lá 
ře. P osledn í m ode l toho to  typu b y l p o 
psán v březnovém  sešitu  francouzského  
časopisu Radio M odelism e. F. P iessier 
z Bretaně p o u ž il ja k o  zák ladn í m ate riá l 
pěněný po lystyren  o tloušťce 30 mm, 
z něhož vyříznul k ruh  o 0 1  m. Toto těleso  
má p ro f il rovné desky, dokonce  ne jsou  
a n i zaob leny h rany (aerodynam ikům  jis tě  
vstávají vlasy h růzou  na hlavě), ov ládání 
je  vyřešeno d vo jic í spřažených klapek, 
fungu jíc ích  ja k o  výškovka a křidélka. 
V p ře d n í čás ti tělesa je  schránka p ro  RC  
soupravu, v je jí  p ře d n í části je  um ístěn  
m o to r o zdvihovém  ob jem u 6 až 7 cm 3.

Nové motory z Glashiítte

Firma VEB M ode llbahnzubehör v NDR 
dodává na trh  nové m otory. Základním  
typem  je d e ton a č ré  m oto r o zdvihovém  
ob jem u 1,5 cm 3, ze kterého je  odvozen 
„ž h a v ik "  o  zdvihovém  ob jem u 1,73 cm 3. 
Těleso m otorů  je  pod tlakem  o d lito  do 
kovové form y, odliteK horizon tá lně  dělen, 
výfuk sm ěřuje dozadu. M oderně vyhlíže jí
cí m oto r se v NDR prodává za 56 marek.



Nejlepší
modeláři
ČSR1974

Česká ústředn í rada m odelářského k lu 
bu Svažsřrmu sghválila  po řad í soutěžících  
v m is trovstv í CSR, zpracované pod le  tř i 
nejlepších výsledků veřejných soutěži.

, Číslo v závorce značí ce lkový p o če t hod 
nocených soutěžících.

KATEGORIE A1 -  žáci (43): 1. A. Jirásek, 
Mnichovo Hradiště 2100; 2. V. Tvarůžka, 
Praha 4 2096; 3. J. Petenský, Mnichovo Hradiš
tě 1998 s; -  ju n io ři(86): 1. P. Mamula, Frýdlant 
2086; 2. L, Chrobok, Frenštát 2075; 3. O. Pav
lík, Mladá Boleslav 2047; -  senioři (111): 1. V. 
Modrocki, Žatec 2100 + 700; 2. J. Hacar, Olo
mouc 2100 + 586; 3. L  Široký, Vysoké Mýto 
2095 s KATEGORIE B1 - ju n io ř i (11): 1. K. Kott, 
Slaný 1884; 2. J. Hrabánek, Slaný 1745; 3. T. 
Pavlíček, Kroměříž 11579 s; -  senioři(33): 1. m. 
s. ing. J. Kraje 2075; 2. M. Holovlaský 1969; 
3. Z, Braha, všichni Slaný 1951 s. KATEGORIE 
C1 -  senioři: (7.): 1, m. s. Č. Pátek, Praha 6 
2064; 2. *2. Kůla, Praha 4 2058; 3. V. Šourek, 
Kladno 1994 s.

HÁZEDLA -ž á c i(  11): 1. P. Hádek, Neratovi- 
ce 898; 2. J, Šmiřák, Frenštát 875; 3. R. Kně- 
zek, Frenštát 873 s.': -  junioři (19): 1. P. Kotál 
1145; 2. L, Řeháček 1046; 3. Z. Chrněla, všichni 
Mělník II 943 s.; -  senioři (14): 1. J. Paděla, 
Mělník I11351; 2. V. Sojka, Frenštát 1289; 3. M. 
Jaroš, Ostrava 1254 s. SAMOKŘÍDLA( 10): 1. Z. 
Raška, Frenštát 1727; 2. m. s. J. Hladil, Kromě
říž 1626; _ 3. Z. Pecník, Kroměříž I 1492 s. 
SVAHOVÉ modely (8): 1. F. Barták, Rousínov 
4339;_2. Z. Krejsa, Zamberk 4244; 3. R. Maix- 
ner, Žamberk 3824 s. POKOJOVÉ modely P3, 
jun ioři (5): 1. M. Jána 18:41; 2. V. Fedr 13:33; 
3. J. Šmajdr 13:10 (min:vt; všichni z Poličky); -  
senioři (5): 1. J. Hrdlička 22:14; 2. J. Gogol 
16:39; 3. L. Bulva, všichni z Poličky 15:08 
(min:vt). KATEGORIE SUM, žáci (6): 1. B. Ma- 
zač, Karviná 652; 2. M. Žinta, Litvínov 636; 3. J. 
Tauber, Ústí n. L. 620 b. -  jun ioři (7): 1. V. Kusý, 
Litv[nov762; 2. R. Polok, Český Těšín 652; 3, V. 
Kolman, Litvínov 619; -  senioři (14): 1. P. 
Stránský 843; 2. P. Kopeček 806; 3. K. Kozelka 
797 b. -  všichni z Litvínova. Combat (7): 1. J. 
Dalenský, Semily 75; 2. J. Václavík, Semily 60; 
3. T. Lošťák, Brno II 40,

KATEGORIE RC V1, žáci (3): 1. H. Kos, 
Kamenné Žehrovice 1976; 2, B. Mazač, Karviná 
1651; 3. J. Staněk, Znojmo 788 s; -  jun io ři(25):
1. E. Svoboda, Litoměřice 2641; 2, J. Daněk, 
Drozdov 2596; 3. M. Kubáň, Havířov 2491 s; -  
senioři(121): 1. J. Tuček, Drozdov 2700 + 788;
2. K. Vacovský, Plzeň 2700; 3. V. Muller, Such- 
dol 2691 s. KATEGORIE RC V2, senioři (90): 
1. V. Chalupníček 2700 + 900; 2. ing. T. Bar- 
tovský 2700 + 893; 3. B. Jahoda, všichni Praha 
ČSA 2700 + 865 s. KATEGORIE RC Sv1 (28): 
1. J. Hausman, Suchdol 4800; 2. F. Vrtěna, 
Nové Město 4775; 3. V. Muller, Suchdol 4450 b. 
KATEGORIERCSv2(53): 1. V. Křížek, Bílina 10 
775; 2. J. Heřmánek, Litoměřice 9675; 3. F. 
Vrtěna, NovéMěsto9225 b. KATEGORIE RC M1, 
jun ioři (3): 1. M. Vlková, České Budějovice 
9714; 2. A. Zabilka, České Budějovice 9103;
3. M+Mužný, Kopřivnice 890 b. -  senioři (7): 
1, J. Nečas, Blansko 4905; 2. Z. Havlín, 
Praha 10 3040; 3. V, Šulc, Praha 10 2810 b. 
KATEGORIE RC M2(23): 1. V. Mužný, Kopřivni
ce 20 585; 2. J. Jarkovský, Jaroměř 17 720; 
3. M. Mikulec, Praha 10 16 495 b. KATEGORIE 
RC H(13): 1. J. Jan, Frenštát 1306; 2. P. Jan, 
Frenštát 1280; 3. M, Hrubý, Náchod 1249 s.

Zpracoval: R. Metz

■ Osmnáct soutěžících se sešlo 30. prosin
ce na přeboru Východočeského kraje v katego
rii P3, který uspořádal LMK v Poličce. Po 
pěkném sportovním klání zvítězil domácí J. 
Gogol (5:23; 5:19 míh:vt) před Leošem Bulvou, 
rovněž z Poličky (5:08,5:03) a Václavem Šípkem 
ze Žamberka (4:37, 4:27), Z juniorů  byl nejlepší 
Vladislav Jána (4:40; 4:53).

V. Fedr
■ Modelářský klub Svazarmu Polička uspo

řádal ve spolupráci s JKP Vysočina dne 19. 
ledna lil. ročník soutěže pokojových modelů 
kat. P3 „Poličský padesátník" za účasti 30 
soutěžících z Čech a Moravy. V kategorii senio
rů zvítězil časem 11:58 (min:vt) 'Leoš Bulva 
z Poličky, před Lubomírem Koutným z Brna 
(11:47) a Janem Hrdličkou z Poličky (11:21). 
Junioři z Poličky obsadili prvá tři místa v pořadí:
1. Jan Šnajdr ml. (9:57 -  na snímku); 2. Vladi
slav Jána (8:55); 3. Vladimír Fedr (7:21).

O týden později, 26. ledna, uspořádal klub 
další veřejnou soutěž za účasti 25 startujících. 
Tentokrát byli úspěšnější sen/oř/z Poličky, kteří 
obsadili prvých pět míst v pořadí: 1. J. Doležal 
(11:33); 2. J. Gogol (11:12); 3. J. Hrdlička 
(11:10); 4. L, Bulva (10:46); 5. J. Šnajdr st. 
(9:32). Z juniorů zvítězil Osvald Janísch z Brna 
(10:53) před Vlád. Jánou z Poličky (9:24). Třetí 
byl Luboš Dražkovič ze Žamberka (6:32)_, Obě 
soutěže jsou započítávány do mistrovství ČSR.

-haj-

■ XV. ročník soutěže „Zimní Kroměříž" se
létal 19. ledna na letišti v Kroměříži. Výsledky 
kategorie A1, junioři: 1. K. Kubačák, Frýdlant 
601; 2. L. Chrobok, Frenštát 588; 3. M. Rozsy
pal, Kroměříž 524 vt. -  senioři: 1. J. Hladil 655;
2. Zd. Pavlíček, obaKroměříž638; 3. V. Lacina,
Rosice 605 vt. Samokřídla SA2:1. Zd. Raška, 
Frenštát 565; 2. J. Hladil, Kroměříž 555; 3. R. 
Hastík, Hradiště 393 vt. -v -

■  II. ročník „Frýdlantská zimní A1" se létal 
v odloženém termínu 8. února za severního 
větru 5 až 7 m/vt. a teploty - 7  °C. Vítězem 
a držitelem putovního poháru MěstNV ve Frýd- 
lantě se stal Jiří Bůžek z LMK letiště Frýdlant 
výkonem 582 vt. VÝSLEDKY -  žáci: 1. L. Chro
bok, Frenštát 516; 2. F. Jalůvka, Myslík 310;
3. V. Raška, Frenštát 270 vt. -  junioři: 1. J. 
Fulnek, Studénka 526; 2. J. Kořený, Frýdlant 
516; 3. K. Kubačok, Frýdlant 482 vt. -  senioři: 
1. J. Bůžek, Frýdlant 582; 2. L. Knebl, Frenštát 
508; 3. Z. Raška, Frenštát 459 vt. B.Nevlud

■ X. ročník soutěže modelů A2 „Zimní 
PRIM" uspořádal 9. února pod záštitou MěstNV 
a MěstV NF v rámci oslav 30. výročí osvobození 
Československa Sovětskou armádou Model- 
klub v Mnichově Hradišti na letišti Hoškovice. 
Náramkové hodinky jako hlavní cenu získal M. 
Otto z Ústí n. L. (1050 + 116 vt.), druhý byl m. s. 
P. Dvořák z Prahy (1050 + 156 vt.) a třetí O. 
Podzimek z pořádajícího klubu nalétal 1050 
+ 137 vt. Nejúspěšnějším juniorem  byl M. 
Mazanec z Jindřichova Hradce (1050 + 116 vt.), 
na druhém místě skončil P. Kotál z Mělníka 
(1049) a na třetím M. Toman z Hořic (1033 vt.).

- V -

■  Na letišti Plzeň-Boryse za mírného mra
zivého větru létala 15. února veřejná soutěž č. 
Le-Č-21. A-jedničky vyhrál mezi juniory  B. Ma
šek (Plasy) časem 617 vt. před J. Mráčkem 
(Plzeň-Bory, 587 vt.) a J. Vágnerem (Plasy, 578 
vt.). Nejsilněji obsazenou (18 soutěžících) kate
gorii A1 -sen/onvyhrál přesvědčivě K. Ulmanze

l&d&TUMt

alEDete

Stochova se 700 vt. Na druhém a třetím místě 
skončili J. Adler (628 yt.)a nestárnoucí J. Chabr 
(604 vt.), oba z LMK Plzeň-střed. Soutěže se 
zúčastnila i jedna žena -  Miroslava Šatrová ze 
Stochova. Vítěz.Karel Ulman létal s pěkně 
postaveným modelem TOM ze stavebnice IGRA.

V soutěži „gumáčků" B1 zvítězil J. Vaniček 
(LMK Plzeň-střed, 700 vt.). Druhý byl S. Doležal 
z Chomutova časem 586 vt. a na třetím místě 
skončil V. Hamata ze Suchdola výkonem 558 vt.

J. Vyčichl
H „ZimníRosice", II. ročník veřejné soutěže 

větroňů uspořádal 15. února za zvýšeného 
zájmu modelářů (87 se 117 modely) LMK při ZO 
Svazarmu Rosice u Brna. Putovní cenu, křišťá
lový pohár, věnoval patron soutěže, MěstNV 
v Rosicích. VÝSLEDKY kategorie A1. junioři: 
1. L. Chrobok, Frenštát p. R. 635; 2. M. Hunča, 
Hodonín 598; 3. R. Pek, Náměšť n. Oslavou 568 
vt.; -  senioři: 1. J. Hladily Kroměříž 645; 2. J. 
Šimša, Znojmo 622; 3. L. Stofka, Břeclav622vt. 
Kategorie A2, junioři: 1. V. Radimský, Nové 
Město η. M. 875; 2. J. Doležal, Rosice 774; 3. M. 
Jahoda, Třebíč 658 vt.; -  senioři: 1. R. Charvát, 
Třebíč 1020; 2. M. Fišr, Brno I 1003; 3. M. Ma
lena, Třebíč 1000 vt. Samokřídla: 1. Z. Raška, 
Frenštát p. R. 674; 2. Z. Pecník, Kroměříž 642; 
3. R. Hastík, Uherské Hradiště 641 vt.

/Ví. Staněk

■ „Radhošťský štít 1975", třetí ročník veřej
né soutěže modelů B1 asamokřídel.se létal 16. 
února ve Frenštátě pod Radhoštěm. Boje byly 
i přes nepříznivé počasí (-10  °C ,10 cm sněhu) 
tvrdé. VYSLEDKÝ kategorie B1, junioři: 1. V. 
Kravčík, Ostrava 436; 2. R. Knějrek, Frenštát 
323; 3. J. Fulnek, Studénka 279 vt, -  senioři: 
1. Z.Raška512;2. L.Chrobok506J3. L.Knebl, 
všichni Frenštát 482 vt. -  Kategorie Sa: 1. Z. 
Raška, 583; 2. L. Chrobok 563 (oba Frenštát); 
3. m.s.J. Hladil, Kroměříž 1553 vt. -v -

■ O „Štít Vítězného února", veřejnou sou
těž větroňů A1 a A2, uspořádal LMK Třebíč 22. 
února na letišti u Krahulova. VÝSLEDKY kate
gorie A1 -ju n io ř i:!. V. Burda, Jihlava682; 2. J. 
Studýnka, Modříce 671 (nejlepší žák)) 3. J. 
Jakubíček, Hrušky. 637; senioři: 1. L. Stefka, 
Břeclav 700; 2. M. Dvořáček, Třebíč 663; 3. Z. 
Pecník, Kroměříž 655 vt. -  Kategorie A2, junioři: 
1. O. Pavlíček, Kroměříž 858; 2. M. Jahoda, 
816; 3. P. Cabejšek, oba Třebíč 810; senioři: 
1. B. Tkaný, Brno I 1050 + 128; 2. R. Charvát 
1050 + 80; 3. A. Vejmělka 1050 + 77 vt., oba 
Třebíč. -v -

■  Klub IKARUS v Ostravě uspořádal 22. 
února veřejnou soutěž. Pro nepříznivé počasí 
(mlha, vítr a zima) byla soutěž zahájena až
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ZMĚNY v pravidlech
Změny v pravidlech FAI, dohodnuté na 

podzimním zasedání CIAM FAI (viz MO 2/75) 
byly předmětem jednání / na IMZ trenérů 
a členů leteckého odboru ÚRMoK, konaného 
28. 2. až 2. 3. t. r. ve Vrchlabí. Některé změny 
byly přijaty už od letošního roku, jiné budou 
zařazeny do nových národních pravidel.

ZMĚNY PLATNÉ V ROCE 1975

Volné modely
3.3.8. c (Oprava) Maximální měřený čas se 
v každém dalším rozlétávacím kole prodlužuje 
o 60 sekund oproti předchozímu kolu.

Upoutané modely
4.1.7.; 4.3.5. b (Doplněk) Počínaje vzdáleností 
300 mm od rukojeti až k zaústění v modelu 
nesmí být řídicí dráty žádným způsobem spoje
ny nebo stočeny.
4.1.14. (Doplněk). . . po dobu měřeného oficiál
ního letu.
4.1.15 b (Vsuvka za ,,3 m“ ) . . .  a nebo méně než 
1 m . . .
4.1.17. (Oprava a doplněk) Rychlost se za
okrouhluje na nejblíže nižší 0,1 km/h; měří se 
stopkami s přesností 0,01 sekundy. (Je třeba 
považovat za doporučení pro mezinárodní sou
těže a mistrovství světa.)
4.2.6. (Doplněk) Druhý pokus může následovat 
buď bezprostředně po prvním pokusu, nebo 
nejpozději po oficiálních letech dalších tří sou
těžících.
4.2.13. (Nové znění poslední věty) Startér dává 
znamení o probíhajícím čase od okamžiku, kdy 
soutěžící dá rukou znamení, že bude spouštět 
motor.
4.2.15.1 (Nové znění první věty) Model má 
vzlétnout do 1 minuty od okamžiku, kdy soutě
žící dal rukou znamení, že bude spouštět motor. 
4.3.10. b (Nové znění první věty) Každý tým, 
který se kvalifikuje do semifinále, má právo na 
dva semifinálové lety; lepším z těchto dvou letů 
může postoupit do finále. (Oprava druhé věty) 
Slovo „druhý" nahradit slovy „další nejlepší".

RC modely
5.1.3. (Doplněk) Vpředu otevřené tlumiče (tzv. 
venturi) jsou zakázány.
5.1.5»(Změny) Soutěžící má právo na 4 platné 
lety.

v poledne po částečném rozplynutí mlhy. VÝ
SLEDKY: RS-5 Ns junioři: 1. M. Horáček 61; 
2. P. Míček 61; 3. I. Žurek 59 s -  senioři: 1. A. 
Řepa 75; 2. m. s. O. Klimeš 73; 3. S. Noga64s. 
RP-2,5 Ns junioři: 1. P. Míček 102; 2. M. Horá
ček 83; 3; L. Javůrek 82 s -  senioři: 1. L. Wy- 
legala 166; 2. m. s. O. Klimeš 160; 3. m. s. P. 
Horáček 159 s. Rp-2,5 Ns junioři: 1. M. Horáček 
122; 2. P. Míček 90; 3. L. Javůrek77s-sen/on: 
1. V. Kučera 152; 2. R. Kučerová 151; 3. J. 
Kovařík 150 s. V. Fibich

■ Za mrazivého rána 23. února se sešlo na
mladoboleslavském letišti celkem 51 modelářů, 
kteří se zúčastnili již III. ročníku soutěže „O  
pohár Lidových milicí“ (čís. 31) v kategorii 
větroňů A2. Putovní pohár získal S. Matysz LMK 
Hořice výkonem '1038 vt. před L. Rydvalem 
(1018 vt. z LMK Dvůr nad Labem) a Jiřím 
Novotným (1017 vt. LMK Mnichovo Hradiště). 
Z juniorů byl nejlepší Pavel Kotál z LMK Mělník 
výkonem 963 vt. VI. Hájek

•
■ Soutěž pokojových modelů P-3uspořádal 

23. 2. Modelklub Svazarmu Svitavy vespoluprá- 
cis Vojenským gymnáziem Jana Žižky z Trocno
va v Moravské Třebové v rámci oslav 27. výročí 
Vítězného února. Soutěž se létala v tělocvičně 
Vojenského gymnázia, kde i přes malou výšku 
7 m bylo dosaženo velmi dobrých výkonů; zú
častnili se modeláři z Poličky, Brna, Žamberka 
a Svitav. Potíže činily modelářům pouze kryty 
světel, za něž se hodně modelů zavěsilo. VÝ·

5.1.7. Škrtnout poslední slova .......ani pořa
datel"
5.1.9. Za větu končící slovy....... rozhodčí mohli
zřetelně vidět" připište do závorky „(přibližně 
60” svisle a 90° vodorovně)".
5.1.13. (Doplněk za první odstavec) V každém 
průletu před bodovači musí být proveden jeden 
obrat, pouze mezi obraty „vzlet" a obratem 
„písmeno M", jakož i obraty „vývrtka" a „pra
voúhlé přiblížení" může být proveden průlet bez 
obratu.

Oproti znění, uveřejněnému v MO 12/74 až 
MO 1/75 dochází k několika změnám: Obraty 
5.1.13.10 (průběžná osmička) a 5.1.13.13. (os
mička s výkruty) jsou navzájem zaměněny.
5.1.13.12 (cylindr); ve stoupavěm i v sestupném 
letu dělá model jen púlvýkrut, nikoli celý výkrut.
5.1.13.14 (vývrtka) Změna v nazírání na správ
nou vývrtku: „pokud přechod do vývrtky není 
plynulý a je nejistý, není to důvod pro snížení 
hodnocení, ale naopak důkaz správné vývrtky.
5.1.13.15 (pravoúhlé přiblížení). Model sestupu
je až po poslední zatáčce, ostatní části pravo
úhlého rovnoběžníka letí ve stejné výšce.

Popis hodnotících hledisek a další podrob
nosti budou uvedeny až v národních pravidlech.

Makety
6.1.6. j (Doplněk) Pokud je pilot viditelný za letu 
ve skutečném letadle, musí být maketa pilota 
vidět i u modelu. Vypuštění bude penalizováno 
snížením bodů podle 6.2.7.2. nebo 6.3.7.10 až 
do maxima 20 %. Tato maketa pilota se nehod
notí pod 6,1.10, pokud soutěžící nepožaduje 
hodnocení podle 6.1.10.8.
6.1.9. e (Doplněk). .. Může být dodáno ve dvou 
oddělených měřítkách.
6.1.10.6 a 7 (Změna součinitelů)

6„ kabina 2 2 1
7. vnější úprava 4 4 3

6.2.2. (Změna znění poslední věty) Délka lanek 
nesmí být menší 12 m a větší 21,5 m. (Zbytek 
věty se škrtá.)
6.3.1. (Změna) Hmotnost (váha) úplného mode
lu bez paliva je nejvíce5 kg (platil pro bod 1.2)
6.3.7.12 (Změna) 0 25 m změnit na 0 15 m, 
0 50 m změnit na 0 30 m
Vyobrazení Vlil. na str. 100 (Doplněk) Největší 
poloměr vjech okrouhlých obratů je 50 m.

Uvažované změny se vztahují k brožuře 
Sportovní řád FAI pro letecké modeláře, vyda
né roku 1973.

SLEDKY: 1. J. Hrdlička 9:53 (min:vt); 2. J. 
Gogol9:43;3. L. Bulva9:37-všichnizPoličky.

J. Kypta

■ „Mělnickou zimní A-1 “ uspořádal 23.2. na
letištj v Hoříně LMK při Automotoklubu v Mělní
ce. Ředitel soutěže O. Boudný vyhlásil tyto 
VÝSLEDKY juniorů: 1. R. Křement Praha 700 
+ 80; 2. A. Jirásek 690; 3. K, Skoda, oba 
Mnichovo Hradiště 660 vt. -  senioři: 1. F. 
Voleský 700 + 126; 2. J. Kadlec, oba z Mnicho
va Hradiště 700 + 111; 3. F. Tichý, Slaný 700 
+ 102 vt. - V -

■  Na letišti Svazarmu uspořádal 8. března
LMK Kroměříž veřejnou soutěž malých modelů. 
Za pěkného počasí (slunečno, 7 až 12 °Cj 
dosáhlo osm soutěžících těchto VÝSLEDKU 
kategorieB1:1. Z. Raška558; 2. K.Křivák.oba 
Frenštát 499; 3. R. Hastík, Uherské Hradiště 483 
s; kategorie C l: 1. L. Pospíšil, Kroměříž 156; 
2. L, Ďurech, Uherské Hradiště 0. - V -

OPRAVA
Ve zprávě o mistrovství ČSSR leteckých modelářů 

žáků (MO 12/74} došlo k několika omylům. Soutěž 
v kategorii SUM vyhrál M. Vulgan z Bratislavy. Ke změně 
došlo i v dalším pořadí; ze čtvrtého na třetí místo se po 
odhalení chyby ve výsledkové listině dostal Oto Wick- 
lein s polomaketou Dewoitine D 520, J. Pondělíček 
z Bíliny je tedy čtvrtý.

POMÁHÁME Sl
Inzerci přijímá Vydavatelství MAGNET, inzertní oddě
lení, Vladislavova 26,113 66 Praha 1, telefon 26 15 51, 
linka 294. Poplatek je 5,90 za 1 tiskovou řádku. 
Uzávěrka 12. v měsíci, uveřejnění za 6 týdnů.

PRODEJ
■  1 Přijímač Simprop-Super 2 -t kabel, zdroje + 2 
serva Tiny 2 s párem krystalů za 3500 Kčs, nový. J. 
Stiller, 391 33 Jistebnice 248, okr. Tábor.
B 2 Digit. RC souprava 4kanál (amat.) včetně 4 serv 
Varioprop + baterie DEAC + nabíječ + 4 ks serv 
Varioprop (zcela nová) s modelem M3 a motorem 
10 cm·1 RC. I jednotlivě. J. Jaroš. Jamborova 922,666 01 
Tišnov.
B 3 RC mod. WS 10s mot. ΤΟΝΟ3,5(600); mot. OS Pet 
1,62 cm1 (360); 2 ks servo Bellamatic (po 360); mot. MK 
12 B 2,5 cm1 (110); postav, kity 1:72 II. sv. válka; nové! M. 
Hiršal, 8Histopadu 54, 169 00 Praha 6 
B 4 Mechanickou lupenkovou pilu, foto, popis zašlu. 
Ing. Hamřík, Spanielova 971,708 00 Ostrava 8.
B 5 RC soupravu čtyřkanál. TOt^OX (1600), laminátový 
trup na větroň Cirrus (150). M. trenek, Kolmá 1269. 
594 01 Velké Meziříčí, tel. 2544.
B 6 Simprop Super 4, vysílač + přijímač, plastikový 
upoutaný model PT-19 Flight Trainer + motor COX
O, 8 cm3 (400), motor OS Pet III + tlumič (250), OS Pet III 
+ tlumič + řízení ot. (340), vrtačku Piko (60). J. Veškrna, 
Pražské sídliště 2381,390 01 Tábor.
B 7 Motor ΤΟΝΟ 5,6 RC (280), vys. Gama s měničem 
(250), amatér, serva 2kanál. (po 80). Vše nepoužité. Fr. 
Vondruška, Jungmannova 1442, Hradec Králové II. 
f l  8 Spolehlivou amat. šestikanálovou soupravu (2 
kanály současně) s novými servy (2x Bellamatic II 
s páhr. díly + 1x Servoautomatic II), NiCd zdroje pro 
přijímač, příp. nabíječ. Málo létané. M, Vondra, Pod 
letištěm 66, 580 01 Havlíčkův Brod.
B 9 Kompletní 8kanálovou soupravu MVVS nepropor- 
cionální vč. serv. Zdroje pro přijímač jsou ploché 
baterie. Vhodnépro větší motorové modely letadel nebo 
lodí (vše za 2800 Kčs). V. Vodák, hotel Rudá Hvězda, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách.
B 10 Model křižníku Vittorio Veneta a lodní plánky. K. 
Novák, Kunratice 901, 140 00 Praha 4.
B 11 RC karburátor Kavan, příp. upravím, P. Pechlát, 
Erbenova 855, 386 01 Strakonice 1.
B 12 Nový Servoautomatic za 300 Kčs. M. Sekereš, 
sídlisko Chréhová 1 B/13, 949 01 Nitra.
B 13 Zalétaný model Apolo se zánovním motorem 
Jena 1 s kuželem a kompletní soupravou Mars Standart 
za 1100 a lamin, trup na větroň Fakir 5 za 100 Kčs. Fr. 
Prokop, Marxova 9A/4, 591 01 Žďár n. Sáz. III.
■ 14 Stavebnice RC modelu letadla Terry (Graupner), 
nová, 220 Kčs. P. Tomečka, Smetanovo nábř. 1484, 
753 01 Hranice.
B 15 Novou amat. 4kanálovou RC soupravu W-43, 
27,120 MHz, NiCd zdroje + 1 ks Bellamatic II. Vše 1500 
Kčs. J. Staněk, 680 01 Újezd u Boskovic 27.
B 16 Plány plachetnic Tamango za 30,-, Gorch Fock 
za 30,- obě 1:150, fr. křiž. Gascogne 1:200 za 60, 
ponorka Typ 139 1:150 za 30,-. Fr. Čížek, Orlická 298, 
375 01 Týn n. Vltavou.
■  17 Motor OS Pet 1,6 cm3 + tlumič za 300 Kčs. J. 
Volech Staniční 50/19, 312 00 Plzeň-Doubravka.
B 18 Časopisy Auto Motor und Sport (NSR) r. 69-71, 
Profile publications -  hist. auta. P. Oravec, Donovalova 
784, 801 00 Bratislava.
B 19 Proporcionální soupravu tovární výroby OS DP 4, 
zahraniční časopisy Flug + Modell-technik roč. 73, 74. 
Servozesilovače 2kanál. pro Varioprop. M. Köhler, 
Krakovec 24, 270 35 Petrovice, okr. Rakovník.
B 20 Kompletní soupravu Orbit 3+1, proporcionální 
se 4 servy; kompletní soupravu Digit-Migit USA, jedno- 
kanál, digitální proporcionální s možností druhého 
kanálu, úplně nová; přijímač Amtron-superhet pro 
frekvenci 27,125 (800,-); osazený plošný spoj vysílače 
Amtron 4kanál 27,125 (500,-); přijímač Amtron super
æg. (400,-); stavebnice tónových částí přijímače Am
tron pro 4 funkce kompletní včetně 4 spin. relé (800,-); 4 
serva Olympic s motorem Mitsumi po 220,-; krystaly 
27,155 a 27,055 přij.+vys. po 250,-pár. J. Dobrovolský, 
Bartošova čtvrť 4019, 760 01 Gottwaldov.
B 21 RC soupravu 6-8kanál + 4 serva (2000 Kčs) 
a soupravu Delta kompletní (800 Kčs) -  spolehlivé. 
Různé letecké RC modely, zalétané. Osobní odběr. R. 
Roubal, Gorazdova 6, 120 00 Praha 2.
B 22 RC větroň rozpětí4 m, laminátový trups2kanálo- 
vou soupravou W-43 za 1900,-. Serva: Graupner Unima- 
tic (150), Servomatic 13 (120). D. Putnar, Škroupova210, 
Ml. Boleslav-Debř, 294 61 p. Josefův Důl.
B 23 RC větroň vlastní konstr., rozpětí 2 m, potah 
silon, přijímač DELTA, vysílač GAMA s úpravou na 
ploché baterie, vybavovač IGLA + nit; spolehlivé, 
předvedu. Cena 950 Kčs. B. Roessler, Na Libuši 617, 
391 65 Bechyně.
B 24 Prop, soupravu: vysílač (viz obálka AR 1/74), 
přijímač, krystaly, nabíječ, zdroje NiCd, příp. 2 serva. A. 
Ungermann, Lacinova 2302, 272 01 Kladno 2.
B 25 Rožne věci i zhotovím rožne RC zariadenia. E. 
Ďuriník, Vlčince B-1/VI, 010 00 Žilina.
B 26 Vysílač 6kanál (750), přijímač 1 kanál (120), servo 
Ikanál NDR (70), nové motory Mk 16 (100), RITM 2,5 
(180), METEOR 2,5 (180), Mk 12 V (150), START 1,5(80). 
Ing. R. Gördl, Gottwaldova 583, 742 13 Studénka II.
B 27 Nepoužívaný zaběhnutý mot. MVVS 2,5 D (300).
P. Gronych, Lidická 90, 787 01 Šumperk.

Dokončení na str. 32
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T Poznáváme 
L E T E C K O U  T E C H N I K U *

L39
ALBATROS

československé 
cvičné proudové 

letadlo

V našem časopise se snažíme in fo rm o 
vat čtenáře o novinkách  československé
ho le teckého p rům ys lu  vždy ihned, ja k m i
le to je  v sou ladu  se zá jm y výrobce. A je  
nám ctí, že právě ve slavné dny třicátého  
výročí osvobození naší v lasti Sovětskou  
arm ádou m ůžem e seznám it čtenáře s p o 
s ledn í nov inkou  -  cvičným  proudovým  
le tadlem  tzv. d ruhé  generace, L 39 A lb a t
ros. Je to typ, k te rý  nedávno nahrad il 
v sériové výrobě svého tém ěř legendárn í
ho p ředchůdce  -  L 29 Delfín -  je n ž  se 
zapsa l do h is to rie  ne jen ne jvě tšísériovos- 
tí  výroby, ale i ja k o  ob líbený cv ičný s tro j 
ja k  v arm ádách zem í Varšavské sm louvy, 
tak i  v da lš ích  zemích.

P ři ko n s tru kc i A lba trosa  by ly  p o c h o p i
te lně využity všechny zkušenosti z  p ro vo 
zu  Delfína u m noha uživatelů. Tím se 
A lba tros  stává un iverzá ln ím  e lem entár
ním  i pokračovacím  letadlem  a s louží 
k nácviku  p řepadů vzdušných i pozem 
n ích  cílů  i  za ztížených pově trnostn ích  
podm ínek. H lavní důraz by l k laden na 
p rovoz  i na travnatých le tiš tích  s m in im á l
ním  provozním  zařízením . A by by lo  m ož
né vyhovět všem nárokům  le teckého vý
cviku, by l čs. le teckým  prům yslem  vyvinut

částí. V přední jsou soustředěny bloky 
palubního elektronického vybavení, 
střední část s kabinou osádky je hermeti- 
zována. Za kabinou je prostor trupových 
palivových nádrží, ocasní část trupu je 
snímací. Kabina s odklopnými překryty je

(Dokončení na str. 24)

celý výcvikový kom plex, k terý m im o L 39 
zahrnu je : p ilo tn í s im u lá to r TL-39; kata- 
pu ltá žn í trenažér NKTL-29-39 a au tom a
tické  ko n tro ln í zařízení KL-39.

TL-39 je  p ilo tn í s im u lá to r výkonů  
a v lastností letadla L-39, k te rý je  řešen 
s použ itím  ne jm oderně jší e lek tron iky  
a p racu je  na p rin c ip u  uzavřených regu 
lačních sm yček: p řís tro je  +  p o c ity  p ohy
bu le tadla + v izuá ln í vjem y +  akustické  
vjemy. KL-39 je  au tom atické  ko n tro ln í 
zařízení k ob jek tivn ím u  z jiš ťován í tech
n ického stavu p řístro jů , agregá tů  i všech 
systém ů letadla L-39. KL-39 s ta č í celkem  
p ře ko n tro lova t 237 různých param etrů, 
které js o u  soustředěny do něko lika  m ěři
cích m íst na povrchu  letadla.

Celý výcvikový kom p lex L-39 je  vysoké 
technické úrovně, takže zabezpeču je  kva
litn ě jš í a rac ioná lně jš í zák ladn í a pokra- 
čovací výcvik p ilo tů  a usnadňuje  je jic h  
p řechod  na vysokovýkonné bo jové  typy  
letadel.

TECHNICKÝ POPIS
L-39 Albatros je dvoumístný proudový 

jednomotorový dolnoplošník celokovové 
konstrukce s tříkolým zatahovagím pod
vozkem.

Křídlo lichoběžníkového tvaru je prů
běžné a má pevné okrajové palivové nádr
že vřetenového tvaru. Mezi křidélky a tru
pem jsou umístěny dvouštěrbinové vztla
kové klapky, stavitelné do dvou poloh. 
Křidélka jsou vyvážena aerodynamicky. 
Potah křídla, křidélek i klapek je z duralo- 
vých plechů.

Trup je tvarově dosti členitý vzhledem 
k umístění vstupních kanálů vzduchu pro 
proudový motor uložený v zadní části 
trupu. Vlastní trup je dělen na několik
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L 39-ALBATROS

(D okončení ze str. 22)

opatřena vystřelovacím i sedačkam i, jež 
um ožňují opuštění letadla i v nulové výšce 
a při rych los ti od 130 km /h. Řízení je 
táhlové, bez posilovačích m echanism u, 
p řís tro jové i rádiové vybavení um ožňuje 
létat i za s ložitých m eteoro log ických  pod
mínek.

Ocasní plochy jsou k lasického tvaru, 
VOP lichoběžníková, SOP mírně šípová. 
Výškovka je opatřena na pravé i . levé 
straně vyvažovacím i ploškam i, při čemž 
jedna pracu je  au tom aticky podle po lohy 
vztlakových klapek a tím  vyrovnává zm ě
nu podélné tíživosti.

Přistávací zařízení tvoří tříko lýza taho - 
vací kývačkový podvozek s n ízkotlakým i 
pneum atikam i. Hlavní podvozková kola 
m'aji hydrau lické  brzdy. Zvláštností je 
zpětné zavírání podvozkových krytů při 
vysunutém  podvozku, což chrání hlavně 
podvozkové du tiny  od znečistění při po 
jíždění na travnatých le tištích.

Motor AI-25 TL sovětské konstrukce je

dvouproudový se sta tickým  tahem 
1720 kp. M otor dvouhřídelovéh.o prove
dení je vybaven au tonom ní spouštěcí 
soustavou s generátorem  vzduchu, takže 
není závislý na pozemním  zd ro ji e le k tric 
ké energie pro spouštění.

Zbarvení. Nakreslený i fo togra fovaný 
exem plář je  stříkán p růh ledným  lakem na 
dura lový plech. Konce kříd la s palivovým i 
nádržem i, konec SOP. okra jové ob louky 
VOP, šp ička trupu  a ozdobná linka na 
bocích jsou červené, im a triku lačn í znač
ka 3902 je  černá. Výsostné znaky čs. 
vo jenského letectva na kýlové ploše a na 
křídle jsou obvyklého provedení.

Technická data a výkony: Rozpětí 
křídla 9,46 m, celková délka 12,32 m, 
výška 4,72 m, nosná p locha 18,8 m : . 
Hm otnost prázdná 3330 kg, největší vzle
tová 4600 kg, plošné zatížení 245 kg /m -. 
R ychlosti: největší horizon tá ln í u země 
700 km /h, ve výšce 5000 m 750 km /h, 
pádová s k lapkam i na 44° č in í 155 km /h. 
S toupavost u země 22 m‘/s, praktický 
dostup  11 300 m, do le t 910 km ve výšce 
5000 m. Délka rozjezdu na trávě 560 m, 
délka dojezdu 620 m.

Zpracovali: Erik BORNHORST a 
Zdeněk KALÁB 

Snímky: Karel MASOJÍD1K

Tento podklad pro m odeláře byl zpra
cován díky porozum ění GŘ Aero Praha. 
Při kreslení výkresu bylo přihlíženo kon
krétně k fotografiím letadla im. zn. 3902.

C a s , v e  k t e r é m  ž ij e m e

(Dokončení ze strany 1)

Čas letěl a my jsme jej žili, nepřipouštějíce 
si raději pomyšlení, že naše planeta je podmi
nována nukleárními náložemi, že na nás padá 
neviditelný stín odpalovacích ramp, že jenom 
v Evropě, jenom na našem kontinentu, mají 
Spojené státy uskladněny 7200 jaderných 
hlavic. Jen když občas někde spadl bombar
dér, nesoucí na palubě tři nebo čtyři z nich, 
nebo se potopila ponorka s několika raketa
mi s atomovými náložemi ve svých zásobní
cích, zachvěli jsme se při myšlence, že štěstí 
nemusí provázet neštěstí do nekonečna.

Na XXIV. sjezdu KSSS zazněl z tribuny 
poutající pozornost celého světa bez výjimky 
hlas, který jasně řekl, že svět si musí otevřít 
perspektivu bezpečného života, že problém 
horečného zbrojení musí být vyřešen postup
ným odzbrojováním, že je v zájmu celého 
lidstva dosáhnout konečně trvalého míru.

Až se jednou bude psát historie naší doby, 
tento okamžik bude nepochybně zazname
nán jako jedna z jejích rozhodujících křižo
vatek. Poněvadž nezůstalo jenom u slov, 
nezůstalo pouze u programu. Po slovech 
přišly činy, program znamenající novou eta
pu lidského rodu se začal naplňovat. Byla 
podepsána dohoda o mírovém využívání 
kosmického prostoru, začala vídeňská jedná
ní o odzbrojení, došlo k loňským rozhovo
rům ve Vladivostoku.

Všechny tyto činy, vycházející z důsledné 
mírové politiky Sovětského svazu, dávají 
záruky, že čas, ve kterém žijeme, nebude 
ozařován zlověstnými ohnivými sloupy s hři
bovými vrcholy. Strhující technický pokrok 
našeho věku, který si přibližujeme modelář
skou činností, bude moci sloužit jenom člo
věku a otevírat mu nové perspektivy.

Mládeži i dospělým!
Všem zájem cům  o stavbu techn ických  m odelů nabízí organizace zah ran ičn í
ho obchodu  NOVOEXPORT stavebnice

•  maket legendárních křižníků 
Aurora a Potěmkin

•  jachet a plachetnic

•  upoutaných modelů letadel

•  vrtulníků, lodí, tanků a také 
miniaturního „Lunochodu", 
který je přesnou kopií sku- 

■ tečného měsíčního vozidla.

NOVOEXPORT dále dodává m in ia tu rn í m odely h is to rických  i soudobých 
au tom ob ilů , stavebnice tranz is to rových  rad iopřijím ačů , soupravy pro dá lko 
vé ovládání m odelů, m in ia tu rn í m otory, zařízení na vypalování do dřeva 
a m noho jiných  výrobků pro techn ickou  tvů rč í č innost.

Se svými požadavky se laskavě obracejte na adresu:

V/O NOVOEXPORT
SSSR, Moskva, A-287 Bašiiovskaja ul. 19 
Tel. 285 49 38, telex: 7254

NOVOEXPORT
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VLAJK Y

Po Velké říjnové soc ia lis tické  revoluci, 
7. lis topadu 1917, vzn ik l na troskách 
bývalé Ruské říše první soc ia lis tický  stát 
na světě, Svaz sovětských socia lis tických  
repub lik  (CCCP). Tato obrovská země, 
obklopená oceánem  a světovými moři, 
p ro tkaná toky velkých řek a velkým i jeze
ry, má rozvinutý lodn í prům ysl a lodní 
dopravu. Zemi och raňu je  m ohutné ná
m ořní loďstvo.

Zpracovali
Ivo Kolář, Zdeněk Šebánek

ROZMĚRY VLAJKY
A B C D D E

1 1250 460 435 416 125 302
2 1000 365 350 333 100 242
3 750 275 260, 250 75 161,5
4 600 220 210 200 60 145
5 300 110 105 100 30 73

KOEFICIENT Q3 Q384

ROZMĚRY STÁTNÍHO ZNAKU SSSR
Tf r« Γi Γ* f/ t f a b c e f 9 h i k 1

160 173 104 124 16,5 185 290 38 61 56 75 35 56 61 95 6
128 t3S)5 835 99 13 15 233 3Q5 4Q5 45 6 28 45 49 75 5
96 104 625 74,5 10 11 174,5 23 355 335 55 21 335 305 55 35
77 83 50 59,5 ,8 9 1395 18 29 27 35 17 27 29 3
3ř}5 41,5 25 295 4 55 70 9 155 135 2 8,5 135 H5 2 15

Q416 Q25 Q293 Q39 qo44 Q698 qp9i Q146 0134 φ18 0,084 0134 Q146 0022 014 0727

Lodi, p lu jíc í pod sovětskou vlajkou, 
jsou zařazeny do tří k las ifikačn ích  tříd: 
nám ořní (M), jezerní (O) a říční (P). Pro 
označení stá tn í přís lušnosti, d ruhu lo ď 
stva apod. se na každé lod i vyvěšují vlajky; 
vyvěšují se při východu a stahují při 
západu slunce. Pro je jich  použití jsou 
vydány předpisy, které přesně u rču jí celý 
cerem oniál.

Nově vzniklý stát přija l i nové symboly. 
Základem  se stala trad ičn í revo luční rudá 
vla jka (1a). V levém horním  rohu je um ís
těn státní znak (1b). Rudá, ž lu tě  lemovaná 
hvězda jako  sym bol socia lism u a srp 
a kladivo jako  sym bol p racu jíc ího  lidu. 
Tabulka uvádí pět ve likostí vlajky. Ve li
kost '5 se používá pro vybavení záchran
ného č lunu. Poměr strany v la jky je  1:2. 
Je-li třeba použít znak jiné  ve likosti, po
užije se koe fic ien tu  ze šesté řádky ta b u l
ky. Zvolí se prům ěr opsané kružnice D, 
násobí se jedno tlivým i koe fic ien ty a takto 
se získají dílčí rozměry.

Státní v la jky jedno tlivých  svazových 
repub lik  jsou odvozeny od stá tn í vla jky 
a většinou jsou od lišeny svislým i nebo 
podélným i pruhy. Ruská sovětská federa- 
tivn í soc ia lis tická  repub lika  má svislý 
m odrý pruh (2), Běloruská SSR má vodo
rovný pruh zelený, svislý červený, bíle 
p ro tkaný pruh je oddělen bílým  proužkem  
(3) atd. Dále jsou vla jky L itevské (4), 
Tádžické (5), Turkm enské (6) a Ukrajinské 
SSR (7). Gruzín.ská SSR má v la jku  rudou 
s vodorovným  m odrým -pruhem , v m od
rém kantonu je um ístěna rudá hvězda 
a rudý srp a kladivo, obklopené rudým i 
paprsky (8). S tátní vla jka, od lišená pruhy, 
patří Arm énské (9), Ázerbájdžánské (10), 
Kazašské (11), Uzbecké (12), Lotyšské 
(13), K irg izské (14) a M oldavské SSR (15). 
Na vla jce Estonské SSR jsou bílé proužky, 
sym bolísu jící vlnky, odděleny úzkým 
a dole š irokým  pruhem  (16). Kromě G ru
zie je  na všech v la jkách rudá hvězda žlutě 
lemována.

Na řekách nebo jezerech m ohou lodi 
p lou t buď  pod stá tn í v la jkou , nebo pod 
vla jkou svazové repub liky. V lečné lodi, 
v lekoucí jiné  p lavid lo , j i  vyvěšují na přídi. 
Na zádi se pak použije  v la jka m in isterstva 
říčního loďstva (17). Jsou-li na lod i pří
tom ni představite lé s trany a vlády nebo 
představite lé d ip lom atického  sboru, vy
věšují se státní v la jky SSSR na příd i i zádi. 
Pokud je  na lod i představite l svazové 
republiky, vyvěsí se na příd i v la jka této 
republiky. V lajka svazových repub lik  se 
vyvěšuje také v je jích  vodách, avšak platí 
zásada, že ta to  v la jka  nesmí být větší nebo 
pověšena výše než stá tn í v la jka  SSSR. 
Státní v la jka  se vyvěšuje také o státních 
svátcích, tj. 22. ledna, 1. a 2. května, 7. a 8. 
lis topadu a 5. prosince. Lodi říční m ilice 
jsou  označeny m odrou vla jkou , červeně 
lem ovanou. V bílém kruhu je  rudá hvězda 
s bílým srpem a kladivem  (18).

(Pokračování)

(V la jky 17 a 18 jso u  na dalším  obrázku, 
který bude uveřejněn v příštím  sešitu. -  
Pozn. red.)
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Z ho toven í fo rm y  pro  ša rp io vé  trup y

Nejprve zhotovím e přesný m odel dílu, 
který chcem e lam inovat. Na jeho  kvalitě 
závisí úspěch další práce, a p ro to  mu 
věnujem e co největší péči. M odel pak 
spojím e pom ocným i hřeby se základovou 
deskou po třebných  rozm ěrů a vše d ů 
k ladně natřem e separátorem . Potom zho
tovím e rám eček negativn í fo rm y a p ři
šroubu jem e je j k základové desce poz itiv 
ního m odelu; zhotovím e je j tak, aby p ro 
s to r mezi ním a pozitivn ím  m odelem  byl 
10 až 15 mm. Děláme to  proto, abychom  
m ěli co nejmenší spo třebu  pryskyřice, 
k terou poz itivn í fo rm u  zalijem e.

K zalévání je ne jvhodnější epoxidová 
p ryskyřice  Epoxy 1200 s vhodným  p ln id - 
lem, jako  je  např. skelná m oučka. (V 
případě, že k za lití použijem esádru , stěny 
by měly být co nejtlustší.) Jakm ile máme 
připravenou odlévací hm otu, opa trně  ji 
nalijem e mezi rám eček a pozitivn í m odel, 
aby se někde nevytvořily  vzduchové bub
liny. Po za tvrdnu tí od lévací hm oty od 
šroubu jem e poz itivn í m odel od rám ečku 
a vyjm eme je j. Opravíme případné povr
chové nerovnosti, spodní část negativní 
fo rm y zavíkujem e a srazíme všechny os
tré  hrany form y. Pak můžeme dřevěné 
části fo rm y o p a třit vhodným  nátěrem, 
nejlépe epoxidovým  lakem. Před započe
tím  úprav na pozitivn ím  m odelu svrtáme 
oba díly fo rm y složené dohrom ady podle 
obr. 1 a 3. O tvory budou s louž it pro vod icí 
čepy.

Abychom  vytvořili p ros to r pro budoucí 
výlisek, musím e z přís lušných p loch  m o
delu ubrat 1 až 2 mm hm oty; tloušťka  stěn 
výlisku závisí na jeho  ve likosti, d ruhu 
použité  tka n in y  a počtu  vrstev. O dstraní
me pom ocné hřeby spo ju jíc í m odel se 
základovou deskou a m odel rozřízneme 
na dvě po lov iny  (obr. 4), nejlépe na páso
vé pile  s tenkým  listem . Řez by měl m ít 
tloušťku  asi 2 mm. Pak obě pů lky m odelu 
slepíme k sobě, nejlépe opět Epoxy 1200. 
Spoj po za tvrdnu tí pečlivě opracujem e, 
m odel přilepím e k základové desce a spoj 
po jis tím e šrouby.

Z ho toven í fo rm y pro  ob lé  tru p y  
a pro  nástavby

Postup práce je v podstatě ste jný a liší 
se jen v tom , že na pozitivn ím  m odelu 
musím e vy tvo řit drážky, které budou na 
výlisku tv o řit nosnou kostru a nahradí tak 
kýl a žebroví, nezbytné u k lasických kon
s trukcí.

M odel rozříznem e stejně jako  m odel 
ša rp iového trup u  (obr. 4); tloušťku  řezu 
zabrousím e na po třebný rozm ěr, vložíme 
pom ocnou šab lonu  a slepíme. Pam atuje
me též na zm enšení m ode lu  jako  u m ode
lu pro šarp iové trupy. Dále vedeme příčné 
řezy v m ístech hlavních žeber (obr. 5); 
hustotu  vo lím e podle tvaru trupu . Vložím e 
připravené šab lony a m odel slepíme 
(obr. 6). $po je  po za tvrdnu tí opracu jem e.

OBR. 4. Způsob rozříznutí modelu šarpiové
ho trupu

Laminování

Nejdříve se postarám e o separátor 
(„o d d ě lo va č"). Poprvé jsm e je j použili 
k separování pozitivn ího  m odelu p ři od lé 
vání negativn í form y. Separátor má tvo řit 
vrstvu mezi fo rm ou  a hotovým  výrobkem , 
která um ožňuje  vy jm out vytvrzený výro
bek z form y. V prům yslu se používá 
m noho speciá ln ích separátorů a stále se 
h ledají lepší. Nesmí se např. lep it na 
výrobek ani narušovat jeho povrchovou 
vrstvu, m usí za ruč it h ladký povrch aj. Pro 
naše amatérské použití dobře vyhoví roz
to k  vče lího vosku v te trach ló ru . Pro lam i
nování s lož ité  p lochy použijem e některý 
p rům yslový separátor, např. po lyv iny la l- 
koho l. S tříká  se p is to lí, aby se vytvořil 
pevný film .

Oba díly fo rm y dokonale  nastříkám e 
separátorem  nebo je  natřem e rovnom ěr
ně štětcem . Nyní si připravím e střihy  
skelné tkan iny  potřebné ve likosti. K vy
ztužení hran použijem e skelné pásky, 
k vyztužení výstupků u ob lých trupů  pro- 
vazce (rayon) potřebného prům ěru. Pás
ky nebo provazce nastříháme před lam i
nováním  na po třebné délky. (V našem 
případě jsm e použili ske lnou tkan inu  
o hm otností 350 g /m 3 v jedné vrstvě.)

Před započetím  práce s polyesterovou 
p ryskyřic í si ne jdříve připravím e prostře-

OBR. 5. Způsob rozřezání modelu oblého 
trupu
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FORMU HE&m m í.

4
4
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V pom ocná m z K fí pro o b č íz n u t í h u m y

OBR. 3. Forma pro zhotovení laminátového^výlisku nástavby
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OBR. 6. Způsob sestavení modelu oblého trupu

dek na umytí. Do kbelíku nasypeme dře
věné piliny, do nich přidáme některý prací 
prášek, navlhčíme a promícháme. Jakmi
le nám pryskyřice začne na rukou tvrd
nout, vytřeme ji připravenou směsí. Nikdy 
nesmýváme pryskyřici acetonem, na ru
kou vznikne jemný film a pryskyřice se 
dostane i tam, kde předtím nebyla. Vhod
né je použít některý ochranný přípravek 
na ruce, jako např. FISTRAX; nanesen na 
umyté ruce vytvoří film, který chrání po
kožku před pryskyřicemi, nátěrovými 
hmotami atd. Nechrání před látkami ob
sahujícími větší množství vodyaalkoholu. 
Po práci se ochrannýfilm i s nečistotami 
umyje vodou a mýdlem. V rukavicích se 
většinou pracovat nedá.

Připravíme si váhy, polyester, katalyzá
tor i urychlovač a vhodné nádoby pro 
míchání pryskyřice. Pro menší množství 
jsou vhodné kelímky od piva. Podle návo
du výrobce smícháme pryskyřici s kataly
zátorem. Pak podle teploty okolí a návodu 
výrobce přidáme urychlovač. V chladnu 
musí být urychlovače více, za tepla méně; 
jinak bychom surovinu nestačili zpraco
vat a rychle by ztvrdla. Dáme-li málo 
urychlovače, zůstane pryskyřice studená, 
nevytvrd ne a nemá pevnost. Pak se snaží
me zachránit co se dá; v našem případě se 
musíme postarat o dodávku vnějšího tep
la. Někdy pryskyřice vytvrdne brzy, jindy 
za rek, někdy vůbec ne. Z tohoto důvodu 
je vhodné ve zvláštní nádobě vyzkoušet 
nejprve malé množství.

Střih skelného plátna prosytíme prys
kyřicí na dostatečně velkém kusu novo
duru nebo pevné hladké lepence. Tak si 
také zachováme čistotu pracovního pro
středí. Skleněnou tkaninu položíme na 
připravenou podložku a polijeme prysky
řicí, jíž pak stěrkou rozetřeme rovnoměr

ně po celém povrchu (tkanina prosycená 
pryskyřicí se stane průsvitná) tak, aby 
nikde nezůstala neprosycená světlá mís
ta. Pak tkaninu opatrně vložíme do formy, 
konečky prstů přitlačíme na stěny formy 
a vytlačíme největší shluky vzduchových 
bublin. Hrany vyztužíme skelnou páskou, 
u oblých trupů vložíme do drážek v pozi
tivní formě skelné provazce nasycené 
pryskyřicí. Do negativní formy nalijeme 
zbytek pryskyřice a přiložíme pozitivní 
formu. Obě formy pevně stáhneme truh- 
hlářskými svěrkami, rozmístěnými tak, 
aby vytvářely dostatečný tlak po celé plo
še. Přebytečná pryskyřice se tím vytlačí; 
jakmile ztuhne, povolíme svěrky, oba díly 
formy od sebe oddělíme a z negativní for
my vyjmeme výlisek. Zbývá oddělit přeby
tečné okraje od výlisku, což provedeme 
ručně pilkou na kov nebo na pásové 
pile.

OBR. 7. Hotový výlisek nástavby

Závěr

Poprvé jsme použili popsané metody 
u modelu se šarpiovým trupem, který je na 
fotografiích. Jeho délka je 850, šířka 
165 mm. Hmotnost při použití tkaniny 
350 g/m2 je 320 g. Hmotnost nástavby je 
včetně části paluby 320 g.

Použitá lite ra tu ra : F. Kusí, F. K ra m e riu s -  
Příručka p ro  dom ácí d ílnu

Malá- 
ale naše

„Je tak ošklivá, až je  krásná" -  prohlásil 
zlomyslný jachtař, takto zarytý nepřítel ,back- 
deckerů: ,,Spiše tak krásná, až je  ošklivá" -  
prohlásili autoři projektu. „Jak se chová na 
vodě?" -  zeptala se redakce Vodní revue.

Zatím nijak. Jde totiž o projekt. Stavba je 
v proudu a měla by být ukončena do 31. květ
na t. r.

Rozruch, který vyvolalo uveřejnění polské 
mikrojachty Kaczorek v časopisu Vodní revue 
č. 2/73, ukázal, že „naléhavou potřebou" pro 
většinu zájemců o jachetní turistiku, kutilů, 
amatérů a modelářů je co nejmenší plavidlo s co 
možná největším vnitřním prostorem. Tyto dva 
protichůdné požadavky lze sloučit jen velmi 
nesnadno. Nejpřijatelněji je ještě spojuje typ 
.backdecker', který však „praví" jachtaři příliš 
nemiluii.

Jde ještě o to, aby mikrojachta vyhlížela 
„jako opravdická", aby bylo možněji amatérsky 
postavit s vynaložením přijatelných finančních 
nákladů, aby se stavěla co nejsnadněji, aby se 
chovala co nejslušněji na vodě a aby bylo 
možno s uspokojením odpovědět na otázku 
léta, co se dělalo v zimě.

Nic naplat, vychází nám typ s palubou prota
ženou od přídě ke kokpitu. Běžná nástavba, 
které nelze upřít pevnostní výhody, prodlouží 
stavbu o desítky pracovních hodin.

Moderní celolaminátové lodi jsou bezesporu 
hezčí. Jejich stavba však vyžaduje nákladné 
kopyto a formu, což vyjde dosti draho. Pro 
začínajícího amatéra je nejpřijatelnějším typem 
šarpie s lehkou dřevěnou kostrou, s obšívkou 
z vodovzdorné překližky, opatřenou ještě jed
nou nebo dvěma vrstvami laminátu.

Předběžné výpočty jsou velmi slibné -  při 
náklonu 15° se těžiště výtlaku posune o pou
hých 20 mm. Co to znamená, posoudí nejlépe 
odborníci. Loď slibuje i dobrou tvarovou stabili
tu. Zmíněný náklon 15° je vyvažován 90 kg.

Oplachtění je o něco větší, než mají např. 
stejné plachetnice z Polska, kde se dá předpo
kládat silnější vítr. Autoři Káči- jak svůj projekt 
nazvali, počítali se slabším větrem na našich 
přehradních vodách a upozorňují, že jde vý
hradně o turistickou plachetnici pro naše pod
mínky! Projekt neslibuje více než může poskyt
nout, totiž rekreační turistickou plavbu pro dvě 
až tři osoby s možností přípravy jedoduchých 
jídel (jednohořákový vařič) a celkem pohodlné
ho přespání. Lůžka jsou umístěna po stranách 
kokpitu tak, aby zbývající prostor zůstával op
ticky přijatelně prostorný a umožňoval indivi
duální řešení interiéru.

Kajuta je opatřena pouze postranními okny 
z organického skla; zasunovací kryt (lukna) je 
krytý týmž materiálem, stejně jako světlík na 
přédní části paluby. Kajuta nemá výhled dopře
du, aby nebyla rušena celková linie paluby. 
Jelikož má sloužit jen k přespání či jako úkryt za 
nepohody, kdy je Káča v přístavu, tato okolnost 
vůbec nevadí. Během plavby má posádka do
statečný výhled z kokpitu.

Projekt je po stránce teoretické více než 
slibný. Můžeme tedy jen zvědavě očekávat, jaké 
plavební vlastnosti bude mít hotová loď. Autoři, 
jejichž anonymitu musíme zatím chtě nechtě 
respektovat, nám slíbili podat objektivní a nic 
nezkreslující zprávu o všech přednostech i ne
dostatcích Káči.

Technická data: Délka celková 4,99 m; délka 
v KVR 4,17 m; šířka celková 1,85 m; šířka v KVR 
1,72 m; ponor 0,62 m; výtlak do KVR 508 kg; 
zátěž 113 kg; plocha plachet 12 m2; počet 
míst 2.

PROČ o tom píšeme? Káča je  vlastně velký 
model, takže je jí stavba by modelářům nečinila 
potíže. Ostatně i  jáko model, třeba řízený ra
diem, by měla svůj půvab. Bližší informace 
přinese po vyzkoušení časopis Vodní revue. -  
Pozn. red.
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KAROSERIE
Z PAPÍRU

bývá první prací mladých automobilo
vých modelářů. Vhodných předloh je 
neustále málo, proto jsme uvítali plá
nek, který nám poslal Josef LÁSKA 
z Kostelce nad Orlicí. Model vozu 
McLaren M-8B v měřítku 1:24 staví se 
žáky 7. a 8. třídy v místním Domě 
pionýrů a mládeže.

K STAVBĚ: Na kladívkovou čtvrtku přenese
me pomocí karbonového papíru „střih". Přeru
šované čáry obtahTTCrrTH rýsowerjOTTOTTfnsiro—  
tupou stranou naze) ore-enadftěiší ohýbání do 
požadovaného tvaru Všechny d ly pečlivě vy
střihneme nebo íryříz teme holicí čepelkou. 2 

Díly 1 a 2 v#ízn4[me z překl žky tl. 1 mm. 
Nejprve slepíme« nejlep£K3rrag©mem) základní 
rám z dílů 1, 2; 3, a 4. Po zaschnutí k němu

úpravy obtisky (i amatérskými -  na lepicí pásce) 
připevníme karosérii k podvozku izolepou.

PODVOZEK 
mální pracnos 
vý, hliníkový.

ohledem na mini- 
1 rrim (poloduralo-

přilepíme díl 5 (odzadu)1. NyiTi'p fttgpimeTj i ty'gT?—
a 8, z dílu 9 zhotovíme prostor pro řidiče a díly 10 
a 11 vyztužíme přednL&áeLkaraseria·.Vstupy pro__
chladicí vzduch jso/ z dílů 13, boční „kapsy" 
z dílů 12. Po vyschnutí lepidla natřeme karosérii · 
několikrát acetonovou nejaOTITOraU 'ffätVÖU (I—  
zevnitř -  ochrana proti dostřikujícímu mazání 
na pneumatiky). /  /

Z drátu o 0 2fmm /hneme ochranný rám 
(podle fotografie)} fig /rku  řidiče, zpětná zrcát
ka a maketu motoruj^řežem e ze dřeva. Závětr- 
ný štítek vystřihneme z tenkého celuloidu nebo 
organického skla. Po dokončení povrchové

byl navržen 
Na plech tl

nouzi i měkjy ocfeíový) nakreslí
me přesně rýsovaci jehlou roztanutý tvar pod
vozku (podle obr. 1). Středy všeqh otvorů ozna- 
■římtrdďlčíkein a utvtrrynryvTtáme. Polohu otvo
rů po připevnění držáku motoru si upravíme 
■poďe-psužitáho převodu..Ælkou na kov odříz
neme přebytečný materiál a jbilníkem opracuje
me přesný tvar podvozku. Všechny hrany opatr- 
tlé Srážíme^ uo zaoanétoo tvaru ohneme podvo
zek ve svěráku pomočí klaqjvka a hranolku 
z tvrdého dřeva.

Držák motoru (pro drå’foovélmodely IGLA ■ 
cena 48 Kčs) je ze stejnsholmateriálu jako 
podvozek (obr. 2). Držák vocfíí^pod le  fotogra
fie) z drátu 0 0 2 mm je přitlačován k dráze 
pružinou z ocelového drátu o 0  0,4 mm.

115.
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Nesprávné kulisy. 
Domy vpravo jsou 
osvětleny zprava, 

zámek vlevo zleva 
a je lesklý. 

Navíc je napravo 
nápadně „uříznut"

M usí
být

modelové kolejiště kýč?

-  pochodu jíc í četa vo jáků, která se nehý
bá z místa;

-  rybník, loďka, z ní skáče do ,,vody“  
(zaprášené, až m ilo ) plavec, který zů 
stal vodorovně viset ve vzduchu -s n a d  
ho tam drží antig ravitace;

-  mezi dveřm i sto jí že lezn ičář s kufrem  
na rameni a bude tu stát na věky věků, 
snad zkam eněl;

-  jin ý  z napřažené m azničky maže ko le j
n ic i;

-  výp ra vč íd rž ítrva lezvednu touvýp ravku  
a zírá do dáli, snad přem ýšlí, kde se to 
vlastně ty ko le je sbíhají;

-  atd.

O pravdu kýčovité  jsou  i leckteré „v ý 
robn í m etody", jako:
-  k ra jina  nalíčená acetonovým i, vysoce 

lesklým i barvam i -  asi tam  pořád prší;
-  pozadí reprodukce  um ělecké k ra jino- 

malby, kom binovaná s p rim itivně  lepe
ným i dom ečky z papírových vystřihová-

_  n e k . -  rea lis tické  pozadí za sty lizova
ným m odelem  se ,,cpe“  dopředu ;

-  pozadí s nebem, které „ház í p rasátka", 
pro tože  je  m ode lá ř neuměl pod lep it 
rovně;

Jistěže nemusí, i  když často bývá. Jako  
um ělý výtvor s i s ice nedělá ná rok na 
um ělecké dílo, není v něm úmyslná trans
form ace viděného do autorova nitra, ale 
to an i nen í žádoucí, ne b oť m odel je  (nebo  
lépem iá být) věrnou zm enšeninou svého  
velkého vzoru. I když nemáme vlastně na 
jedné  straně m ožnost vypracovat ko le jiš - 
tě z  h lediska uměleckého, přece je  možné  
pos tav it je  tak, že je  lze beze všech zábran  
nazvat kýčem, ač tento  název nen í vlastně 
na m ístě -  nen í p ro tik ladem  ,,d íla “ . Z ůsta 
ne jím  však, ja km ile  se ne libě dotýká  
(pokud  p řím o neuráží) výtvarného c itu  
a vkusu. N akonec nen í rozhodu jíc í slovo  
sam o o sobě, ale pojem , k te rý je  za ním.

Jak to dělat správně, říkat nebudu. 
U čin il to  už na stránkách časopisu Želez
n ičá ř (vydavatelství NADAS, Praha) sou 
druh  Zuska, m alíř-k ra jiná ř ze ško ly prof. 
Rabase. Vytknu jen ty ne jpodsta tně jší 
závady, které se stále opaku jí na la ických 
ko le jiš tích , i když se jim  leckdy nevyhne 
ani m odelář z k lubu. Je to  způsobeno tím, 
že každý začínající m odelář si nakoupí 
m odely a začne z nich látat ko le jiště, aniž 
si uvědom il, že se pouští do práce, která je 
v celém železničním  m odelářství ta  ne j
s ložitě jší a ne jnáročně jší na znalosti, do 
vednosti a neváhám říci i na um.

Je vlastně psycho log ickou  záhadou, 
proč právě tady se jed inec pouští do díla 
bez nejm enších příprav s často jen ne jpri- 
m itivnějš ím i vědom ostm i. Je to úplně 
obdobné, jako  by chtěl z nakoupených 
součástí sestavit např. m otocykl, nevěděl 
co je  m otor a co je  vpředu a co vzadu. To 
i ono počínání je  opravdu jen hračkaření 
bez názoru a n á ro ků n a  nějaký smysl a cíl.

Ale ani hračka nebo společenská hra 
nevzniká sam oúčelně (sam ozřejmě i tady 
jsou výjim ky, které po tvrzu jí pravid lo), 
vždy má nějaký cíl výchovný, estetický, 
m etod ický (poznání sku tečnosti „ v  ma
lém "), techn ický  (poznání techn iky  a ve 
vyšší sféře rozvíjení z ručnos ti a doved
nosti) anebo podobný; společenské hry 
obsahují i m otivy m orá ln í (nepodvádět) 
atp.

A tu jsme u prvního bodu -  kdo si staví 
ko le jiš tě  jako  hračku, ať si udělá třeba 
dokona lou , ale svým způsobem  sty lizova
nou hračku, ale nechť nepředstírá, že jde 
o model. Kdo se spoko jí ježděním  kolem 
dokola, neskryje ten to  fak t pod seberafi- 
novanější kra jinou  s tune ly a mosty, p ro 
tože předstírá  něco, co není. Protože 
p rvo tn í smysl železnice je  sice jezd it 
a vozit, ale odněkud někam. U takového 
provedení m odelové železnice oko lí tra ti 
raději jen naznačíme a necháme volný 
roz let fantazii. Je to  vlastně stavebnice, 
která neskrývá, že je stavebnicí, a i na ní se 
lze m noho naučit.

Druhým kritériem  je ko le jiš tě  nespráv
ně dim enzované. Tom u je rozum ět tak, že 
na daném rozm ěru je položeno to lik  vzá
jem ně se p rop lé ta jíc ích  tratí, až na krajinu 
v pravém slova smyslu nezbývá místo. 
Kolem doko la  bývají
-  opěrné zdi, m ostečky a myší díry, m os

ty, které by neunesly často ani samy 
sebe (K o likpak váží lokom otiva? Dá se 
to  zhruba spočíta t z je jího  číselného 
označení! Umíte to?);

-  k těm zdem dom ečky přilepené tak, že 
by se kolem  nich neprotáh la  kočka;

-  tř i m odelové metry š iroká  obousm ěrná 
dlážděná vozovka;

-  nádraží, d louhé  jen tak na lokom otivu  
á dva vozíky;

-  krytá hala, pod kterou se vejde sotva 
jeden a půl rychlíkového vozu;

-  nádraží se třem i ko le jem i a u něj budo
va z betonu a skla do pěti pater;

-  a spousta jiného.

Leckterým  nesmyslům se srdečně za
sm ějem e:
-  pole s panáky obilí, vedle kterého kve

tou ovocné strom y;
-  u závor s to jí řady au tom ob ilů . Závory se 

otevřou a vozy sto jí dál;

Chyba v měřítkách. Za tratí s rozchodem 
12 mm jsou figurky krávy a psa ve velikosti HO

-  ve lehory do výše s to jíc ího  diváka, které 
se doslova řítí na m odel na sto le;

-  pozadí jako  ko lorovaná perokresba 
(Kde je v p řírodě něco obtažené černou 
kon turou? !);

-  město slepené z prospektů, kde vedle 
sebe sto jí Hradčany, Kreml, chrám  Va- 
sila Blaženého a radn ice ve S trah lsun- 
du, navíc každý kus osvětlený z jiné  
strany;

-  dom ečky tak nové a „s la d k é ", že z nich 
asi před pěti m inutam i se jm uli lešení, 
nebo zase takové, je jichž  patinu obsta
raly špinavé ruce;

-  a mezi tím  jezdí m odely e lektrických  
lokom otiv , ale bez tro le jového  vedení -  
asi je napájí s luneční energie;

-  a ještě m noho jiného.

A vše ch n o to  jen pro to , že au tor popus
til uzdu fan taz ii a začal si vymýšlet, místo 
aby se rozhlédl kolem sebe a „o p s a l"  
kousek kra jiny ve svém okolí, poctivě 
a pravdivě. Tady vždycky méně znamená 
více! Nevzniklo by sice um ělecké dílo , ale 
nevznikl by ani kýč.

Nehodlám n ikom u předpisovat, co si 
na ko le jiš tě  dát smí a co ne. Každý ať si 
tam dá, co chce a co se mu líbí. Nebude-li 
však ve svém vyjádření pravdivý, poctivý, 
poctivý a ještě  jednou pravdivý, stvoří 
vždycky něco, co nelze nazvat jin a k  než 
kýč.

O. ŽEMLIČKA

[30 MODELÁŘ · 5/1975



arní veletrh v Lipsku
ukázal v oboru modelové železnice málo nového. A Jediné 
dvě novinky ve vozidlech, které tu byly oficiálně předve
deny, nejsou navíc je š tě  zvláštní. OBR. 1

Kombinát VEB PIKO Sonneberg se
představ il m odelem  vozu řady Ommu, 
tedy ve lkoprosto rového samovýsypného  
vozu. Je to obdoba toho, s čím býv. firma  
ZEUKE p řiš la  na trh  asi p řed  třem i roky. 
K m odelu  se prodává i nájezdová rampa, 
zařízení na sam očinné vyprázdnění vozů 
a zásobníků vyloženého m ateriá lu. S ku
tečný vůz má na každé straně d vo jic i dveří 
sam ostatně ovladate lnou, m odel má ob o 
je  dveře funkčně  spo jené  v jeden  celek. 
Vyložení nastává tehdy, když zv láš tn í vý
s tupky saha jící až těsně nad ko le jiš tě  
s ledu jí p ro hnu tý  tva r pom ocných  vod i
cích ko le jn iček  -  tvar ob louku  -  a tam se 
m echan icky nadzvednou. P ružiny se p o 
tom  pos ta ra jí o uzavření vozu. M odel 
vidíte na obr. 1, je h o  pop is  a p roveden í se 
nevym ykají s tandardu  toho to  výrobce.

Kombinát VEB Berliner TT Bahněn 
předved l ja ko  je d in o u  nov inku  m odel 
dvouosého vozu správy DR (obr. 2), který  
se pravděpodobně pozdě ji ob jeví i  v j i 
ných vlastn ických barvách. A n i ten nevy
n iká čím koli, co by by lo  po třebná kom en
tovat.

Jako za jím avost ješ tě  uveďme, že na 
předváděcím  ko le jiš ti je z d il také m odel

s tro je  řady V 130 -  u nás tom u odpovídá  
řada T 679.2 -  znám ý následník j iž  legen
dárního ,,Serge je", k te rý  se p ro s tře d n ic 
tvím býv. firm y  G ůtzo ld  s naším popisem  
dosta l i k nám. Jako novinku  lze tento  
m ode l očekávat asi za p ů l roku. Jeho  
konstrukce  je  dobrá, ač je  m írně široký; 
ko n s tru kčn í úpravou (m o to r je  na ležato, 
ačko li m ísta je  dost) by  se ale da l dobře  
upravit. S te jný m odel chystá i j in ý  výrob
ce, má být též na podzim ním  veletrhu.

Může vás ješ tě  zajímat, že firm a Mo- 
dellbahnwagen Dresden (S ch ich t) p ře 
dala výrobu osobních vozů ve likosti 
N kom biná tu  Piko, takže se sortim entem  
N defin itivně  končí. Chystá da lš í nov inky -

m utace j iž  znám ých vozů, některé i s p o 
pisem  CSD. Škoda, že to zatím  nebude  
vůz řady BDa, k terý ja k o  sku tečný vysta
vovaly vagónky NDR na technickém  vý
stavišti. I na m odelovém  ko le jiš ti by to byl 
kus!

Celkově m álo m ode lů  na ja rn í lipské  
expoz ic i ukazuje, že reorganizace výroby  
že lezn ičn ích  modelů, provedená v NDR 
p řed  dvěma roky, není ješ tě  zcela zažita. 
Nebýt obou j iž  ,.zaběhnu tých" státních  
podn iků  -  asi by  to s výrobou vypadalo 
ješ tě  hůře.

Ing. Ivan NEPRAŠ

Nová soutěžní
pravidla

IMZ lektorů železničního modelářství v Nižboru ve 
dnech 28.2. až 2.3.1975 byl posledním, kde se vykládaly 
způsoby hodnocení modelů podle dosavadních pravi
del. Tato pravidla platí už jen v roce 1975. Jejich význam 
byl značný zejména pro tvorbu modelů. Měla však také 
částečně negativní vliv, protože mnozí modeláři a také 
rozhodčí dodržováním jednotlivých bodů docházeli 
k nevhodným závěrům. Například v kategorii A mohly 
být znevýhodněny motorové vozy před parními lokomo
tivami a v kategorii B některé nákladní vozy před 
osobními. Tato pravidla nebyla úplná, protože neobsa
hovala hodnocení kolejišť či výseků a žákovských 
kategorií.

Účastníci IMZ byli také seznámeni s nově navrženými 
soutěžními pravidly, která by měla platit od roku 1976. 
Byla vytvořena na základě našich soutěžních zkušenos
tí a s ohledem na mezinárodní pravidla, přihlíželo se 
i k připomínkám z minulých kursů rozhodčích.

Všechny kategorie v příštích pravidlech jsou rozděle
ny na oddíly: měřítko, kvalita, funkce a jiná zlepšení. 
Vozidla s vlastním pohonem jsou hodnocena v kategorii 
A, vozidla bez vlastního pohonu v kategorii B, stavby 
(jen železniční) v kategorii C1, výseky kolejišť v C2, 
funkční modely v D, stolní modely v kategoriit E.

Kategorie A, B jsou rozděleny na vlastní stavby 
modelů vozidel A1, B1, na přestavby A2, B2 a úpravy A3, 
B3, přičemž každá z těchto kategorií je hodnocena

samostatně a umožňuje získat 100 bodů. Přestavby 
a úpravy při dodržení soutěžních podmínek nezávisejí 
na počtu použitých továrních dílů pro největší možný 
bodový zisk. Úpravy A3, B3 nutně vyžadují dodání 
přesné dokumentace vnějšího vzhledu skutečného 
vzoru.

Novinkou je zpracování pravidel pro hodnocení výse
ků kolejišť. Tyto výseky mohou být buď samostatné, 
nebo jen vytyčené na celých kolejištích. Pro každou 
velikost (HO, TT, N) jsou určeny minimální plošné 
rozměry. Kategorie C2 se hodnotí podle dvou hledisek. 
Stavba trati v krajině klade důraz na specifické potřeby 
tohoto modelu a podmiňuje použití některých technic
kých zařízení, která se na trati vyskytují tak, aby se toto 
téma vyrovnalo druhé skupině nádraží a lokomotivních 
dep. Na získání I. výkonnostní třídy v kategorii C2 
zásadně nestačí jen složit koupené díly. Doporučuje se 
použít vlastnoručně vyrobených nebo upravených sta
veb a zařízení. Výhybky se spodním ovládáním a s výmě
novými návěstidly určitě zlepší vzhled a věrnost výseků. 
Do skupiny nádraží patří i větší vlečková nádraží, nikoliv 
však vlečky s pouhou jednou kolejí. Tato kategorie si 
vynutí větší znalost železničních předpisů.

V kategorii D nebude již možné soutěžit s ovládacími 
panely kolejišť. Je určena pro funkční modely točen, 
přesuven, jeřábů, mechanických návěstidel apod.

Vzhledem k současnému vývoji je kategorie E přejme
nována na stolní modely. Mohou v ní soutěžit technické 
a muzejní modely, makety a tzv. „k ity". Sem je také 
možno zařadit i modely jiných měřítek, než jaká jsou 
běžná podle norem NEM.

S detailním zněním pravidel včetně žákovských, která 
se téměř nemění, by měly být kluby seznámeny ještě 
tento rok. Nová pravidla budou klást větší požadavky na 
znalosti modelářů i rozhodčích.

Miloš Kratochvíl

RECENZE
V září 1973 vyšla v nakladatelství Transpress 

Berlin knížka pro železniční modeláře Modelle -  
selbst gebaut autorů Hornbogena a Kohlberga 
jako 7. svazek známé modelářské knižnice.

Postupně popisuje způsoby modelářské prá
ce na železničních modelech od jednoduššího 
k složitějšímu. Začíná popisem provedení „fri- 
sury" (BR 64), přestavby (BR 55 a BR 86), 
způsobů převodů ozubenými koly a jejich vý
počty, dále uvádí rozměry některých motorů, 
doplnění plastikové stavebnice tramvaje moto
rem, hnací tendry pro parní lokomotivy (i čs. 
pětinápravový tendr), pojezdy parních lokomo
tiv (i systém Mallet) a stavbu tříspřežní lokomo
tivy. Po krátké zmínce o vozech je pěkně 
popsána stavba točny. Všechny uvedené popisy 
jsou doloženy dobrými výkresy a fotografiemi. 
To je důležité i pro toho našeho čtenáře, který 
neov)ádá němčinu.

V ČSSR podobná témata dosud tímto způso
bem nebyla popsána. Není bez zajímavosti, že 
některé z popsaných staveb a jejich částí byly již 
dříve našimi modeláři úspěšně použity. Násobě 
nezávislý vývoj některých detailů v NDR 
i v ČSSR potvrzuje správnost popisovaných 
systémů a doporučuje toto dílo našim čte
nářům.

V NDR se knížka prodává za 4 marky. Lze
předpokládat, že Kulturní středisko NDR v Pra
ze na Národní třídě by mohlo našim zájemcům 
velmi užitečnou pomůcku objednat. Kr
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DZ MODELÁŘSKÉ t t a f t 1 7 P l i

a PRODEJNY n U V l & V J l
Speciální m odelářské prodejny M odelářské p lánky

M O D E L Á Ř  -  Žitná 39, Praha 1 PRAGA E 114 -  RC maketa letadla 
AVIA BH 11 -  PONNIER -  volné

ks 8 -

tel. 26 41 02 makety letadel na gumový 
pohon ks 4,-

MODELÁŘ -  Sokolovská 93, Praha 8 
tel. 618 49
prodejna provádí zásilkovou službu

M odelářský koutek
Vinohradská 20, Praha 2 -  tel. 24 43 83

Nabídka na květen 1975

Název Jedn.
množ.

Cena

Potahový papír MIKELANTA kg 94,50
Potahový papír kabelový arch 0,40
Brusné papíry, zrnitost 60 arch 1,30

80 arch 1.10
100 arch 1,-

Vystřihovánky vícebarevné

BLANÍK, ČMELÁK, ZLÍN ks 2,50
Polytechnické kladívko ks 3,50

LETOV

TRENÉR -  akrobatický upoutaný 
model na motor 2,5 cm3 
JAK 9 P -  upoutaná polomaketa 
stíhačky na motor 2,5 cm3

Obtisky

Čísla velikosti 15, 25, 50 mm v barvě 
černé a červené v sadách po 
po 10 kusech
Písmena velikosti 15, 25, 50 mm 
v barvě černé a červené v sadách 
po 10 kusech
Sklotextil YPLAST 600 balený 
v délkách od 0,5 m do 10 m

ks 4 -

2,80

145/200 mm ks 7,-
250/150 mm ks. 12,-
300/120 mm ks 15,-

180/80 mm ks 5,60
180/100 mm ks 5,50
180/110 mm ks 5,50
200/100 mm ks 6,-

Polytechnické stavebnice

LETOV -  polomaketa čs. sportov
ního letadla na gumový pohon 
PINTO -  letadlo na gumový pohon 
pro začátečníky
RAY -  moderní rychlostavebnice
kluzáku, který se může vystřelovat
gumou, nebo pohánět raketovým
motorkem S-4
BEN -  rybářský kutr
MLOK -  sportovní člun
TOM -  lodivodský člun s el. pohonem

TOM

ks

ks

ks
ks
ks
ks

24,-

24,-

21,-
31.-
53,
33,-

sada 2,80
MIG 19 -  plastiková stavebnice 
letadla M 1 : 72 ks 12,-

ks 15,50 
až 265,-

Elektromotor RE 360 -  4,5 až 
6V/2A, vhodný-k pohonu lodí 
a automobilů -  dovoz Hongkong ks 17,-

Pokračování ze str. 21

■ 28 RCsoupravuTelecontvčetnězdrojůaBellamatic 
II (2 ks) Servo-auto-Matic (1 ks) Trim-o-Matic (1 ks), 
nebo vyměním za magnetofon či přenosný televizor. K. 
Šiller, Luh 1790, 755 01 Vsetín.
■ 29 Západoněmeckou autodráhu FALLER s krajinou, 
závodní charakter. P. Kotas, Zápotockého 705, 757 01 
Valašské Meziříčí.

Íl 30 Pěkná a spol. W 43 4kanál, nabíječ + zdroje, za 
400 Kčs. Serva -  Bellamatic II, Servoautomatic, Vario- 

matic po 300 Kčs. Souprava MARS za 700 Kčs. J. 
Navrátil, Polská 18, IV. p. 120 00 Praha 2.
■ 31 RC model s jednokanál. soupravou W-43 
+ Brand Hobby (1000 Kčs). V. Ptáček, Jablonecká 698, 
190 00 Praha 9.
■ 32 Křížové ovladače a párové krystaly. Jen písemné 
nabídky. Ing. P. Kopie, Partyzánská 7a, 170 00 Praha 7. 
■  33 Tovární proporcionál. soupravu, modely M3 na 
motory 3,5 a 5 cm3. A Buriánek, Havelská 25, 110 00 
Praha 1.
■ 34 RC súpr. W 43 4kanál. vysielač (400), 2 přijímače 
(1300) 4 servá EKN (600); aku NiCd -p rijím ač-se rvá -2  
sady (240); používaná v RC autách. El. mot. Graupner 
MONOPERM 4,5 V (60), Monoperm Super Speciál 6 V 
(100); dráhové modely 1:24. L. Řehák, Pod Sokolice736, 
911 00 Trenčín.
■ 35 RC soupravu 4kanál, vysílač + 2 přijímače + 2 
serva Bellamatic + akum., cena 2000 Kčs. V. Pergler, 
Prosecká 683, 190 00 Praha 9, tel. 88 11 59.
■ 36 Nové Motory: COXQZ 049 -0,8 cm3,3 žhav. hlavy, 
3^vrtule -  450 Kčs; Taifun Hobby 1 cm3 -  200 Kčs; záv. 
lodní Graupner 4,5 V -80  Kčs; zánovní MVVS1,5 D - 100 
Kčs. Z. Prosický, Pivovarnická 9, 180 00 Praha 8, tel. 
83 48 950.
■ 37 RC dvoukanál. soupr. W-43, vysílač čtyřkanál 
(1000,-). E Knapp, Hrabínská 25/b, 737 01 Č. Těšín.
■ 38 Prop, soupravu DIGI TRIX 2+1 + NiCd + nabíječ 
+  2 serva Varioprop. Spolehlivá, servis zajišťuji. Cena 
4000 Kčs. L. Hladík, Fučíkova 2, 621 00 Brno 21, tel. 
423 14 od 7 do 15 hod.
■ 39 Novou stavebnici MIDDLE STICK. J. Navrátil, Pod 
Cvilínem G 30, 794 01 Krnov.

■ 40 Stavebnice dráhových aut 1:32 Porsche 917/30, 
Norris, Lola, bez obtisků. M. Leva, Paláskova 1107,180 
Praha 8-Kobylisy.
■ 41 Časopisy Modelář a L+K, seznam zašlu, případ
ně vyměním za stavebnice letadel 1:72. A. Brázda, 
Dobříň 60, 413 01 Roudnice n. Labem.
■ 42 RC model Centaur + 4kanál. amat. soupravu za 
2500 Kčs; RC model Standart + vys. St. Mars + přij. RX 
Mini za 1500, i jednotlivě, vše v chodu. P. Kalabza, 
Kladenská 65,160 00 Praha 6.
■ 43 RC soupravu Multton II -  6 povelů (2000); vysílač 
Multton II -  8 povelů (1400); přijímač Trix -  2 povely 
(300); RC dolnoplošník M2, rozpětí 1560 mm na motor 
Tono 5,6 (450). B. Janda, Horní 180,705 00Ostrava-Hra- 
bůvka.
■ 44 Amatérská prop. RC soupr. na 2 funkce (příp. 
2+1): vysílač, přijímač, se/va Varioprop, zdroje, nabíječ. 
Servis zajištěn. Ing. J. Šimánek, Budovatelů 443/12, 
353 01 Mariánské Lázně.

KOUPĚ

■ 45 Malý kovoobráběcí soustruh, celková délka oko
lo 1 m. Nabídněte. Plány na modely kat. C1. O. Fencl, 
Bolzanova 7, 320 25 Plzeň.
■  46 Elmotor Wartburg 6 V nebo jiný vhodný pro 
model lodi, serva MVVS-K1 a ΕΝ 1, motor ΤΟ Ν010 RC 
a 3,5 RC. J. Váňa, Ctiradova 17, 643 00 Brno-Chrlice.
■ 47 Kompletnú spoíahlivú RC súpravu 4-6kanálovú, 
připadne i serva. Mechanický spúšťač motorov do 
2,5 cm3 -  dokonalý. Kvalitně podvozkové kola 0 40; 50; 
60 mm. V. Kaán, Drňa 35, 980 03 Šimonovce, okr. Rim. 
Sobota,
■ 48 Model spprt. auta pro 4kan. soupr. s elektr. 
pohonem; popis, cena. R. Stefl, Jiráskova 5/12, 570 01 
Litomyšl.
■  49 Plastikové stavebnice letadel (1:72) P-38 Light
ning, Messerschmitt -  110; Focke Wulf -  190; Junkers 
Ju-87. J. Kolba, Určická 64, 796 01 Prostějov.
■  50 Tranzistorový jednokanálový vysílač 27 MHz 
s modulací 1 kHz. E. Jiránek, 334 01 Přeštice 292.
■  51 Kryštale pre 27,120 MHz -  2 ks. Zd. Dolinský, 
Štúrova 335, 019 01 llava.
■  52 Plány remorkéru H 300 Bogdan. Fr. Bozděch, V. 
K. Klicpery 851/3, 434 01 Most.
f l  53 Dokumentaci a fotografie na Curtiss P 40 Kitty- 
hawk, Warhawk. V. Vondráček, Sokolská 1060, 400 03 
Ústí n. L.

■ 54 Výkresy, fotografie a jakoukoli dokumentaci tý
kající se letadel. Pt.önix Scouts, Roland C II, Sopwith 
Dolphin, O. Aviatik (Berg) D1, Commonwealth Boome
rang, Hudson, Mitchell, Marauder, Boston, Manchester. 
V. Šťastný, sidl. 9.5. č. 2366 blok 132, 272 01 Kladno II.
■ 55 Motor FOK 1,5, lodní šrouby 0  60-65 mm, pravý 
a levý. F. Tichý, 691 44 Bulhary 125, okr. Břeclav.
■  56 Párové krystaly, vypínač a konektory Graupner. J. 
Honzák, Engelsova 3, 678 01 Blansko.
■ 57 Modely lokomotiv řady Br 50 a Br 42, případně Br 
86. M. Žaba, Nad hájem 3, 140 00 Praha 4.

m odelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, 
lodní a železniční modelářství. Vydává ÚV Sva- 
zarmu ve vydavatelství MAGNET, 113 66 Pra
ha 1, Vladislavova 26, tel. 26 15 51-8. Šéfredak
tor Jiří SMOLA, redaktoři Zdeněk LÍSKA a Vladi
mír HADAČ; sekretářka redakce Zuzana KOSI
NOVÁ. Grafická úprava Ivana NAJSEROVÁ (ex
terně). Technické kresby Jaroslav FARA (exter
ně). Redakce: 110 00 Praha 1, Jungmannova 
24, tel. 260 651, linky 468, 465. -  Vychází 
měsíčně. Cena výtisku Kčs 3,50, pololetní před
platné 21 Kčs. -  Rozšiřuje PNS, v jednotkách 
ozbrojených sil MAGNET -  113 66 Praha 1, 
Vladislavova 26. Objednávky přijímá každá poš
ta i doručovatel. -  Dohiédací pošta Praha 07. 
Inzerci přijímá inzertní oddělení vydavatelství 
MAGNET. Objednávky do zahranič!přijímá PNS 
-  vývoz tisku, Jindřišská 13, 110 00 Praha 1. 
Tiskne Naše vojsko, n. p., závode, 162 00 Praha 
6-Liboc, Vlastina 710.

Toto číslo vyšlo v květnu 1975 Index 46882 

©  Vydavatelství časopisů MAGNET Praha

32 MODELÁŘ · 5/1975

/



30. výročí
vítězství
nad
fašismem

TEXT I FOTO: V. HADAČ

oslavili modeláři v NDR výstavou, kterou v pěk
né výstavní síni pod televizní věží v Berlíně 
uspořádala organizace GST. Přes 600 modelů 
z NDR, Polska a Československa zde shlédlo 
v březnu několik tisíc návštěvníků. Hned 
u vchodu se nad jejich hlavami vznášela make
ta letadla, na kterém létal v roce 1912 Hans 
Grade (1). Podklady ke stavbě tohoto modelu 
poskytnul Max Tewes z Magdeburgu, Gradeho 
přítel a obdivovatel, který ještě ve svých 78 
letech modeláři. Mezi nejoblíbenější odbornos
ti patří v NDR lodní modelářství. Stovky vysta
vených modelů reprezentovaly desítky tisíc 
hodin mravenčí práce. Jednou z nejhezčích 
lodí byla maketa kolesového parníku z roku 
1893 Marie Henriette (2), kterou v měřítku 1:50 
postavil Johannes Fischer z Cottbusu. Automo
biloví modeláři staví v NDR většinou makety 
skutečných automobilů, ovládané lanovodem. 
S dráhovými modely soutěží na standardní 
dráze, sestavené z dílů, které vyrábí firma Prefo 
(3). Rozvoj rádiem řízených automobilů podpo
ruje i to, že jsou běžně k dostání soupravy 
START DP (zatím ovšem pouze v NDR!). Zájem
cům o toto poměrně mladé modelářské odvětví 
předvedl překrásnou RC maketu BMW Turbo (4) 
W. Dudzewicz ze Štětina.
V měřítku 1:8 postavený 
model, dlouhý 570 mm, má 
soupravou Robbe ovláda
ný směr jízdy, plynule říze
né otáčky hnacího elektro
motoru Monoperm Super, 
funkční stěrače, ukazatele 
směru jízdy, světlomety 
a brzdová světla.



OBJEKTIVEM

►
U-maketa sovětského 

bombardéru SB-2 
(licenčně stavěn u nás 

jako Avia B-71)je prací 
mistra sportu 

B. V. Taradějeva, 
trenéra Moskevské 

oblasti v kategorii 
RC modelů

Cvičné U-modely jsou si na celém světě podobné. 
Tenhle o rozpětí 1000 mm, délce 600 mm a nosné 
ploše 32 dm2 postavil Krune Antonovič z Jugo
slávie

Pod číslem 0104 nabízí italská firma Martoys přesnou maketu 
automobilu Range Rover. V měřítku 1:24 je model 168 mm 
dlouhý

Parní lokomotivuřady 24 DR nazývali ně
mečtí železničáři „štěpní kůň“. V mode
lovém provedení ve velikosti HO oživila
její tradici firma Fleischmann na letošním Norimberském veletrhu hraček

SNÍMKY: 
Ivan Bognár, 

Martoys, 
_ Sjmprop, 

Ing. Š. Štrauch, 
B. V. Taradějev

Novinkou firmy SIMPROP je RC větroň 
ASW 15 o rozpětí 2540 mm. Trup je ve 
stavebnici hotový z nylonu, křídlo 
a ocasní plochy sestaví klasicky z balsy. 
Stavebnice je značně drahá: 198 DM bez 
příslušenství

li
l


