


Křídlo z modelu F1A Bejbi (plánek Modelář č. 63) použil 
pro svůj magnetem řízený svahový větroň R. Musil 
z Kostelce nad Orlicí

Neplovoucí maketa přístavního remorkéru Ares (kate
gorie C, měřítko 1 : 50) je dílem Jána Kozáka z Košic

K TITULNÍMU SNÍMKU

Modeláři jsou stále častějšími hosty na letištích 
svazarmovských aeroklubů. Naštěstí již  ve větši
ně případů nejsou -  jak tomu v nepříliš vzdálené 
minulosti často bývalo -  hosty pouze trpěnými. 
Zásluhu na tom mají jednak sami modeláři 
(ukázněným chováním), jednak rady obou part
nerských složek modelářských klubů i aeroklubů 
Svazarmu. Ty si vyjasnily podmínky spolupráce; 
výsledkem jejich jednání (zatím v ČSR) je  dohoda 
uzavřená před dvěma roky. Zkušenosti z tohoto 
období dokazují, že to bylo správné řešení, jež 
významně pomohlo k rozvoji činnosti i členské 
základny naší branné organizace. Spolupráce 
modelářů a letců je ovšem pouze začátek. Je 
zapotřebí co nejdříve prohloubit součinnost mo
delářských klubů takés dalšími složkami Svazar
mu: radiokluby, automotokluby atp. Spojenými 
silami se jistě podaří lépe zvládnout náročné 

, úkoly, které uložil členům branné organizace je jí 
VI. sjezd.

Snímek: V. Hadač

Podle výkresu v Modeláři 7/1973 a originálních stavebních podkladů postavil Jan 
Kozák z Prahy RC maketu Volksplane VP-1. Model v měřítku 1 : 43 má rozpětí 
1710 mm, délku 1280 mm a nosnou plochu 57,6 dm2. Při pohonu motorem OS 
Max .50 (8,3 cm1) činí vzletová hmotnost 3600 g

RC model vozu Lotus 79 zhotovil Jan Sládek z Brna. Model poháněný motorem 
MVVS 2,5 má papírovou karosérii, veškeré nápisy jsou psány ručně



Emblém letošního Mezinárodního roku 
dítěte je velice výstižný: stylizovaná 
dětská postavička při hře s míčem. Ano, 
dítě a hra -d va  nerozlučně spjaté 
pojmy . . . Avšak při ostřejším pohledu 
na onu kresbu, při snaze zachytit více než 
jenom povrch se člověk neubrání pocitu, 
že emblém má ještě jistý podtext, žerná 
ještě skrytý význam: vztažené ruce dítěte 
jako by prosily -  ZADRŽTE! Zadržte, 
dospělí lidé, zadržte se svým konáním,

Mezinárodní rok
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dítěte 
hovoří 

i k nám
Jak dojemná (a snadno splnitelná) prosba, 

zdálo by se. Vždyť výdaje na zbrojení činí 
v měřítku naší planety tři stu padesát miliard 
dolarů ročně. Přitom za jednu jedinou mi
liardu lze kupříkladu vystavět milión kilo
metrů dálnic, za necelou polovinu z oněch 
350 miliard by se dalo vystavět přes pětadva
cet tisíc nemocnic se čtyřmi milióny lůžek 
nebo přes padesát tisíc škol. Že by to byla 
významná pomoc dětem celého světa, vysvit
ne z dalších řádek.

Pro nás už je téměř neuvěřitelné, že 350 
miliónů dětí v nesocialistických zemích je bez 
jakékoli odborné péče. Podle zprávy ředitele 
Dětského fondu OSN H. Labouisse umírá 
ročně ve světě 15 miliónů kojenců a dětí do 
pěti let, což je důsledek uvedeného faktu.

Jak krutý, barbarsky nelítostný ortel! Jen 
na území Latinské Ameriky umírá každých 
třicet sekund, každé půl minuty, jedno dítě 
podvýživou. Každou minutu jsou to tedy dvě 
děti. A přitom z tohoto teritoria každou 
minutu plyne do bank blízkých a bohatých 
Spojených států amerických tisíc dolarů . . . 
Kolik z této částky by stačilo, aby narozené 
děti mohly žít? Poznamenejme, že jediné 
procento ze sumy vynakládané ročně na 
zbrojení by vyřešilo problém hladu na celé 
planetě.

Ale ani v bohatých Spojených státech není 
situace dětí nijak růžová: celá šestina z celko
vého počtu žije pod hranicí chudoby a v hlu
boké bídě. Jenom v New Yorku je 200 tisíc 
dětí, zejména z černošských a portorikán- 
ských rodin, bez přístřeší -  žijí na ulici. Dva 
a půl miliónu dětí v USA nechodí vůbec do 
školy. A to nejen z nedostatku prostředků, 
ale velmi často proto, že musí pracovat.

Dětská práce, kterou odsoudilo světové 
veřejné mínění už na přelomu tohoto století, 
je stále drastickou skutečností. Asi 52 milió-

které ohrožuje život planety a nás děti 
především. Žadržtes nebezpečnými 
výbuchy, zadržte s vývojem nových 
a stále ničivějších zbraní. Zadržte 
s horečným zbrojením. A dejte aspoň 
část oněch obrovských prostředků, jež 
na ně vynakládáte, nám, dětem . . .

nů chlapců a dívek ve věku do 15 let je 
v kapitalistickém světě nuceno pracovat, aby 
vůbec mohli žít. Ve vyspělých kapitalistic
kých státech jde o milión dětí, zbytek připadá 
na rozvojové země. Údaje Dětského fondu 
OSN uvádějí, že existuje vysoká dětská 
úrazovost při práci. Laciná dětská pracovní 
síla je bezohledně vykořisťována. Například 
v jediném městě -  Hongkongu -  se ročně při 
práci zraní na 4000 dětí. A je bohužel 
samozřejmé, že k vykořisťování dětské práce 
patří i naprostá absence základních dělnic
kých práv, základní ochrany při práci: děti 
jsou bezbranné . . . Úraz znamená vyhazov, 
ztrátu i té nejnižší mzdy, jaká se na kapitalis
tickém trhu práce platí. A poškození zdraví 
bez náhrady.

K dokreslení situace dodejme, že dvě stě 
miliónů dětí trpí chronickou podvýživou 
a s tím souvisejícími chorobami. Sto tisíc 
mladých hlapců a dívek například z nedostat
ku vitaminu A ztrácí zrak . . .

Jak ostře s těmito otřesnými skutečnostmi 
kontrastuje všestranná péče, již dětem věnu
je naše socialistická společnost! Přestože 
jsme si jí dobře vědomi, neuškodí uvést i zde 
několik údajů.

Od roku 1968 u nás populace vzrostla 
o 40 %. Za posledních šest let se narodilo 
jeden a půl miliónu dětí. Přičemž péče o dítě 
u nás začíná dávno před jeho narozením. 
Délka mateřské dovolené v trvání 26 týdnů 
patří k největším na světě. Všechny ženy rodí 
ve zdravotnických zařízeních, bezplatná péče 
je samozřejmostí. (V USA se za porod žádá 
také 500 dolarů.)

Od narození je dítě v povinné lékařské 
péči. Například děti do dovršení prvního 
roku věku jsou lékařem prohlédnuty dva-

(Pokračování na str. 2)
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Mezinárodní 
rok dítěte 

hovoří i k nám
(Dokončení ze str. 1)

advacetkrát. Jsme první zemí na světě, kde sc 
od roku 1960 nevyskytl jediný případ dětské 
obrny.

V roce 1977 jsme měli 1812 jeslí s místy 
pro 77 800'dětí. Mateřských škol je u nás 
v současné době 10 010 a navštěvuje je 
579 526 dětí, tj. 72,6 % /  celkového počtu 
odpovídající věkové skupiny. Za péči o děti 
v předškolním věku platí rodiče jen minimál
ní částky.

Školní docházka je povinná a bezplatné 
přidělování učebnic a učebních pomůcek je 
už dlouhletou samozřejmostí.

Co všechno -  kromě toho, co jsme uvedli -  
je pro naše děti samozřejmé?

Dobře vybavené byty s tichým vrčením 
plných chladniček. Modravý svit televizních 
obrazovek. Tranzistory. Magnetofony. Mini- 
počítačky. Ideál mobility je téměř naplněn. 
Na osm obyvatel připadá jeden osobní auto
mobil, mít vlastní motocykl přestává být pro 
dnešní chlapce snem -  realizace je vázána 
věkovou hranicí, nikoli dostupností. Hračky, 
s nimiž si naše děti hrají, jsou často funkčními 
modely skutečných věcí -  autíčka a vláčky 
samy jezdí, lodě plují na povel ovládače, 
náznaková hračka je pozvolna na ústupu.

Poznatkový fond dětí rychle roste -  pře
stává být vzácností, že děti jsou vzdělanější 
než rodiče.

Mají všechno nebo téměř všechno. Nutně 
vyvstává otázka, co pro ně za této situace 
můžeme ještě učinit.

Je toho kupodivu dost. Můžeme být napří
klad lepšími rodiči. Můžeme svým dětem 
věnovat více času, můžeme jim být lepšími 
příklady. Nezkoušejme žádné výmluvy -  to 
všechno je v naší moci.

Právě proto, že naše děti rostou v do
statku, jaký v minulosti u nás nikdy neměl 
obdoby, je důležité, aby znaly cenu věcí. Aby 
tento dostatek nepovažovaly za z nebe spad
lou samozřejmost. Je na nás, abychom jim 
toto vědomí vštěpovali.

Právě proto, že naše děti rostou v do
statku, právě proto, že všechno (nebo téměř 
všechno) dostávají, hrozí nebezpečí, že ne
budou umět o věci usilovat. Že si zvyknou 
jenom brát. Že třeba nebudou umět dávat. Je 
na nás, abychom to nedopustili.

Poněvadž naše děti rostou v dostatku, 
může se docela dobře stát, že nebudou umět 
vzdorovat životní nepřízni. Že z nich vyros
tou lidé změkčilí, kteří budou malomyslnět 
při prvních nesnázích. Je proto naší povin
ností, vychovávat z nich lidi silné a odolné.

To je práce, kterou nemůžeme přenechat 
babičkám, tu za nás nikdo nevykoná.

Mezinárodní den dětí, v letošním roce 
silněji než kdykoliv jindy, nás oslovuje s při
pomínkou všech těchto našich povinností. 
Znejme se nejen k nim, uvědomme si silněji 
než kdykoliv jindy všechny výhody našeho 
socialistického zřízení, podporujme úsilí so
cialistického tábora v čele se Sovětským 
svazem za všeobecné a úplné odzbrojení 
a odpovědnou výchovou svých dětí rozvíjej
me onen bezpečný základ, který pro růst 
mladé generace vytváří naše socialistická 
společnost.

g  oznamuje

Ústřední rada modelářství Svazarmu 
na svém zasedání dne 31. 3. 1979 ve 
Vrchlabí mimo jiné schválila návrh 
celostátních soutěží na rok 1980:

Mezinárodní soutěže
-  Srovnávací soutěž leteckých mode

lářů socialistických zemí v kategQri- 
ích F2A, F2B, F2C, F2D, F4B, F4C -  
Hradec Králové 19. až 22. 6. 1980

-  Mezinárodní soutěž FAI leteckých 
modelářů v kategoriích F1A, F1B, 
F1C -  Sezimovo Ústí 15. až 17. 8. 
1980

-  Mezinárodní soutěž FAI leteckých 
modelářů v kategorii F3A -  Bratisla
va 11. až 13. 7. 1980

-  Mezinárodní soutěž FAI leteckých 
modelářů v kategorii F3B-T -  Po- 
prad 10. až 13. 7. 1980

-  Mezinárodní soutěž leteckých mo
delářů v kategorii F4C -  Strakonice 
15. až 17. 8. 1980

-  Mezinárodní soutěž leteckých mo
delářů v kategorii F1E -  Raná 
u Loun 16. až 18. 5. 1980

-  Mezinárodní soutěž lodních mode
lářů v kategorii F -  Plavecký Štvrtok 
5. až 7. 9. 1980

-  Mezinárodni soutěž lodních mode
lářů v kategoriích D a F5 -  Jevany 
30. 5. až 1.6. 1980

-  Mezinárodní soutěž lodních mode
lářů v kategorii C -Vsetín 3. až 5.10. 
1980
Mezinárodní soutěž automobilo
vých modelářů v kategorii SRC -  
Bratislava 22. až 23. 4. 1980

Mistrovství ČSSR
-  pro letecké modeláře v kategoriích 

F1A, F1B, F1C -  Hořice v Podkrko
noší 5. až 7. 9. 1980
pro letecké modeláře v kategorii 
F3B - Holič 20. až 22. 6. 1980

-  pro letecké modeláře v kategorii 
F3A -  Uherské Hradiště 1. až 3. 8. 
1980

-  pro lodní modeláře v kategoriích 
E a F -  Český Těšín 15. až 17. 8.1980

- pro automobilové modeláře v kate
gorii RC -  Ostrava-Poruba 5. až 7.9. 
1980

-  pro železniční modeláře -  Plzeň 20. 
až 22. 6. 1980

-  pro plastikové modeláře -  Pardubi
ce 7. až 9. 11. 1980

Dále ÚRMoS schválila předběžně ná
vrh zahraničních styků v roce 1980.

Zd. Novotný 
tajemník ÚRMoS

Leteckomodelářská soutěž 
k Mezinárodnímu roku dítěte prodloužena!

Komise mládeže Ústřední rady mo
delářství Svazarmu se rozhodla posu
nout uzávěrku náborové soutěže 
s modely KOMÁR na 20. září 1979.

Jednotným soutěžním modelem je 
KOMÁR s gumovým pohonem ze sta
vebnice výrobního družstva IGRA. Sta
vebnice lze zakoupit v libovolném 
množství v prodejnách hraček, ve spe
ciálních modelářských prodejnách 
a na dobírku i v Zásilkové službě VD 
IGRA, Královodvorská 7, 110 00 Praha 
1. Cena jedné stavebnice je 12.50 Kčs.

Soutěží se ve dvou věkových kate
goriích: mladší žáci (do 12 let) a žáci 
(od 13 do 15 let).

Soutěž má pouze místní kola, je
jichž uspořádáním jsou pověřeny mo
delářské kluby Svazarmu. Přesný ter
mín určí pořadatel, soutěž se však 
musí konat v období od 1. března do 
20. září 1979.

Místní kolo sestává ze tří samostat
ných soutěží. V každé z nich má soutě
žící právo na 7 letů. Za platný se 
považuje první pokus s výsledkem 5 
sekund a více nebo druhý pokus s ja
kýmkoli výsledkem. Pořadí se určí na

základě součtu trvání (v sekundách) 
všech sedmi letů.

Soutěžící startuje model z ruky. Gu
mový svazek může natáčet pomocník. 
Svazek může být pouze z gumy, kterou 
je možno zakoupit v ČSSR.

Z každé soutěže je nutné vypracovat 
výsledkovou listinu, kde bude uveden 
pořadatel, odpovědný funkcionář, da
tum konání soutěže, jména soutěží
cích, výsledky jednotlivých letů a cel
kový součet. Do konečného hodnoce
ní se počítá nejlepší výsledek z jedné 
ze tří soutěží, účast na všech třech 
však není podmínkou.

Do 20. září 1979 ohlásí pořadatel 
místních kol nejlepší výsledek písem
ně na adresu: Sekretariát Ústřední 
rady modelářství Svazarmu, Opletalo
va 29,116 31 Praha 1. Součástí hlášení 
musí být výsledková listina.

Po zpracování budou nejlepší vý
sledky zveřejněny v časopise Modelář 
a tři nejúspěšnější soutěžící v každé 
kategorii budou pozváni k finálové 
soutěži, jež se bude konat v rámci 
propagačního vystoupení Létáme pro 
vás, které bude3. listopadu 1979 v Pra
ze na Letenské pláni.

2 MODELÁŘ · 5/1979 · 130



2  klubů 
kroužků

Soustředění juniorů
uspořádala ve dnech 9. až 11. března 
Krajská rada modelářství Svazarmu 
v Českých Budějovicích ve spolupráci 
s LMK Sezimovo Ústí.

Soustředění bylo zaměřeno na zvýšení 
úrovně volných modelů. Mladým modelá
řům proto předávali zkušenosti modeláři, 
kteří v kategoriích volných modelů dosa
hují velmi dobrých výsledků nejen v rámci 
kraje. ,

Dopoledne prvního dne bylo věnováno 
teorii. V besedě se účastníci soustředění 
dozvěděli o technických novinkách v jed
notlivých kategoriích, o teorii letu a dal
ších zajímavostech. Kvalifikované před
nášky přednesli mimo jiné mistr sportu V. 
Kubeš a P. Kornhoffer. Odpoledne byly 
modely účastníků soustředění podrobeny 
důkladné technické kontrole a na základě 
zjištěných hodnot byly i spočítány některé 
zajímavé charakteristiky modelů.

V neděli dopoledne pokračovalo sou
středění létáním na letišti v Táboře, při 
němž si mohli junioři vyzkoušet nové 
poznatky v praxi. Soustředěni pak bylo 
zakončeno společným zhodnocením 
akce, kterou vzorně zajistili členové LMK 
Sezimovo Ústí v čele s mistrem sportu 
V. Kubešem. Organizátoři připravili nejen 
školení, ale i program pro chvíle volna: 
promítání filmu, diapozitivů a společný 
večer v klubovně. PK

V Modeláři 4/1979jste se v této rubrice 
dočetli o aktivním LMK Svazarmu v fíož- 
mitále pod Třemšinem. Článek nyní dopl
ňujeme snímkem z klubové schůzky -  
mnohé z členů klubu jistě znáte ze 
soutěží.

VELKÁ CENA
podniku ÚV Svazarmu 

MODELA
se létá ten to  rok již  9. a 10. června 
1979 na letišti v Hoříně u Mělníka. 
Uzávěrka přih lášek závodníků byla 
15. května, takže ten tokrá t zveme 
pouze diváky na druhý ročník nábo
rového závodu motorových RC mo
delů kolem pylonů. Kvalifikace pro 
nedělní finá le  bude zahájena v sobo
tu v 10.00 hodin.

Novinkou v program u bude spo le
čenský večer v A utokem pinku Mělník 
s hudbou, tancem , prom ítáním  a trak
tivn ích  m odelářských film ů  i so b če r
stvením

Pokud máte zájem o ubytování 
v au tokem pinku, napište na adresu: 
Podnik ÚV Svazarmu MODELA, Ho
lečkova 9, 150 00 Praha 5.

Vážená redakce,
bude-li to jen trochu možné, chtěl bych za 
sebe a věřím že i za spousty dalších, touto 
cestou poděkovat všem pracovníkům 
MVVS Brno za jejich svědomitou a v mno
hém případě i nezištnou práci. Časopis 
Modelář čte spousta lidí, a proto bych 
velmi rád, aby oceněni dobrého řemesla 
nebylo ,,zkonzumováno" jen jednotlivci.

Konkrétně mi v Brně dvakrát opravili 
motor MVVS 2,5 DF. Nedával od začátku 
požadovaný výkon, zřejmě diky nějaké 
skryté vadě. Ochotně mi provedli řadu 
úprav v „režiji", přestože měl motor dáv
no po záruční době. Kdyby se člověk 
všude setkával s takovou ochotou a obě
tavostí jako u tohoto pracovního kolekti
vu, ušetřili bychom si nervy a byli všeo
becně mnohem spokojenější se službami 
spotřebitelům.

S přátelským pozdravem 
Jan Štěpán, Č. Rudolec

Vážení přátelé v redakci, 
dovolte mi vyjádřit se k testům stavebnic 
otiskovaným v Modeláři. Zdají se mi neú
plné. Chybí mi na nich hlavně základní 
technické údaje testovaného modelu.

Pročetl jsem dost testů, např. v časopi
sech Flug+modelltechnik, Modellistica 
nebo Aeromodeller. Tam nejenže uvádějí 
všechny rozměry modelu, ale otiskují 
i plánek nebo aspoň třípohledový náčrtek. 
Z plánku je totiž možno nejlépe posoudit, 
jak pro koho je model pracný (viz v Mode
láři test modelu, který zhotovuje šikovný 
čtrnáctiletý chlapec anebo text modelu 
Champion zhotoveného mistrem sportu 
J. Táborským). Z plánku si také dovedu 
představit, jaké pomůcky či nářadí jsou 
potřebné k sestavení modelu anebo jak je 
možno využít hotových dílů.

Domnívám se, že zveřejňované testy 
stavebnic mají posloužit hlavně nám, 
přespolním modelářům, abychom se ke 
koupi mohli rozhodnout již  předem, než 
vůbec vejdeme do stále přeplněných mo
delářských prodejen ve větších městech. 
Vždyť zde unavené nebo někdy i duchem 
nepřítomné prodavačky nemají čas nebo 
náladu otevírat jednu krabici za druhou, 
aby předvedly, co se v které nabízí, když 
vidí ten dav přešlapujících a nedočkavých 
lidí před sebou . . .

Jinak jsou testy velmi zajímavé. Cením 
si na nich i to, že se testující -  např. ing. 
Valenta, J. Táborský aj. -  nebojí napsat 
po pravdě i zjištění pro výrobce nepří
jemné.

L. Svoboda, Mělník
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Vystřelovací
polomaketa
T U  104

S dnes již legendárním ,,lučkem'' zahá
jily Československé aerolinie jako jedna 
z prvních leteckých společností na světě 
pravidelnou dopravu proudovými letadly.

K STAVBĚ: Trup 1 vyřízneme spolu 
s dvěma motory 2 z balsy tl. 3 mm. Obě 
poioviny křídla 3 vyřízneme ze středně 
tvrdé balsy tl. 2 mm a brousíme do profilu 
podle výkresu. Další díly -  obě poloviny 
vodorovné ocasní plochy 4, svislou ocas
ní plochu 5, přechod 6, podvozkové gon
doly 7 a aerodynamické plůtky 8 a 9 
zhotovíme z balsy tl. 1 mm. Vlákna dřeva 
jsou vždy po délce jednotlivých dílů. 
Přední řást trupu vyztužíme díly 10 z pře
kližky tl. 0,8 mm. Po vyříznutí obrousíme 
všechny díly jemným brusným papírem

a dvakrát nalakujeme čirým nitrolakem. 
Tuší narýsujeme křidélka, klapky, kormid
la, nápisy atd. Při povrchové úpravě si lze 
částečně vypomoci obtisky z plastikových 
stavebnic z NDR. Z tenkého červeného 
Modelspanu přilakujeme na trup „fousy", 
typické pro letadla ČSA.

Při sestavování nejdříve na trup nale
píme motory 2 a výztuhy 10. Potom proříz
neme otvory pro křídlo 3 a výškovku. 
Křídlo má náběh přibližně 1 °. Při sestavo
vání nezapomeňte na záporné vzepětí

křídla (podle výkresu). Směrovku 5 s pře
chodem 6 přilepíme na tupo. Na křídla 
přilepíme gondoly 7 a plůtky 8 a 9.

Nakonec do přední části trupu zarazí
me bambusový kolík a model vyvážíme 
tak, aby poloha těžiště odpovídala údaji 
na výkrese. Model vystřelujeme smyčkou 
gumy o průřezu 3 x 1 mm proti větru 
a nakloněný do zatáčky. V kluzu -  kdy je 
model poměrně rychlý -  jej seřizujeme 
pouze přihýbáním výškovky.

J. Kubeš, LMK Kladno

Z PRAXE
pro PRAXI

a DÍLY LOŽE PRO VOP

malého modelu -  např. B1 -  vyřízneme lupen- 
kovou pilkou z polystyrénové krabičky a (napří
klad od sýrů). Podložku pod náběžnou hranu 
c výškovky řežeme z rohu krabičky; přihneme 
podle zaoblení náběžné hrany nad zdrojem 
tepla. K hotovému trupu přilepíme oba díly 
b i c lepidlem Styrofix.

UPEVNĚNÍVOP 
PRO A-JEDNIČKU

Středové žebro výškovky a je z balsy tl. 7 mm. 
V zadní části žebra (před odtokovou lištou) je 
otvor o průměru 3 mm, shora je žebro vyztuže
no dílem d z celuloidu o tl. 0,5 mm. Trupem je 
vedeno lanko c od časovače; prochází otvorem 
v trupu a ve středovém žebru. Na jeho konci je 
navlečen proužek duralového plechu b o roz
měrech 2 X  8 X  0,5 mm. Při montáži modelu se 
běžným způsobem připoutává výškovka vpředu 
za kolík gumou, díl b se složí rovnoběžně 
s vlascem a provlékne otvorem v žebru. Zakles
nutím lanka na páčku časovače díl b pevně 
přitiskneme výškovkou k loži.

J L a ,____________ *
d

3 PYLON K UPEVNĚNÍ 
KŘÍDLA

modelu B 1 zároveň doplňuje potřebný průřez 
trupu. Jádro pylonu b je vyříznuto z pěněného 
polystyrénu odporovým drátem podle kovových 
šablon. Jádro polepíme balsou tl. 0,5 mm a, 
opravujeme a přelakujeme lesklým lakem. Bal-

sový potah i hotový pylon lepíme k trupu 
c lepidlem Epoxy 1200.

c

KOŘENOVÁ ŽEBRA

modelů A1 již delší dobu vyřezávám zesklolami- 
nátové desky (z odleptaného plošného spoje) 
o tloušťce 1,5 až 2 mm. Spojovací dráty jsou 
uloženy přímo v žebrech, bez obvyklých trubek. 
Ke kostře křídla žebra lepím Lepoxem či Epoxy 
1200.

a
POUTAČI GUMIČKY

výškovek modelů A1 a B1 a křídel B1 stříhám 
z chirurgických rukavic. Rozstříháním prstů 
a horní části rukavice dostaneme kroužky růz
ných průměrů. Kroužky dostatečně pruží, jsou 
lehké a mají velkou životnost.

Vladimír Verner, Křemže
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Pražská 
liga házedel

7 9
Ve zprávě o minulém ročníku této sou

těže jsem psal o velké účasti. Loňský 
rekord byl letos překonán již při první 
soutěži, které se zúčastnilo 74 soutěží
cích. Celkově bylo hodnoceno 99 mode
lářů!

Liga měla opět tři soutěžní kola, do 
celkového hodnocení se započítávaly dva 
lepší výsledky. Pořadatelský soutěž zajiš
ťovaly LMK Praha 6 (611), RMK Praha 7 
a LMK Praha 4 (411).

V lize startovali modeláři z devíti praž
ských klubů. Jako hosté se zúčastnili 
modeláři z Mělníka a Neratovic, jejichž 
výkony ovšem nebyly do celkového hod
nocení započítávány. Létalo 32 žáků, 28 
juniorů a 39 seniorů.

První soutěž se létala 7. ledna za slu
nečného a mrazivého (-16  °C) počasí. 
Díky klidnému ovzduší bylo dosaženo 
v průměru nejlepších výsledků ze všech 
tří kol. Druhé kolo se létalo 14. ledna 
a třetí 11. února.

Boj o titul ligového mistra byl tuhý -  
o vítězi se rozhodlo až ve třetím kole. 
Nakonec se jím stal Ivo Veselka z LMK

RIVAL
větroňkategorie
F1 E

M ode l p roše l vývojovým i zkouškam i 
v le te c h  1975 a 1976. P ro ti původn í
m u návrhu došlo k  největším  zm ě
nám v magnetovém  řízení.

Praha 6 (611), jehož vítězný model je dále 
popsán.

Po technické stránce se neobjevily 
převratné novinky. Létalo mnoho modelů 
Ezechiel (úspěšné házedlo z loňského 
ročníku). V mnohem větší míře proti loň
sku byl používán determalizátor, protože 
výkony modelů rostou a s nimi kvapem 
přibývají i úlety.

VÝSLEDKY

Žáci: 1. Lubomír čeček, Praha 6 (611) 724; 2. Václav 
Vlach, Praha 6 (611) 624; 3. Lubomír Cábelka, Praha 7 
578; 4. Rudolf Knížek, Praha 6 (612) 577); 5. Tomáš Kain, 
Praha 7 574 s.

Jun ioři: 1. František Miňovský, RMK Praha 7 816; 2. 
Ivan Peterka, Praha 6 (611) 762; 3. Luděk Křemen, Praha 
2 754; 4 Václav Snop, 745; 5. Vladimír Snop, oba Praha 
6 (611) 694 s.

Senioři: 1. Ivo Veselka, Praha 6 (611) 934; 2. Vladimír 
Koretz, Praha 2 884; 3. Jiří Bartoš. Praha 6 (611) 870; 4. 
ing. Milan Pařík, Praha 4 842; 5. Jiří Kalina, Praha 6 (613) 
798 s.

V ác lav  H am ata  z  P rahy 6-S uchdo la  se svým „Jedno· 
duchým “ házed lem  v  lize příliš  neuspěl

Křídlo je obvykle konstrukce, základ
ním požadavkem při návrhu byla velká 
rezerva v pevnosti a odolnosti proti krou
cení. Díky splnění obou podmínek model 
neztratil na výkonnosti ani po vydatné 
jarní koupeli v Moravě pod Větrným vr
chem u Králík. Potah je z tlustého Model- 
spanu.

Vodorovná ocasní plocha (VOP) je 
zajímavá pouze naplocho uloženým nos
níkem z kvalitní balsy. Spodní strana je 
pak potažena tlustým, vrchním tenkým 
Modelspanem. Náběžná hrana v místě 
dotyku s úložnou destičkou je zpevněna 
hliníkovou fólií.

Trup kruhového průřezu je laminátový. 
Hlavice pro uložení směrového řízení je 
minimálních rozměrů, slepená z několika 
vrstev balsy a zpevněná monofilem. Spo
jujícím prvkem obou půlek křídla je jazyk 
z duralového plechu tl. 2 mm, který je 
pevně zalepen v konzole. Úhel nastavení 
VOP je měnitelný pomocí silonového 
šroubu o průměru 5 mm. Celý trup včetně 
laminátové části je potažen tenkým Mo
delspanem. Mimořádnou pozornost je 
třeba věnovat řízení. Samozřejmostí je 
nejen stavební přesnost, ale zejména cel
ková vyváženost směrových ploch. Tur- 
bulátory na kýlovce řídicí plochy jsou 
z chirurgického vlákna, kýlovka je pevně 
spojena s krytem dózy magnetu. Směrov
ka je obvyklé konstrukce.

Model má celkově dobré letové vlast
nosti a je příčně i podélně stabilní. Hodí se 
zejména pro vítr od 4 do 8m .s_1. Po 
zvětšení hmotnosti přídavnou zátěží je 
použitelný i v horších podmínkách. V roce 
1978 právě RIVAL mi umožnil v poměrně 
nepříznivých podmínkách získat jednak 
titul mistra ČSR (v Krájíkách v měsíci 
dubnu), jednak mistra ČSSR (na Rané 
v měsíci září).

Jiří NOHEL, Brno
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Vítězné házedlo
OTÁSEK
je celkem běžné konstrukce. Balsu je třeba 
vybrat kvalitní -  lehkou ale pevnou. Hmotnost 
prototypu je 25 g.

Při stavbě je třeba věnovat zvýšenou péči zejména 
slepení dílů křídla. Model je celý slepen epoxidovým

lepidlem (prototyp rychle se vytvrzujícím). Celý model je 
třikrát lakován čirým zaponovým nitrolakem. Mezi nátě
ry je přebroušen jemným brusným papírem a nakonec 
přestříkán lakem Pragosorb (ve sprayi).

Od dřívějších typů házedel Ivo Veselky se OTÁSEK liší 
větší štíhlostí křídla ( k  = 5,5) a větším prohnutím střední 
čáry profilu (3,2 %). Těmito úpravami se snažil kon
struktér snížit klesavost modelu v beztermických pod
mínkách. Výkony prototypu dokázaly správnost těchto 
úprav. Model klouže o 5 až 10 s déle než předchozí typy.

Seřízení modelu je obdobné popsanénnu ing. Paří- 
kem v Modeláři 10/1978. Pravé ucho má pozitiv 2 mm, 
levé negativ asi 1 mm. Toto seřízení umožňuje dosažení 
maximální výšky v „motorovém" letu. Takto seřízený

model je ale použitelný pouze pro klidné ovzduší, neboť 
v turbulenci má snahu přejít do sestupné spirály. Dalším 
předpokladem je dodržení co nejmenšího úhlu seřízení. 
Potom stačí jen zadní část pravé poloviny VOP ohnout 
nahoru o 1 až 2 mm.

Model je vybaven olůvkovým determalizátorem. Zá
věs poutači nitě závaží je umístěn tak, aby model 
s vypadlým olůvkem měl těžiště v 70 až 80 % hloubky 
křídla.

Úspěch na soutěžích závisí na zvládnutí techniky 
hodu tak, aby jeden hod byl jako druhý -  a toho lze 
dosáhnout poůze cílevědomým tréninkem.

A. K oťátko



Vítězný 
akrobat 
MS ’78

«8®

G E N E S IS
Jméno úřadujícího mistra světa v kate

gorii F2A, Američana Boba Hunta, u nás 
nebylo příliš známé. Není pochopitelně 
mezi akrobaty žádným nováčkem, na svě
tovém šampionátu však dosud nestar
toval. '

Závěsy kormidel
se obvykle zasouvají do vyfrézovaných 
drážek. V praxi se mi osvědčilo slepit 
kormidlo ze tří vrstev balsy, přičemž 
střední má tloušťku 1,5 mm. V ní jsou 
vyříznuty přesné zářezy pro závěsy (obr. 
A). Po slepení všech tří vrstev opracuji 
kormidlo do profilu (obr. B), nalakuji 
a zalepím do něj epoxidem závěsy.M. Drvota

a

Hmotnost’ potahu
Pre možnosť jednoduchého a poměrně 

přesného vypočítania hmotnosti potahu 
som na analytických váhách odměra! róz- 
ny lakovaný a nelakovaný potahový mate
riál. Poťahjevkaždom případe uvažovaný 
lakovaný do mierneho lesku.

Připojená tabuíka udává hmotnost 
(v gramoch) jedného dm2 potahu:
Mikelanta bez laku 0,19
Mikelanta lakovaná 0,63
Tenký Modelspan bez laku 0,13
Tenký Modelspan lakovaný 0,72
Hrubý Modelspan bez laku 0,22
Hrubý Modelspan lakovaný 1,39
Kladívkový papier bez laku 1,89
Kladívkový papier lakovaný 2,91
Monofil lakovaný 0,92
Monofil + Mikelanta-lakovaný 0,9Tibor Platzner

Ve Veiké Británii se loni představil 
tvarově poměrně neobvyklým modelem. 
Při bližší prohlídce budila pozornost i po
honná jednotka: jako jediný použil Hunt 
motor OS MAX 40 FSR Schnuerle, opatře
ný amatérsky zhotoveným miniaturním

tlumičem. Zvláštností je rovněž třílistá, 
amatérsky zhotovená dřevěná 
vrtule o rozměrech 1 2 x 6  palců 
(300 X 150 mm).

Křídlo má jádro vyříznuté z pěněného 
polystyrénu, vylehčené podle výkresu 
a polepené balsou. Podvozkové nohy 
jsou uloženy v hranolech z tvrdého dřeva 
(jako u RC modelů). Křídlo je vyztuženo 
položebry a stojinou z překližky tl. 3 mm. 
Hřídel vahadla řízení je uložen v destič
kách z překližky přilepených na balsový 
potah křídla. Vývody řídicích lanek z kříd
la jsou pochopitelně přestavitelné.

Vodorovná ocasní plocha je stejné 
konstrukce jako křídlo. Stabilizátor je ve 
střední části vyztužen překližkovou sto
jinou.

Trup je obvyklé konstrukce z balsy 
a překližky. Spíše symbolická svislá ocas
ní plocha je z balsy tl. 5 mm.

Kola hlavního podvozku mají průměr 
38 mm, ostruhové kolo má průměr 
12 mm.

Podle Aeromodeller 10/1978
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V ětroň kategorie F1A
anglického modeláře Michaela Fanthama dosáhl mnoha úspěchů na domá
cích soutěžích. Mike Fantham se věnuje snad všem kategoriím volného letu -  

expertem je však zejména na větroně a házedia. Je i výborným fotografem 
a dopisovatelem časopisu Aeromodeller, patří také mezi upřímné přátele 
československých modelářů.

Větroň je typickým reprezentantem an
glické školy jednoduchých a odolných 
soutěžních modelů, které musí vydržet 
vlekání v silném větru i „přežít" přistání 
v členitém terénu.

Křídlo s rovným středem a dlouhými 
„uchy" o značném vzepétí je uprostřed 
dělené. Půlky se spojují dvěma dráty 
o průměru 3 mm, k trupu je křídlo připou
táno gumou. Hlavní nosník křídla je slo
žen z borových lišt o průřezu 3 x 1 2  mm 
obroušených směrem k „uším" až na 
průřez 3 x 6 m m .  Stojina z balsy tl.
1,6 mm je v celé střední části křídla a ve 
čtyřech polích v „uších". Balsová náběž- 
ná lišta má průřez 9 x 9  mm a je vyztuže

na dvěma borovými lištami o průřezu 
1 , 6 x 3  mm. Balsové lišty pomocného 
nosníku v přední části žeber mají průřez
1,6 X 3 mm, odtoková lišta z balsy má 
rozměry 5 x 25 mm. Trojúhelníkové vý- 
kližky u každého žebra jsou z balsy tl. 
1,2 mm. Žebra jsou z balsy tl. 2,4 mm, 
kořenová pak z překližky tl. 4,8 mm. Okra
jový oblouk „ucha" je laminován z deseti 
pásků balsy tl. 0,8 mm. Niťový turbulátor 
je přilepen po celém rozpětí (umístění je 
patrné z výkresu žebra ve skutečné veli
kosti). Křidlo nemá překroucené střední 
části, „ucha" mají shodné „negativy" 
vytvořené koncovými oblouky.

Vodorovná ocasní plocha je celobal-

sová. Hlavní nosník je z lišt o průřezu
1.6 X 3 mm obroušených k vnějšímu kon
ci až na průřez 1,6 x 1,6 mm. Pomocný 
nosník v přední části žeber tvoří lišta 
o průřezu 1,6 x 1,6. Náběžná lišta má 
průřez 5 x 5  mm,'odtoková 2,4 x 9 mm. 
Stojina hlavního nosníku z balsy tl. 
0,8 mm je vlepena pouze do polí mezi 
třemi žebry od středu VOP a do poloviny 
dalšího pole. Žebra jsou z balsy tl. 0,8 mm, 
střední a koncová z balsy tl. 3 mm.

Trup má hlavici z borového prkénka 
oboustranně polepeného překližkou tl.
1.6 mm. Lože křídla je laminováno .ze 
dvou vrstev překližky tl. 0,4 (2x) a jedné 
vrstvy tl. 0,8 mm. Nosník ocasních ploch 
je z kuželové laminátové trubky Ronytube 
vyráběné speciálně pro modeláře.

Svislá ocasní plocha je slepena ze 
dvou vrstev balsy tl. 1,6 mm. Směrovka je 
spřažena s běžným háčkem pro krouživý 
vlek. Podle FFN J. Kalina
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ing. Vladimír VALENTA

Sedmi- 
kanálová
proporcionální souprava WP-75

Souprava D ig ip ilo t vznikla po zku
šenostech s provozem dvou až tříka- 
nálových souprav WP-23. Jde o kla
s icky zapojený vysílač se šesti sp o ji
tým i a jedním nespojitým  kanálem 
určeným pro zapínání e lektrického 
pohonného m otoru, zatahovacího 
podvozku apod. Pro vysílač byly 
zkonstruovány nové křížové ovláda
če s potenciom etry TP 160 5kN tzv. 
otevřeného provedení. Ovládače 
a vlastně celá souprava byly kons tru 
ovány tak, aby všechny d íly  bylo 
m ožno zhotov it za m in im áln ího  pou
žití stro jového zařízení (v krajním  
případě soustruh a stojanová v rtač
ka) p ři zachování všech dobrých 
vlastností. Souprava je  navržena spe
ciá lně na japonská serva Futaba FP 
S-7 nebo FP S-12. Proto s p řih lédnu 
tím k průběhu výchylek těch to  serv 
byly e lektricky upraveny ovládače 
tak, aby závislost výchylky servá na 
výchylce páky ovládače byla lineární. 
J iným i slovy ne linearita  serva musí 
být kompenzována vhodně zvolenou 
ne linearitou  ovládače. Při použití j i 
ných servom echanism ů bude asi 
nutné ty to  poměry upravit. Vysílač 
má dále přepínač vf výkonu 30/ 
100 %, který prod lužu je  čas provozu 
vysílače n a je dn o  nab ití nadvó jnáso-

bek, op tickou ind ikaci vybitých bate
rií a kom binovaný ručkový měřicí 
přístro j ind iku jíc í vf výkon, resp. na
pětí napájecí baterie.

Přijímač je kom paktní konstrukce 
se zastavěnými konektory pro p řipo 
jení serv i baterie. Jedinou zajím a
vostí je snad použití nového in tegro 
vaného obvodu Tesla MH 74164 v 
dekodéru, který um ožňuje velm i je d 
noduché a spo lehlivé celkové uspo
řádání s co nejmenším i rozměry 
a hm otností. Díky použitým  servome- 
chanism ům  je napájení přijím ače bez 
středního vývodu. Jediným prob lé
mem budou asi baterie, je likož při 
osazení přijím ače sedmi servy již 
československé NiCd 451 nebudou 
stač it a je  nu tno  použít kvalitnější 
baterii DKZ, popř. články sesin trova- 
nými e lektrodam i. Přijímač byl vy
zkoušen při p řipo jen í č ty řse rvs  NiCd 
451 a při p řipo jen í sedmi serv s NiCd 
900. Všechny úp ravyace lákons truk - 
ce soupravy měly za cíl postavit tako 
vé zařízení, které by bylo srovnatelné 
s profesioná ln ím i soupravam i. Vyba
vení m ěřicím i p řístro ji včetně osc ilo 
skopu s cejchovanou časovou zá
kladnou je však při oživování nezbyt
né pro op tim á ln í nastavení.

VYSÍLAČ
je běžné koncepce -  viz schéma na OBR. 
1. Kodér a modulátor je napájen stabilizo
vaným napětím. Stabilizátor je tvořen 
Zenerovou diodou D1 a tranzistorem T19. 
Generátor rámcových impulsů ie nesy
metrický astabilní multivibrátor T1, T2. 
Časový diagram je na OBR. 2. V kolektoru 
T2 je zapojen první potenciometr křížové
ho ovládače a potenciometr elektrického 
trimu. Kodér je tvořen tranzistory T3 až 
T9. V kolektorech T3 až T7 jsou připojeny 
příslušné potenciometry ovládacích prv
ků. Tranzistor T8 má v kolektoru místo 
potenciometru zapojen odporový dělič, 
který je ovládán pomocí přepínače sed
mého neproporcionálního kanálu. Z ko
lektorů T2, T4, T6 a T3 jsou kanálové 
impulsy vedeny přes odpory R4, R10, R16 
a R22 na sudou sběrnici a z tranzistorů T3, 
T5, T7, a T9 přes R7, R13, R19 a R29 na 
lichou sběrnici (viz OBR. 2). Oběsběrnice 
jsou připojeny do bází T10 a T11, které 
signály invertují. V kolektorech jsou deri- 
vační články C21 R33 a C22 R32. Kladné 
špičky zderivovaných kanálových impul
sů jsou přes diody D2, D3 přivedeny do 
monostabilního obvodu T12, T13, který je 
tvaruje na šířku modulačních impulsů. 
Tranzistor T13 přes odporový dělič R36 
R37 zavírá spínací tranzistor T14, který je 
zapojen v napájecím obvodě koncového 
tranzistoru T16. Způsob použití dvou 
sběrnic pro tvorbu modulačního signálu 
je výhodný pro vícekanálový kodér, neboť
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OBR. 2 
Časový 
diagram 
kodéru

odpadá řada derivačních článků a oddě: 
lovacích diod, ovšem za cenu přidání 
dvou tranzistorů. Všechny časové průbě
hy kodéru jsou znázorněny na časovém 
diagramu na OBR. 2.

Vlastní vysílač je v podstatě shodný 
s osvědčeným WP-23. Krystalový oscilá
tor T15 má v obvodu emitoru odpory R40 
a R41, které jsou pro 100% výkon zapoje
ny paralelně a pro výkon 30% je odpor 
R41 odpojen. Vazba na koncový stupeň je 
induktivní. Tranzistor T16 je zapojen jako 
výkonový zesilovač ve třídě C. V kolektoru 
je π článek, který transformuje zatěžovací 
impedanci tranzistoru na impedanci an
tény a zároveň účinně potlačuje vyšší 
harmonické kmitočty. Cívka L3 je prodlu- 
žovací. K výstupu je přes malý kondenzá- 
tor C34 a diodu D4 připojen měřicí 
přístroj pro kontrolu vf napětí. Při přepnu
tí přepínače se měřicí přístroj připojí 
k odporu R46 a kontroluje stav baterií. 
Měřidlo je zapojeno jako voltmetr s potla
čenou nulou a měří vlastně rozdíl mezi 
napětím baterie a mezi stabilizovaným 
napětím pro kodér. Poslední obvod je jíž 
známý z WP-32 -  hlídač minimálního 
napětí baterie, který upozorní obsluhu na 
vybité baterie blikáním svítivé diody, 
popř. žárovky.

A nyní podrobněji o některých obvo
dech vysílače. Základním generátorem je 
astabilní nesymetrický multivibrátor T1 
T2. Jeho délka periody je nastavitelná 
potenciometrem P1 a musí být o 8 až 
10 ms delší než součet časů všech kaná
lových impulsů při max. šířce. Prodleva 8 
až 10 ms je nutná k zasynchronování

přijímacího dekodéru. V našem případě, 
kdy max. šířka kanálového impulsu je 
2,0 ms, je délka rámce multivibrátoru 22 
až 24 ms, neboli opakovači kmitočet je asi 
45 Hz. Multivibrátor je řešen jako nesy
metrický s délkou kladného impulsu na 
T2 asi 4 ms (viz OBR. 2) proto, aby čelní 
hrana tohoto impulsu padla do mezery 
mezi posledním a prvním kanálovým im
pulsem. Kdyby časově padla do kanálo
vých impulsů, vznikl by falešný impuls na 
sudé sběrnici. Týlová hrana tohoto impul
su spouští první kanálový impuls. Před 
změnou napětí z +Ustab na 0 na kolekto
ru T2 je časovači kondenzátor C7 nabit na 
napětí, které je úměrné natočení běžce 
kondenzátoru je prakticky připojen na 
otevřenou diodu báze -  emitorT3. 
Při otevření T2 je připojen takto nabitý 
T3. Při otevření T2 je připojen takto nabitý 
kondenzátor na zem. Polep, na který je 
připojena baze T3, je nyní proti zemi 
záporně nabit a uzavírá tranzistor T3. 
Kondenzátor se začíná nabíjet ze zdroje 
+ Ustab přes kombinaci odporu R5 a po- 
tenciometr P2. V okamžiku, kdy dosáhne 
báze T3 napětí asi +0,7 V, tranzistor T3 se 
znovu otevře.

Jak je vidět, doba uzavření (neboli 
délka kladného impulsu na kolektoru) T3 
je dána jednak nastavením řídicího po- 
tenciometru v kolektoru T2, jednak veli
kostí C7 a odporu R5 a P2. Názorně tento 
pochod vysvětluje OBR. 3, kde jsou dvě 
různé polohy nastavení řídicího potencio- 
metru. Protože kondenzátor C7 se nabíjí 
podle exponenciály a nikoli lineárně, jsou 
i šířky impulsu v exponenciální závislosti 
na natočení řídicího potenciometru. Ser-

vomechanismy však vyhodnocují tyto im
pulsy obdobným způsobem, takže při 
vhodné volbě součástek lze dosáhnout 
inverzního průběhu a výsledným efektem 
je lineární závislost pohybu serva na 
natočjení řídicí páky. Tento pochod se 
opakuje postupně v tranzistorech T3 až 
T9 kodéru.

Funkce obou sběrnic a tranzistorů T10 
a T11 byla vysvětlena již dříve. Na kato
dách součtových diod D2 a D3 jsou již 
tedy kladné derivační špičky, které znač
kují začátky a konce jednotlivých kanálo
vých impulsů. Špičky spouštějí monosta- 
bilní multivibrátor T12T13. Tranzistor T13 
je otevřen přes odpor R34. Na jeho kolek
toru je nulové napětí a báze T12, která je 
k tomuto kolektoru připojena přes odpor 
R35, má rovněž nulové napětí a tranzistor 
T12 je uzavřen. Kondenzátor C23 je nabit 
na napětí dané natočením běžce poten- 
ciomětru P9. Kladná derivace na bázi T12 
tento tranzistor mžikově otevře, konden
zátor se uzemní a jeho druhý polep připo
jený na bázi T13 je na záporném potenciá
lu, který tranzistor uzavře. Na jeho kolek
toru se objeví kladné napětí. Toto napětí 
přes odpor R35 „přidrží" otevřený tran
zistor T12 i když již kladná špička na jeho 
bázi zmizí. Kondenzátor je nyní nabíjen 
přes odpor R34 tak dlouho, až báze T13 je 
opět na +0,7 V a tranzistor se uzavře. 
Obvod tedy tvaruje jehly na konstantní 
šířku. V kolektoru T13 je zapojena báze 
spínacího tranzistoru T14, který moduluje 
koncový stupeň vysílače.

Krystalový oscilátor je v běžném Pier- 
cově zapojení s krystalem mezi kolekto
rem a bází. V jeho emitoru je složený 
odpor, který upravuje stejnosměrný pra
covní bod. Při spojení obou odporů R40 
a R41 paralelně dává oscilátor 100% 
výkon pro vybuzení koncového stupně. 
Při odpojení R41 se proud oscilátoru 
zmenší a oscilátor začne proudově ome
zovat vf kmity, čímž jeho výkon klesne 
zhruba na třetinu a koncový stupeň je 
rovněž méně buzen. Vysílač v tomto pří
padě odebírá zé zdroje zhruba polovinu 
proudu, což šetří jeho baterii. Tento způ
sob je velmi výhodný hlavně v provozu 
vysílače při tréninku, kdy nehrozí nebez
pečí rušení apod.

Při jakékoli poruše lze jednoduše pře
pnout vysílač na plný výkon a eliminovat 
případné poruchy nebo rušení cizím vý
konnějším vysílačem. Koncový stupeň je 
vázán na oscilátor induktivně. V jeho 
kolektoru je filtr C28, L2, C27. Napájení je 
paralelní přes tlumivku tl. 1 a modulační 
tranzistor T14. Cívka L3 elektricky prodlu
žuje anténu na λ/4. Kondenzátor C38 
galvanicky odděluje obvod antény od 
napájecího obvodu. K výstupnímu obvo
du L2 je připojen kondenzátor C34, který 
odebírá část vf napětí pro obvod indikáto
ru. Dioda D4 toto napětí usměrňuje. 
Usměrněné napětí je vyhlazováno kon- 
denzátorem C35; stejnosměrný obvod je 
uzavřen odporem R44. Odpor R45, který 
je nastálo připojen paralelně k měřicímu 
přístroji, se účinně podílí na tlumení sy
stému měřidla. Při přepnutí tlačítkového 
přepínače se měřicí přístroj připojuje 
k odporu R46 a funguje jako indikátor 
napětí baterie. Toto poněkud kompliko
vané řešení se velmi osvědčilo, protože 
při měření pouze vf napětí se snadno zničí 
nejslabší článek napájecí baterie přepó- 
lováním, protože pokles napětí neovlivní 
tolik výchylku indikátoru, kdežto při mě-

(Pokračování na další straně)
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(Pokračování)

ření napětí v zapojeni, které je použito 
(voltmetr s potlačenou nulou), je pokles 
napětí baterie velmi zřetelný. Přitom kon
trola vf napětí je velmi důležitá, protože je 
na první pohled vidět, že z vysílače „něco 
leze". Je to důležité hlavně při soutěžích, 
kdy neustálým vyměňováním krystalů se 
může stát, že jdete na start vůbec bez 
krystalu ve vysílači a ve startovním čase 
pro „nepochopitelnou" poruchu rozebe
rete půl modelu, než na to přijdete.

Poslední obvod vysílače je hlídač mini
málního napětí baterie. Je převzat z vysí
lače WP-23 a jde v podstatě o napěťově 
závislý multivibrátor. Zapojení využívá 
stabilizovaného napětí jako referenčního 
zdroje. Na něj je připojen emitor T17. 
Báze T17 je připojena k odporovému 
děliči R52 R48 tak, že při kritickém napětí 
pomocí R48 je nastaven okamžik, kdy se 
začíná T17 otevírat T17 přes R49 otevírá 
tranzistor T18, v jehož kolektoru je zapo
jena LED svítivá dioda), popř. žárovka. 
Odporem R51 je nastaven maximální 
proud diody. Kondenzátor C37 zavádí 
kladnou zpětnou vazbu, která zvětšuje 
citlivost celého obvodu. Pokud je tento 
obvod dobře nastaven, lze vypustit měře
ní baterií ručkovým indikátorem a indiká
tor ponechat pouze jako měřič vf napětí.

+ U stab. 

KT2

0 - *  

♦U stab 

Uc

x  0 — 

0 -  

BT3

K T 3

KT3

OBR. 3 Časový diagram kanálového 
impulsu

TAB. 1. Seznam radiosoučástek vysílače

R1, R28 4k7
R2 M18
R3 56k
R4, R7, R10, R13, R16, R19,
R22, R29 39k
R5, R8, R11, R14, R17, R20,
R26 68 k
R6, R9, R12, R15, R18, R21,
R27 220
R23 3k9
R24 1k8
R30, R31 2k7
R32, R33 12k
R34 82k
R35 47 k
R36 6k8
R37 680
R38 10k
R39 1 k2
R4C 390
R41 180
R42 27
R43 10
R44 330
R47 560
R49 5k6
R50, R52 8k2
vybrat hodnotu podle textu
R25 820
R45 680
R46 8k2
R48 3k9
R51 220

OBR. 4 Cívky vysílače

L1 primår Ί4  záv. na 0 8 mm drátem 
0,8 CuS samonosné sekundář 5 
záv. na 0 10 mm drátem 0,8 CuS 
samonosné navléknuto na pro
středek primáru

L2 7 závitů na kostře a 0 8 mm drá
tem 0,8 CuS + dolaďování ferro- 
cart. jádrem M7

L3 15 až 18 závitů na kostře 0 0  8 mm 
drátem 0,3 CuS, dolaďování ferro- 
cartovým jádrem M7

tl. 1 drátem 0,2 CuS navinout na ferri- 
tovou tyčinku o 0 2 až 2,5 mm 
závit vedle závitu na délku 13 mm 
(asi 30 záv.)

Všechny odpory typu TR 112a nebo TR 
212 ±10%

P1 až P8 M15 TP 040
P9 2k2 TP 040
C1, C2 M1 TC 180
C3, C6, C30
C4, C5, C8, C10, C12, '

22k
I

TK 782

C14,
C16, C18, C20, I 
C24, C25 J 
C7, C9, C11, C13, C15,

l l k TK 744

C17, C19 47k TC 235
C21, C22, C26, C36 4k7 TK 782
C23 4k7 styroflex 

(TC 235)
C27 150 TK 754
C28 120 TK 754
C29 47 TK 754
C31 10 TK 754
C32, C35 M1 TK 783
C33 100M TE 003
C34 4j7 TK 754
C37 10M TE 004
C38 2k2 TK 343
C39, C40 220 TK 744

T1 až T13, T18, TI 9
T14
T15
T16
T17
D1
D2, D3
D4
D5

KC508 (KC148) 
GC510 -  GC512 
KSY62B 
KSY34 
GC508
KZZ72, KZ260 7V5
KA501
GA201
LED (svítivá dioda)

X ' vysílací krystal v pásmu 
27,120 MHz párovaný s krystalem 
v přijímači

Další elektrické součásti:
M Panelové měřidlo miniaturní, uží

vané pro kontrolu záznamu a vyla
dění v přenosných magnetofo
nech a přijímačích

Osazení křížových ovládačů (pro jeden 
ovládač)
1. verze 4xTP160N 5k
2. verze 2xTP160N 5k

2x TP 1 60N 20k
Pomocné kanály 5 a 6 jsou osazeny 
rovněž TP 160N 5k.
Anténa -  výsuvná o délce 1350 až 
1450 mm (např. AutoanténazKovopodni- 
ku Brno za 170 Kčs)

Posuvný přepínač -  3 kusy, použití jako 
hlavní přepínač, přepínač výkonu a přepí
nač 7. kanálu
Mžikový přepínač -  1 kus pro přepínání 
funkce měřidla (Pokračování)

Před zahájením stavby vysílače 
soupravy DIGIPILOT 7 si obstarejte 
povolení k provozování, které vám 
vystaví: Inspektorát radiokomunika
cí, Rumunská 12, Praha 2 (pro ČSR) 
Inspektorát radiokomunikací, Ná- 
mestie 1. mája 9, Bratislava (pro 
SSR).
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" Ή  M I N I - M A X
jsem postavil po úspěšném dokončení 
soupravy WP-23. Byt jsem inspirován ob
dobnými zahraničními modely a malými 
rozměry přijímače WP-23. Prototyp létal 
s motorem OTM 0,8 cm3, který jsem po 
zalétánl vyměnil za FOK 1,5 cm3. Sním je 
model schopen nevídaných obratů: visení 
na vrtuli atp. Umožňuje také skutečné 
„vyřádění se", protože díky malé hmot
nosti je téměř nezničitelný.

Předpokládám, že tento model nebude 
stavět začátečník. Přesto však jeden pro
totyp létal jako jednokanálový, s motorem 
0,6 cm3, zvětšeným vzepětím na 6° a pro
filem křídla Clark Y o tloušťce 12 %.

K STAVBĚ (všechny míry jsou v mili
metrech): Křídlo je stavěno obvyklým 
způsobem. Nosník je ze dvou smrkových 
lišt, horní má průřez 3 x 5 ,  spodní 2 x 5 .  
Nábéžná lišta je rovněž smrková o průře
zu 3 X 3. Odtoková lišta je z tvrdé balsy 
3 x 1 0 ,  žebra jsou ze středně tvrdé balsy 
tl. 1,5. Střed křídla je potažen zobou stran 
tvrdou balsou tl. 1. Vzepětí 4° je dosaženo 
ohnutím lišt nosníku nad plamenem.

Trup je z balsových prkének tl. 1,5. 
Přední část až k druhé přepážce je vyztu
žena překližkou tl. 0,8 nalepenou zevnitř 
na bočnice. První a druhá přepážka zpře- ,

du je z překližky tl. 1,5, třetí a čtvrtá 
z balsových lišt 3 x 10. Ostatní přepážky 
jsou z balsových lišt 3 x  5. V rozích je trup 
zevnitř vyztužen lištami z tvrdé balsy 
o průřezu 3 x 3 .  Motorové lože je z buko
vého prkénka tl. 8. Palivová nádrž je 
spájena z pocínovaného plechu tl. 0,3 
a zalepena mezi 1. a 2. přepážkou. Kolíky 
pro připoutání křídla a podvozku jsou 
bambusové o průměru 2,5.

Ocasní plochy profilu rovné desky jsou 
z balsových lišt 3 x 10 a 3 x 5. Kormidla 
z plné balsy tl. 3 jsou zavěšena na plátě
ných závěsech.

Podvozek může být bucf z drátů do 
jízdního kola o průměru 2 nebo z duralo- 
vého plechu tl. 1 až 1,2. Kola jsou polysty
rénová nebo polopneumatická o průměru 
40. Ostruha je ze struny o průměru 1.

Motor je vyosen o 2° vpravo a o 3° dolů. 
Pro motor OTM 0,8 jsem použil vrtuli TF
7- 4” , pro motor Fok 1,5 cm3 vrtuli TF
8- 4” .

Potah celého modelu je z Mikelanty 
barvené neředěným inkoustem (volíme 
raději kontrastní barvy). Model je lakován 
čtyřikrát nitrolakem C 1106.

Sestavení modelu zahájíme (pochopi
telně až po vypnutí potahu napínacím

lakem) zalepením ocasních ploch do tru 
pu. Potom celý model dvakrát natřeme 
lakem vzdorujícím účinkům paliva (na 
prototyp jsem použil lak na chaty). Po 
dokonalém zaschnutí nátěru namontuje
me motor a vestavíme RC soupravu.

RC souprava WP-23 ovládala směrové 
a výškové kormidlo. Jeden model létal se 
soupravou Mars, řídící pouze směrovku.

Zalétání. Zjistíme polohu těžiště, která 
by měla být v rozmezí 25 až 40 % hloubky 
křídla. Model zaklouzáme. Vzhledem ke 
značnému plošnému zatížení se musíme 
před vypuštěním pořádně rozeběhnout! 
Pro jednokanálovou verzi doporučuji 
nakroutit mírné „negativy”  na vnějších 
koncích křídla.

Pilotáž modelu je příjemná, ale nesmíte 
jej spustit z očí. Vzhledem ke slušné 
rychlosti je schopen létat i za větru, kdy už 
i „ptáci chodí pěšky". Rychlost letícího 
modelu je asi dvojnásobná proti rychlosti 
havranů. Stoupavost je značná. Hmotnost 
modelu by neměla přesáhnout 550 g 
s motorem 0,8 cm3 a 650 g s motorem 
1,5 cm3.

Všem, kteří si model postaví, přeji pev
nou ruku na řídicí páce.

Jaroslav Kroufek, LMK Slaný
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RC větroň
JUNIOR rabe
je  určen nepříliš zkušeným modelářům -  jedno
duchou stavbu zvládne i začátečník, který po
stavil školní model. Prototyp modelu měl řízena 
obě kormidla proporcionální soupravou, ale lze 
je j pochopitelně řídit i jednokanálem (smě
rovkou).

K STAVBĚ (všechny míry jsou v milimetrech): 
Křídlo je dělené. Náběžná lišta je vybroušena 
z balsového hranolu 10 x 10. Nosník tvoří pas- 
nice ze smrkových lišt 3 x  5 a stojiny z balsy tl. 
2. Tuhý potah náběžné části, odtokovky a pásky 
žeber jsou z balsy tl. 1,5. Žebra jsou z balsy tl. 2. 
Středová žebra z překližky tl. 2 slouží zároveň

jako šablony pro vyřezáni balsových žeber. 
Žebra koncové lichoběžníkové části jsou zkrá
cena šikmým seříznutím spodní části profilu, 
čímž je také vytvořeno mírné negativní zborcení 
konců křídla. Spojky křídla z ocelového drátu 
o průměru 5 se zasouvají do mosazných trubek 
o světlosti 5,2. K trupu je křídlo připoutáno 
gumou.

Trup skříňové konstrukce je z balsy tl. 3. 
V rozích jsou vlepeny trojhranné lišty 10 x 10. 
Bočnice jsou v přední části zesíleny překližkou 
0 ,8 -1 .  V úrovni náběžné a odtokové hrany 
křídla jsou v trupu přepážky slepené z balso
vých lišt 8 x 8 .  Rovněž hlavice trupu vybrouše
ná z balsového hranolu je přilepena k přepážce 
zhotovené stejným způsobem. Odnímací kryt 
přední části trupu může být vytažen z organic
kého skla nebo vybroušen z balsy. Dosedací 
plocha křídla je vyztužena smrkovými lištami 
5x3.

Vodorovná ocasní plocha má náběžnou lištu 
z balsy 8 x 1 0 ,  odtokovou z balsy 8 x 8 .  Nosník 
je ze smrkových lišt 2 x 5 .  Žebra a tuhý potah

náběžné části jsou z balsy tl. 1,5. Kormidlo 
vybroušené z balsového prkénka 5 x 20 je 
v horní části zavěšeno přímo na nažehlovací 
fólii nebo na závěsech (Modela). V případě, že 
stavíme model řízený pouze směrovkou, bude 
odtoková lišta vybroušena z prkénka 8 x 28.

Svislá ocasní plocha z balsového prkénka 
tl. 3 je vlepena mezi střední žebra VOPacelek je 
přilepen k trupu. Kormidlo z balsy tl. 3 je 
zavěšeno na závěsech. Prototyp modelu byl 
potažen nažehlovací fólii, kterou lze bez problé
mů nahradit středně tlustým papírem,

RC souprava není na plánu nakreslena a její 
umístěni je nutné přizpůsobit použitému typu.

Podle RC Modelle 2/1978 
zpracoval M. Květoň

Í t t  OPRAVTE Sl 4 4 4
v článku Diferenciace výchylek křidélek (Modelář 2/ 
1979, str. 7):
Ve třetím odstavci v závorce má být správné: (musí být 
splněna podmínka b é  0).
Obrázek 2 by l reprodukován obráceně (otočen o 180°>



Vzhledem k vnitrozemské po
loze ČSSR, malé Joďařské‘ tradi
ci a také s přihlédnutím na vhod
nost předlohy -  skutečné lodi -  

pro modelářské zpracování 
a provoz je mimořádně obtížné 
připravovat pro čs. lodní modelá
ře nové původní stavební plánky 
a návody na makety lodí. Jedním 
z mála případů, kdy se to redakci 
podařilo, je předkládaný mo
torový člun. Pro modeláře jej vy
bral kpt. Milan MAŘÍK, který také 
poskytl redakci konkrétní pomoc 
při zpracování podkladů.

Výkresy a popis se týkají sku
tečného plavidla postaveného 
v sérii pro námořní plavbu v po
břežních vodách; popisovaný kus 
má ale domovský přístav v Praze 
a je v provozu na českých vnitro
zemských vodních cestách. Zá
jemci o stavbu modelu si musí 
nejprve navrhnout vlastní mode
lové zpracování; v druhé části 
popisu je k tomu několik doporu
čení a rad. Předpokládá to ovšem 
již určité konstruktérské a sta
vební zkušenosti, takže v uveřej
něné podobě nejde o podklady 
vhodné pro začátečníky.

Popis plavidla

Loď SPS -  Μ I postavila v roce 1971 
loděnice Wisla v Gdaňsku. Mateřský pří
stav a místo registrace -  Praha.

Typ Μ I je motorový člun s uzavřenou 
palubou, vylévacím kokpitem a nástav
bou, ve které je kormidelna a kajuta pro 
posádku. Loď je schopna plout i v ledové 
tříšti.

Hlavní charakteristika
Označení

-  československé

Konstrukce plavidla 
Obšívka lodního trupu je z plechu 

tloušťky 4 mm, celý trup je'svařován. 
Rovněž celokovová je nástavba, jež sestá
vá z přední části, která tvoří kryt kajuty 
a z hlavní části, která tvoří kormidelnu. 
Jako materiál je použit plech z lehkých 
slitin.

Označení
mezinárodní

Celková délka
Délka na konstrukční
vodorysce
Šířka maximální
Boční výška (výška boku)
Maximální ponor
Výtlak
Motor ZMiN-Henschel

l-max l-oA =  14,15 m

Lhvr Í-KWL =  13,00 m
&max Boa =  3,72 m
H H =  1,93 m
~̂max Ůmax =  1,10 m
Vhvr Dkwl = 13,50 m

= 150 kW při ot. 1600 
1/min

Maximální rychlost 
na klidné vodě 
Dosah plavby
Posádka: 1 kapitán, 1 stroj nik
Loď může převážet v kokpitu nebo v kormidelně 6 až 8 osob

= 10,5 uzlu 
asi 200 Nm

Třída plavidla
Konstrukce trupu odpovídá předpisům 

Registru Lloyda pro ocelové jachty ‘Rules 
and Regulations for the Construktion and 
Classification of Steel Yachts.' Ostatní 
části plavidla, propulsní a pohonné zaří
zení jsou vsouladu s ustanovením předpi
sů .Polskiego rejestra statków1.
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TECHNICKÁ DATA:

NEJVĚTŠÍ DÉLKA 1 A, 15m
DÉLKA NA HL.VODORYSCE 13,00m
NEJVĚTŠÍ ŠÍŘKA 3,72m
KONSTRUKČNÍ PONOR 0,71 m
VÝTLAK 13,5 t
VÝKON MOTORU 150 kW

RYCHLOST 10,5 uzlu
POČET OSOB 8

13
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stavební plánek
ve skutečné velikosti (3 listy for
mátu Λ1) vyjde pod číslem 98s ve 
speciální řadě MODELÁŘ. Cena

Plánek SPS-M ! přijde do mode
lářských prodejen asi ve 3. čtvrt
letí 1979; jeho vyjití oznámíme 
v časopise. Prosíme, a
žadovali plane 
tím neurychlí.

PLAN „SPS-M l “ . Foreign mo
dellers can order the plan (scale 

- t : n  n n  e d ito r 's  a d d r e ss· M O D E -

Praha 1, CSSRi

£HBAUPLAN „SPS-M 1“ in
1:1) kon-

dföHie a u s lä n d M ^ ^ ^ ^ x ie ll-  
auer in der Redaktion MCT^ 
ÁŘ, Jungmannova 24, 110 QQ 
r|ha 1, ČSSR, bestellen. "V

E 3

INSPEKČNÍ MOTOROVÝ ČLUN 

STATNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY k  

V PRAZE

MĚŘÍTKO 1 : 20
Ά - 1

LISTŮ : 3 LIST ! 1
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SPS-MÍ
(Pokračování ze strany 15)

Propulsní zařízení
K pohonu slouží čtyřlistá pravotočivá 

lodní vrtule o 0 770 mm. Otáčky vrtule 
jsou v poměru k otáčkám motoru reduko
vány na polovinu, mohou být max. ot. 800 
1/min.
Kotevní zařízeni
sestává ze dvou kotev typu Danforth 
o jednotlivé hmotnosti 25 kg a z příslušné
ho kotevního lana o 0  18 mm a délce 
50 bm. Kotevní naviják není použit, pro 
uchycení kotevního lana slouží na přídi 
příslušné pachole.
Záchranné zařízení
obsahovalo původně zejména záchranný 
gumový člun umístěný na zádi, který však 
pro plavby na vnitrozemských vodních 
cestách není nutný. Nyní tvoří záchranné 
zařízení dva záchranné kruhy s vrhacími 
lanky a 10 kusů plovacích vest.
Použití plavidla

Plavidlo SPS-M I slouží jako služební 
pro pracovníky Státního odborného do
zoru v plavbě na Státní plavební správě 
v Praze. Pracovníci SOD využívají člun při 
vyšetřování plavebních nehod, mapování 
vnitrozemských vodních cest, kontrolách 
provozní způsobilosti jiných plavidel 
a pro další účely.

Stéžeň je svařen z ocelového plechu; zeza
du je z větší částí otevřený

Trup plovoucího modelu je nejlépe 
zhotovit laminátový, zejménas přihlédnu
tím k složitému průběhu dnové obšívky 
v oblasti propulsního prvku. Obtíže mo
hou nastat při vyjímání laminátové skoře
piny trupu z laminovací negativní formy,

Na pravé straně nástavby jsou plnicí od- 
vzdušňovaci hrdla palivových nádrži

neboť dnová část zádě je ve svém profilu 
širší než šířka paluby.
Na to je záhodno myslet již při návrhu 
formy. Také pro tuto tvarovou zvláštnost 
je model vhodný pro pokročilejší mode
láře.

kotva je uložena na přídi vlevo

Nejdelší cestu vykonala loď při své 
panenské plavbě z Gdaňska do Prahy 
v roce 1971. Plavba probíhala z Gdaňska 
po Wisle do Bydgószczi, potom po kanále 
Wisla-Odra a po rozvodněné Warté na 
Odru a dále Kanálem Havola přes Berlín 
do Labe u Magdeburku; Labe mělo ten
krát kriticky nízký stav vody. Výrobek 
polských lodařů obstál při této cestě na 
výtečnou. Zkušená posádka, složená 
z pracovníků SPS, dovedla lod do Prahy 
bez jediného šrámu. Později byl na 
plavidle instalován radiolokátor.

K návrhu modeiu 
Plovoucí model v měřítku 1:20 jedosta- 

tečně velký pro modelářské třídy EK 
a F2B. V této velikosti má dostatečný 
výtlak a dobré plavební vlastnosti. V upra
vené formě takto velký model již jezdil 
v žákovské soutěži EX-Ž na na přeboru 
Prahy.

Pohon se doporučuje především elek
trický, opět s ohledem na tvar trupu. 
Jelikož na tuzemském trhu se nevyskytuje 
pravotočivá čtyřlistá vrtule odpovídající-- 
ho průměru, je třeba ji zhotovit amatér
sky. (Pokyny k tomu lze najít např. v knize 
Modely lodí od Jaroslava Brože.)

Kormidelní zařízení. Kormidlo je vyvá
žené, proudnicového tvaru. Lze je zhoto
vit z vhodně tvarovaného plechu, např. 
duralového nebo mosazného.

Nástavbus dosti členitým povrchem je 
nejlépe postavit celou z balsy nebo z lami
nátu.
Zbarvení modelu 
podponorová část -  zelená
ponorová čára -  modrá
trup -  bílá
nástavby -  bílá
paluba -  zelená
radiolokátor -  šedá Řídicí stanoviště
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záchranné kruhy 
vlajka SPS

nápis SPS-M I 
znak
nápis Praha na zádi 
sedačky a rošt v kokp itu - mahagon 
zvon -  mosaz

-  oranžová
-  modrý kosodél- 

ník v bílém poli
-  modrá
-  modrá
-  černá

Světla
levé obrysové světlo -  červené
pravé obrysové světlo -  zelené
vrcholové, záďové -

a signalizační světlo -  bílé
světlo na stěžni - m o d r é
boční světla a světlomet -  bílé

K provozu modelu
Pro správnou schopnost plavby mode

lu je nutno dodržet přiměřenou poměr
nou rychlost modelu vzhledem ke skuteč
né lodi. U modelu v měřítku 1 ;20 je to asi 
4,28 km .řr1 (1,19 m.s~1). Při menší rych
losti nebo za plavby na omezené hloubce 
vody vzniká za zádí modelu neúměrně 
velká záďová vlna.

K OBRÁZKŮM: Jelikož jsme nechtěli dále 
odkládat uveřejnění připravených výkre
sů, bylo nutno loď vyfotografovat letos 
v zimě v přístavu Praha-Holešovice. Ne
dostatek prostoru a členitost blízkého 
pozadí si pak vynutily retuš členitého 
pozadí u celkových pohledů na plavidlo, 
aby na obrázcích byly patrné nástavby.

Redakce

palivové nádrže k motorům 
pro RC modely o objemu
31.5 cm3, 50 cm3, 100 cm3, 
175 cm3 a 250 cm3
sady polyamidových šroubů 
M5 X 40 a M6 X 40 
stavebnice větroňů DÉ
MANT, ΜΟΝΑ a JUNIOR 
stavebnice letadla BROU
ČEK na gumový pohon 
balsová prkénka v tloušť
kách 1 mm, 2 mm a 3 mm 
nástupiště pro modelové 
kolejiště TT a N 
tunelové portály jednokolej
né a dvoukolejné ve velikos
tech HO, TT a N 
tlačítka TS-01 
koncové koleje HO, N 
modelářské motory MVVS
1.5 D, MVVS 2,5 GF, MVVS
2.5 DF, MVVS 2,5 GR, MVVS
6.5 F, STŘIŽ OTM1.48 cm3 
vysílač TX MARS II 
vrtulové kužely 0  45 mm 
a 0  60 mm
vrtulový komplet pro gumo
vý pohon 0  240 mm 
stavebnice na 5 ks motoro-

V a la š s k é
M e z iř íč í

DŮM
OBCHODNÍCH SLUŽEB 

SVAZARMU

obchodní organizace 
ÚV Svazarmu

Valašské Meziříčí, Pospíšilova 12/13, 
PSČ 757 01

NABÍZÍ 
MODELÁŘŮM 

zásilkovou službou

vých lodí (materiálový sou
bor) na elektrický pohon

-  stavebnice na 5 ks dráho
vých modelů automobilů

-  napáječ autodráhy T 2
-  modelářské lišty smrkové 

nebo borové
-  plastikové stavebnice mo

delů letadel v měřítku 1:72 
a 1:50

-•palivo D1 a D2 pro modelář
ské motory

-  acetonové modelářské le
pidlo

-  raketové motory RM 10-1,2 
- 7

-  modelářské odznaky
-  svazarmovské a modelářské 

vlaječky
-  návodné pomůcky LM-1, 

LM-2, C-3
-  pilka UNIVERZÁL
a další výrobky z nabídkového 
Katalogu DOSS, kterýsi může
te objednat na naší adrese. 
Objednávky přijímáme pouze 
na tiskopisech OBJEDNÁVKA, 
které jsou součástí našeho ka
talogu.
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Poznáváme 
L E T E C K O U  T E C H N I K U

L-13 SW VIVA1Γ
československý
motorový
kluzák

Stavba provozně ekonomického letad
la pro výcvik a sport je  středem zájmu 
nejen amatérů a soukromníků, ale i zave
dených výrobců. V této souvislosti neu
stále roste obliba motorových kluzáků 
jednomístných i dvoumístných, a to na 
celém světě. Z evropských lze uvést as
poň typy Fournier RF -9 , S F - 25 c, Falke 
-  96, SZD -  45 Ogar nebo třeba Calif A 21 
J či Sirius II. V Japonsku létá jednomístný 
Nihon N -  70 i dvoumístný AP -  100 A, 
v USA pak Ryson ST -  100 známého 
konstruktéra L. Pazmanyho. Bylo by mož
no vypočítat téměř stovku firem, které již  
nastoupily anebo nastupují cestu propa
gátorů levného létání. Této vlně neunikl 
ani československý kluzák L -  13 Blaník. 
Třináct realizovaných nebo připravova
ných projektů je nejen vizitkou obliby 
tohoto letadla, ale i snah a vývojových 
směrů ve sportovním létání na celém 
světě.

Snad právě proto ÚVSvazarmu usiloval 
od počátku tohoto desetiletí o realizaci 
projektu vhodného dvoumístného moto
rového kluzáku, který by výrazně zefektiv
n il a zkvalitnil výcvikový proces v Aeroklu
bech Svazarmu. Koncem roku 1976 pak 
podnik ÚV Svazarmu AEROTECHNIK 
v Uherském Hradišti -  Kunovicích se ujal 
myšlenky využít pro tento účel celokovo- 
vý kluzák L -  13.

Vývoj motorového kluzáku L -  13 SWje 
založen na zavedené výrobě kluzáků L -  
13 v n. p. LET Uherské Hradiště -  Kunovi
ce, jehož produkce v roce 1978 přesáhla 
počet 2500 jednotek. Při návrhu motoro
vého provedení se důsledně vycházelo 
z požadavků unifikace dílů v co možná 
největší míře. Tato skutečnost má nejen 
značné výhody při realizaci sériové výro
by a rychlosti jejího zavedení (1. série rok 
1980-81), ale i při řešení jiných složitých 
provozně ekonomických aspektů.

Vývojové práce zahájené počátkem 
roku 1977 i stavba 1. prototypu L - 1 3  SIV 
v roce 1978 vedly rychle k cíli. Po první 
motorové zkoušce v dubnu 1978 byl do
končen finiš letounu a po sérii pozemních 
měření a zkoušek uskutečnil zkušební 
pilo t podniku Josef Skorka dne 10. května 
1978 první hodinový let. Výsledky byly 
uspokojivé a tak od 1. června byla již  
v plné permanenci obě sedadla. Naplno 
se rozjely i základní zkoušky a ověření 
prototypu podle programu certifikace. Po 
několikaměsíční přestávce, kterou tu 
a tam přerušovalo veřejné předvádění na 
leteckých dnech, byl Vivat porovnán s ce- 
lodřevěným kluzákem M -  17 Universal. 
Ekonomie řešení, zejména poloviční ná
klady na hodinu letu, ale i jiné provozní 
a výcvikové přednosti vyzněly pro typ L -  
13 SW.

Za povšimnuti stojí, že při realizaci 
projektu bylo použito rádiem řízené ma
kety v měřítku 1:4,5, která sloužila nejen

k posouzení zvláštních případů za letu 
(pádů a vývrtek), ale i k povzbuzení nálad 
umdlévajícího kolektivu programu L - 1 3  
SIV. (Závěr prací byl totiž poznamenán 
snahou dodržet termín dokončení proto
typu za cenu, čtyřiadvacetihodinové ‘ pra
covní doby). Model měl laminátový trup 
a balsové křídlo a ocasní plochy, život mu 
vdechl motor Modela MVVS 6,5.

TECHNICKÝ POPIS
L - 1 3  SW VIVAT je jednomotorový 

dvoumístný celokovový samonosný hor- 
noplošník s tandemovým podvozkem 
a pomocnými křídlovými podvozky.

Křídlo pro I. prototyp Vivat bylo převza
to bez úprav z kluzáku L - 1 3  Blaník (viz 
Modelář č. 2/79). Z toho důvodu byly 
omezeny provozní násobky na hodnoty 
+2,5 a -1,5. Pro splnění předpisu L-8/0, 
podle kterého je celý kluzák navržen, 
bude u II. prototypu zesílena kořenová 
část křídla úpravou, která nemá zásadní 
vliv na technologii výroby původního pro
vedení. Do koncových vřeten jsou na 
hotových křídlech zastavovány křídlové 
podvozky a jejich ovládání.

Trup je smíšené konstrukce. Přední 
část až po přepážku č. 8 je zhotovena jako 
příhradová konstrukce potažená dvěma 
díly laminátových nenosných krytů. Navr
žena je tak, aby dva vedle sebe sedící 
členové posádky měli pod společným 
překrytém kabiny přiměřené letové po
hodlí a výhled. Podobně jako převzetí 
velkého množství dílů z L -  13 umožnila 
i tato koncepce rychlou stavbu a dodržení 
složitého vnějšího tvaru.

■r'

Příhradová konstrukce předku je spo
jena se zadní převzatou části trupu nýto
váním a spoj je přelepen páskou. Společ
ný nedělený překryt kabiny je odsouvatel- 
ný vzad pomoci jednoduchého paralelo- 
gramu s pružinovým odlehčením. Překryt 
má na obou stranách posuvná okénka, 
která spolu s centrálním ofukováním skla 
umožňují dobré větrání. Příjemný let za
jišťuje nejen dobré rozmístění všech ovlá
dacích prvků, ale i vkusný interiér pilotní
ho prostoru. Relativní pohodlí ještě zlep
šuje úprava, která umožňuje posádce 
využít plně šířku trupu v místě loktů.

Přístrojové vybavení je v souladu s po
žadavky předpisu. Sestává z rychloměru, 
výškoměru, kompasu, zatáčkoměru s pří
čným sklonoměrem a variometrem 
±5 m/s a ±30 m/s. Ve střední části palub
ní desky jsou sdruženy motorové přístro
je: palivoměr, otáčkoměr, teploměr hlav 
válců, teploměr oleje a tlakoměr paliva 
a oleje. V I. prototypu je instalován místo 
variometru (±5 m/s) g-metr a místo pali- 
voměru veltampérmetr, sloužící pro po
třeby zkušebních letů. Přepínač magnet 
je umístěn pod variometrem ±30 m/s 
v čalouněné části palubní desky.

Spojení zajišťuje radiostanice Becker 
AR -  7 s ovládací skříňkou na středním 
panelu palubní desky a blokem vysílač -  
přijímač pod odkládací skříňkou palubní 
desky.

Ocasní plochy I. prototypu jsou rovněž 
bez úprav převzaty z kluzáku L -  13. 
V horní části kýlové plochy je zabudován 
snímač celkového tlaku rychlomérného 
systému.

Řízení je dnes již klasickým systémem 
kluzáku L - 1 3 .  Nožní řízení je pro Vivat 
převzato s úpravou podobně jako ruční. 
Ovládání aerodynamických brzd a vztla
kových klapek je navrženo nově, pone
chává si však řadu technicky shodných

(Pokračování na str. 22)
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L-13 SW VIVAT
(Dokončení na str. 20)

prvků. Prvky ovládání motoru jsou nové, 
přiměřeně jednoduché.

Přistávací zařízení tvoří hlavní středo
vý podvozek v tendemovém uspořádání 
s řiditelnou ostruhou. Hlavní podvozekle 
ve tvaru písmene H. Tlumení obstarávají 
oryžové kroužky umístěné v jeho celé 
stavební výšce. Brzděné kolo je převzato 
z kluzáku L - 13. Ostru ha je tvořena kolem 
s pneumatikou o 0  200 mm, aretačním 
mechanismem a gumovou pružinou. Tato 
koncepce se v provozu ukázala jako 
vhodná a výrazně přispěla k celkové ovla
datelnosti jak při pohybu po zemi, tak při 
startu i přistání.

Do vřetene každé půlky křídla byl zasta
věn křídlový podvozek tvořený celopryžo- 
vým kolem o 0  100 mm a jednoduchým 
mechanismem podvozkové nohy se zla- 
movací vzpěrou. Tento podvozek je ovlá
dán společně s hlavním podvozkem pá
kou umístěnou na středním kanálu pilot
ního prostoru v ose souměrnosti.

Motorová skupina. Čtyřválcový, invert- 
ní, vzduchem chlazený motor typu Walter 
Micron III o největším výkonu 49 kW (65 k) 
při ot. 2600 1/mín pohání pevnou dřevě
nou vrtuli typu Avia V 218. Motor se uvádí 
do chodu jednoduchým ručním spouště
čem z místa levého pilota. V motorovém

prostoru je před požární stěnou umístěna 
olejová nádrž o objemu 101, palivová 
nádrž o objemu 50 I je za zavazadlovým 
prostorem.

Barevná úprava prvního prototypu je 
značně jednoduchá. Celý letoun je v bar
vě bíle eloxovaného duralu. Od konco
vých vřeten po odtokové hraně křídla přes 
zadní část trupu až po SOP je červený 
pruh, na trupu a SOP kombinovaný s bí
lým. V přední části, na motorových kry
tech je červený nápis Vivat s černým L-13 
SW. Červený je i kryt vrtule. Na svislých 
ocasních plochách je imatrikulační znač
ka OK -068 a název podniku Aerotechnik 
s emblémem v barvě černé.

Technická data a výkony: Rozpětí 
17,0 m, délka 8,2 m, výška 2,3 m; nosná 
plocha 19,15 m2. Hmotnost prázdná 
455 kg, největší vzletová 670 kg; plošné 
zatížení 35 kg/m2. Klouzavost 1:24 při 
100 k m .řr1, min. klesavost0,97 m.s-1, při 
85 k m .řr1. Největší přípustná rychlost 
245 k m .řr1, nejmenší horizontální rych
lost 200 k m .řr1, minimální rychlost 
60-55 k m .řr1.

Zpracovali: 
Ing. Jiří VALNÝ 

Petr KOUSAL

Snímky: 
Vítězslav WALDHANS

pomáhámÉ s! 3

Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddělení (inzerce Modelář), Vladisla
vova 26,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, linka 
294. Poplatek je 5,90 Kčs za 1 tiskovou řádku.

PRODEJ

■  1 Novou RC soupravu Tx Mars II 4- přij. Rx Mini
40,68 MHz (950); RC soupravu Pilot 2 -
vys. + přij. + servo MVVS s el. neutral. + MiCd zdroje 
přijímače (1000); pěkný RC -  Junior (100); relé AR -  2 
(40); servo MVVS s el. neutral. (100). Z. Šnajdrvint, 
Jablonského. 1255, 286 01 Čáslav; tel. 24 23.
■  2 Přijímače 4 vysílače W 43 -  dvoukanály i čtyřkaná- 
ly, komplet i jednotlivé osazené desky. (500 a 700). 
M. Mrázek, U stavu 1068, 768 24 Hulín.
■  3 Funkční model parního stroj (250); 300 m tvrdé 
mosazné struny 0  0,6 mm nebo vyměním za zaběhaný 
motor MVVS 1,5 D. O. Pokorný, okr. „0" bl. 31/2163, 
272 01 Kladno 2.
■  4 Motor MVVS 1 cm’ D, nový výbrus (50); laminátový 
trup pro svah i termiku (120). J. Nečas. Dreuschuchova 
24. 674 01 Třebíč; tel. 23 35 po 18. hod.
■  5 Sovětské stříbro-zinkové akumulátory 1,5 V typ 
SC-1,5 Ah a SC-25 Ah, nové -  nenabité bez elektrolytu. 
Ing. M. Machačka, Vaňurova 820, 460 00 Liberec 3.
■  6 MVVS 1.5 ' D RC (160); Tonq 5,6 
RC 4- tlumič +  kužel (300); nové -  Permot 1,7 Ž (140); 
Raduga 7 4- vrtule (300); amat. prop, soupr. pro 4 
funkce 4- zdroje 4- nabíječ (4200); Fajtoprop 
2 4- zdroje 4- ant. nabíječ (2500) -  servis, 2 šedá serva 
(po 280); 2 žlutá serva (po 370); .1-kanál. vys. 
Mars 4- přij. David (700) 100 % stav. R: Králík, Trávníky 
1177, 765 02 Otrokovice.
■  7 RC soupravu Tx Mars 4- Rx mini (850). RC soupra
vu W-43 4- 2 serva Bellamatic II (1800). Osobní odběr.
I. Kácal, Čechovova 1460/12, 594 01 Velké Meziříčí; tel. 
26 33.
■  8 Železnici TT: 5 loko, 28 vag., 12 výhybek 
a kolejivo + klávesnice (1000). Málo použitě, nákup, 
cena 1500. M. Jančář, 687 31 Sumice 194.
■  9 3 ks šedá barva Varioprop 4- konektory (po 170), 
2 ks fugujúcich servozosilovačov J. 530 (po 150). 
V. Dovičovič, 951 42 Zběhy 489.

■  10 Komplet TC Robbe kompakt 4- 2 serva a Simprop 
Contest 5 se 3 servy. J. Machálek, Sokolovská 567, 
180 000 Praha 8; tel. 82 99 69 3.
■  11 RC soupravu Tx Mars II a Rx Mini (900). Železnici 
TT -  7 loko, 30 vag., koleje a další příslušenství, levné. 
Integrované obvody za 80 % ceny MH7474, MAA325, 
MH7400, KF524, KC507, MH7470, CG511. R. Eis. Ke 
stad'énu 800, 196 00 Praha 9-Čakovice.
■  12 Mk-17 4- vrtule (100); přij. Rx Mini, vys. Tx Mars II 
s prutovou anténou (700) -  původní zlomená. K. Va- 
choušek, Šeříková 1325, Nové Hodějovice, 370 08 Čes
ké Budějovice.
■  13 RC neprop. soupravu -  vysílač 6-kan., přijímač 
4-kan., simult. provoz 4-2  nová serva (1100); amat. 
soupr. Mars (500). J. Nosek, Na břevnovské pláni 13, 
169 00 Praha 6.
■  14 Square Shooter -  M2 (400); Middle Stick 4- motor 
-  M2 (600); Cheri -  M2 (200); cvičný akrobat (150); 
cvičný model 4- motor -  M2 (500); polomaketa Northrop 
F5 -  F3A (500); větroň V2 (200); Amigo V2 (300); větroň 
V1 (100); navigátor Vodník 4- motor (450). M. Pospíšil, 
Mladoboleslavská 301, 197 00 Praha 9-Kbely.
■  15 Tříkan. prop, soupravu 4- serva Varioprop, servis 
zajištěn; konektory Graupner. V. Ptáček, Jablonecká 
649, 190 00 Praha 9.
■  16 Motory: MVVS 2,5 DR skoro nový, zaběhnutý 
(380); 2,5 DF Zachovalý (340). I Burda, Dukelských 
hrdinů 22, 170 00 Praha 7; tel. 37 31 77.
■  17 Rychlostaveb. RC větroně Schleicher ASW 17 fy 
Hegi NSR. rozp. 1820 mm, výbor výkony při zatiž. 
24 g/dm J vhodný i pro instal. motoru, vč. lepidel, potah, 
papíru, barev Humbrol, obtisků, plánu RC; dále kat 
firem Carrera, Graupner, Robbe a Schluter. V. Maštaliř, 
Sládkovičova 1243,142 00 Praha 4-Krč.
■  18 Serva Bonner Traiismite, resonanční relé Médeo, 
souprava Simprop Digi 5, nový Fox 36, elektronkový 
voltmetr. J. Broda, 543 01 Vrchlabí -  ÚLŠ.
■  19 1-kan. soupravu Mars II v dobrém stavu (850). 
M. Vachuta, 387 73 Bavorov 494.
■  20 Nový Kwik Fly MK 3 za kostku Varioprop nebo 
prodám. -  A. Valášek, Drozdov 180, 267 61 Cerhovice.
■  21 Amat. prop. RC soupravu pro 3 šedá serva 
Varioprop 4- aku. (3000). K. Svoboda, Litohošf 43, 
394 14 Leskovice.
■  22 Amat. prop, soupr. pro 3 serva (2 4-1) 
spolehlivou 4- nabíječ 4- NiCd zdroje 4- 3 serva Vario
prop (4000). voj. Láník, VÚ 4424/V, 955 01 Toporčany.
■  23 Miniaturní jap. mf. trafa (100); plošné spoje na RC 
soupravu Fajtoprop 2 podle MO 5, 6, 7/76 
vysílač 4- přijímač (25); pár krystalů 27,120 MHz (190); 
konektory G aupner (5); součástky na stavbu RC sou

pravy (seznam zašlu); Modelář roč. 76 a 77. A. Králíček, 
ul. Lid. milici 4, 692 01 Mikulov.
■  24 Nový RC model Taxi (700), štír s porn. mot. 1,5 D 
(400). A. Hacker, Lidická 60, 370 01 č . Budějovice.
■  25 Přijímač s IO CD4015 s 3 servami Futaba (2200); 3 
kusy ΙΟ NE543 (po 100). Kůpim sintrované NiCd 450-500 
nové, zn. Varta. Vrtule Graupner nylon 23/12 -  5 ks.' 
M. Vrbovský, Linčianska II B 13, 917 00 Trnava.
■  26 Mod. Pilatus Porter; krystal 27,145 MHz. Koupím 
orig. start. gumu. Z. Žlab, V křovinách 6, 772 00 
Olomouc.
■  27 Amatérskou proporcionální soupravu Fajtoprop. 
4-kanál, kompletní. Z. Vavroš, I. P. Pavlova 36, 775 00 
Olomouc.
■  28 6-povel. neprop. soupravu za cenu materiálu -  
nutno oživit. A. Zmeškal, S. K. Neumanna 602, 664 01 
Bílovice nad Svit.; tel. 655 36.
■  29Železnicu HO s bohatým príslušenstvom (4 lok., 20 
vag., domky ai.), lacno, zoznam pošlém. V. Jurkovič, s. 
Juh E/ll, 901 01 Malacky.
■  30 Páry kryštálov; 1-kan. prij. Brand Hobby; pár obč. 
st. VKP 050 a iné, zoznam začlem. Kůpim relé AR 
230 ohm. E. Ďuriník, Vlčince B-1/VI, 010 00 Žilina.
■  31 RC soupravu Mars 27,120 MHz; RC model Terry 
Graupner s mot MVVS 1,5; motor Permot 1,5; kuriosní 
psací stroj zn. Oliver. F. Vávrů, Tyršovy sady 1802, 
288 02 Nymburk.
■  32 W-43 4-kanál 4- sport, člun, řízení vpřed, stop, 
vzad, houkačka, směr (1800); 1-kanál 4- 2 přij. 4- 2 vyb.
(1200); 2-kanál. přij. 4- servo s mech. neutral. (300); relé 
MVVS (40); motor Jena 1 cm’ (60). J. Šimánek, Husova 
750, 473 01 Nový Bor.
■  33 Stavebnici Pikotron z NDR pro radioamatéry, 
sestavená odborníkem (200). A. Lojda, Peč 16,380 01 p. 
Dačice.
■  34 RC soupr. 4-kanál., vysílač, přijímač, ovládání 
relé 4- baterie NiCd, nabíječ (1000); 3-kanál. proporc. 
soupravu pro serva Futaba 4- 2 serva, nabíječ, NiCd 
baterie, nové (3800). Z. Zavadil, Kysucká 427, 784 01 
Litovel.
■  35 Motorové polomakety: Brigadýr r. 1500 mm, 
Fokker E III r. 1350 mm, Turbulent r. 1550 mm (nové), 
Messerschmitt 190 r. 1700 mm (nové), větroň r. 
3000 mm, svahový větroň r. 1500 mm. K. Voldráb, Sídl. 
9. května 2255, 272 01 Kladno II.
■  36 Staveb, fregaty Essex -  1799 (2500) fy Aeropicco- 
la, rozostav, trup v bezchyb. stave, kvalitný materiál -  
pre náročných. J. Suchal, Bělehradská 10, 801 00 
Bratislava.
B 37 Tono 3,5 RC karburátor nový (280); OTM 0,8 nový
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PÍSMO 
vnáší praxi

Jedním z prvků, jimiž můžeme ovlivnit vzhled 
modelu, je písmo v různých formách. Na mode
lech soutěžních je to nutné označení sportovní 
licence, na modelech sportovních pak různé 
nápisy a napodobení imatrikulace - oživují 
vzhled modelu, popřípadě zvyšují jeho maketo- 
vost. Ne vždy ale dosáhneme cíle, výsledek 
muže být i opačný než náš úmysl. Záleží nejen 
na vlastním zhotevení nápisu, ale také na tva
rech písma, které jsme stvořili (nepoužijeme-li 
šablonky písma a trubičkové pero anebo kou
pené vhodné obtisky).

O technickém písmu podrobně pojednává čs. 
státní norma ČSN 010451. Z ní jsme vybrali druh 
písma pro modelářské použití nejvhodnější 
a několik pokynů k jeho sestrojení a k sestavení 
slov. Jde o písmo široké kolmé nebo šikmé. 
Písmo se kreslí do plošné sítě čtvercové nebo 
kosočtvercové. Tvary jednotlivých písmen a čís
lic, jejich šířka a tloušťka jsou zřejmé z uvedené 
předlohy abecedy. Šikmé písmo má sklon 75°, 
jeho konstrukce je obdobná jako u kolmého 
písma. Oblé tvary kolmého písma tvoří kruhové 
oblouky, u šikmého oblouky eliptické; v obou 
případech oblouky přesahují o jednu osminu 
dílku sítě přes výšku ostatních rovných písmen 
a číslic (působením optického klamu by se 
písmena bez tohoto přesahování zdála menší). 
Mezerky mezi jednotlivými písmeny mají šířku 
nejméně jednoho dílku sítě kvůli čitelnosti. 
Sousedí-li spolu písmena s rovnými a nerovno- 
běžnými nebo oblými tahy, mezery úměrně

zmenšíme tak, aby se hustota písmen celého 
slova jevila stejná (opět optický klam). Mezera 
mezi slovy má být široká nejméně pět dílků sítě, 
opět ji ale upravíme podle tvaru sousedících 
písmen s ohledem na čitelnost nápisu s více 
slovy. Výška písmen je normou určena doporu
čenou řadou, pro naše účely není nutné ji 
dodržet a proto ji neuvádíme; výšku zvolíme (a 
tím celou síť) podle potřeby. Písmo je vždy plné, 
v uvedené předloze je kresleno obrysové pro 
větší názornost jeho konstrukce.

Plošnou síť můžeme použít i pro konstrukci 
hranatého písma kolmého nebo šikmého, které 
sice norma ČSN nepřipouští, ale na modelu je 
často působivé a výrobně vhodné. Sklon může
me upravit podle potřeby, obwkle podle výraz
ného dílu modelu, např. svislé ocasní plochy 
apod.

Jaroslav Fara

(80); MK 17 zaběhnutý nepoužitý (100); akumulátor 
MKM 10 1,1 V pro žhavení (40). M. Macho. Žižkovo 
předměstí 513, 378 10 České Velenice.
■  38 Multron II -  6-kanál. vysielač + přijí
mač + serva + zdroje + doplňky + nabijač -spofahlivá. 
Zaistím servis (1600) D. Krajčovič, VVTS ČSSP 761 /L-2, 
031 19 Lipt. Mikuláš.
■  39 Modelář r. 69 (zv. -60 ). 70.71-74, 77. 78 (po 50,75.
-  chýba č. 2 45). 76 (chýba č. 1 -  45). J. Krár, nám. Kl.
Gottwalda 27. 901 01 Malacky.
■  40 Motory 5.6-7,5 cm’ na UA. tlumiče, kužele, vrtule
-  seznam zašlu. J. Jindřich, Máchova 149, 344 01 
Domažlice.
■  41 OS Max 15 RC nový (320), krabičku 2 servozesilo- 
vače pro serva Varioprop (350) + 2 amatérská prop, 
serva s motory Mitsumi (po 150). Windsurfing kompletní 
(3500). J. Herda, Zavadilská 2640, 390 01 Tábor; tel. do 
zam. Soběslav 22 52.
■  42 Soupravu Tx Mars II s přijímačem Rx Mini (800); 
RC větroně Lion (50), Susi II (100). Z. Dočekal, Krapkova 
5, 787 01 Šumperk.
■  43 Súpravu W-43 4-kan. bez serv a nový Stryž 1.5.
J. Dovál. Moldavská 9, 829 00 Bratislava.
■  44 Plán historické plachetnice z roku 1639 Royal 
Sovereign (115). M. Cajthaml, ČSLA 2906/10, 400 00 
Ústí n. L.
■  45 Osciloskop el. (280), různé otočné kondenz 
malých kapacit i keram. J. Štefl, A. Zápotockého 72, 
586 01 Jihlava 1.
■  46 150 zahrn. autíčko róznych merítok, všetko v per- 
fektnom stave (2500). T. Platzner, Jazerná 6, 945 01 
Komárno.
■  47 Vázané čas. Modelář roč. 72-77 (po 50). roč. 78 
(30); dvé serva Varioprop šedá (po 300); časovač term. 
Graupner (100); motor MVVS 1,5 D (110), Modelspan 27 
archů (60); gumu Pirelli 1 x 4 -  200 g, 1 x 1 -  50 g, 1 x 6
-  85 g (60); gumu 4 x 4 -  4krát 5 m (30); neopren. had. 
5/3 (10); balsu 1,3, 4, 5, 7, 10 mm 53 kusů (150); palivo 
D1, D2 (9); 2 kul. lož. SKF 0  3/10 (70); totéž ZKL (25); 
kužel. ocel. kopyta prúm. 33/11 dl. 525 a prům. 34/ 
17,5 dl. 525 (po 25); dural, tr. prům. 31/0,4 -  460 
a 490 mm (30); leteckou a let. mod. literaturu (seznam 
proti známce). Materiál je nepoužitý. Ing. J. Eisner, Sídl. 
9. května 2435, 272 01 Kladno.
■  48 Stavebnice BO 209 Monsun, Tornado F3A, obé 
rozest.; motory nové OS 40, 60 FSR (s čerpadlem), 
použitý HB 25, Multischalter Nr. 3633, dekodéry Nr. 3822 
(kVariopropu),servoDigimaticR6 VkR X 14, vysílač Nr. 
3808 C 8 FM 35, vše nové anebo vyměním za windsur
fing, autorádio s přehrávačem. V. Čech, Rudoarmejců 
524/A9, 439 42 Postoloprty.

■  49 8-kanál. RC soupravu se simult. provozem podle 
RK 3/70 (1500). Ing. P. Kvasnica, Tylova 22. 796 00 
Prostějov.
■  50 Železnici HO, N, lokomotivy, vag. + příslušenství.
L. Matoušek, 664 85 Ketkovice 36, okr. Brno-venkov.
■  51 RC soupravu Variophon-Varioton 4-kanál + NiCd 
Varta + Variomatic + nabíječ. J. Šic, Pujmanová 1585/ 
44, 140 00 Praha 4-Pankrác II.
■  52 Vys. Tx Standard Mars, 2 přij. a vybavovač (1000), 
m otor MVVS 2.5 RL (150), časovač Graupner Termik 
(50). L. Váha, Habartická 496, 190 00 Praha 9.
■  53 Sadu souč. pro RC 4-kanál podle AR bez krystalů 
a MF + kalíšky, klouby a páky na kříž, ovladače (1450). 
Kalkulačku +. - ,  x , :, x 2, odm. x . , %, K. M + , M - .  
+  / -  (500). Tyristor, regulátor otáček do 400 W (250).
M. Kvétoň, V násypu 3, 152 00 Praha 5.

KOUPĚ

■  54 Plánek č. 84s Surtees a konektory k servům 
Futaba. J. Felkel. Vinařská 42, 603 00 Brno.
■  55 Dvé serva Varioprop -  šedá, v dobrém  stavu nebo 
nová. O. Tlochna. OUS, 382 18 Rožmberk n. V.
■  56 Spolehlivou vícekanálovou neproporcionální to 
vární RC soupravu. Ing M. Krejčí, Kirovova 33, 626 00 
Brno.
■  57 Krystaly 27,12 MHz. Z Kratochvíl, 334 54 Lužany 
140, okr. Plzeň-jih.
■  58 Dvoukanálové neproporcionální servo s pru
žinovou neutralizací. P. Žampach, Hliník 822, 379 01 
Třeboň
■  59 Pár křížových ovladačov, pár kryštálov 
(27,12 MHz); kto předá, urobí odstredivú spojku (cena). 
M. Solčáni, Fakrová 13, 040 00 Košice.
■  60 Tři serva Varioprop Šedá. Z. Procházka, Kyjevská 
543, 252 28 Černošice II.
■  61 Krystaly v pásmu 27 nebo 40 MHz -  různé, 
nabídněte. J. Kala, Čapkova 12, 678 01 Blansko.
■  62 Plánky větroňů Grand Esprit a Quasoar II. 
J. Krejčířík, Wolkerova 714, 793 76 Zlaté Hory.
■  63 RC soupravu 4 -6  kanál. S. Kovářík, 753 55 Rakov 
98, okr. Přerov.
■  64 Neprop. RC soupr. 4 -6  kanál (nejlépe G rundig- 
Varioton), příp. i jinou spolehlivou. M. Fryml, DM EJF, 
Lidická 24, 602 00 Brno.
■  65 Laminátový trup na ASW 17 Cirrus, CSO 10. 
případné s plány. Modelář 1/1973, 3, 7, 9/1976 a 5, 
6/1977. L. Plachý, Grohova 56 b, 602 00 Brno; tel. 
33 83 70.

■  66 Přijímač Varioton 8S. dekodéry pro kan. 1 -2, 7-8, 
pár krystalů 27 MHz a 2 serva Bellamatic II, i jednotlivé. 
J. Veverka, Bítovská 1207, 145 00 Praha 4.
■  67 Sadu mf. trans. 7 x 7 ,  IO SN74LS174. serva 
Futaba FP-S7, FP-S12. M. Bernklau, 1 máje 405.334 01 
Přeštice.
■  68 Japon. mezifrekvence, ricin. olej. gumu na gum i- 
prak, laminátový trup  na vétroné. J. Volf, Nová 718, 
263 01 Dobříš.
■  69 Stavebnice modelů aut 1 24 až 1 32 a m otocyklu 
16, plastikové nebo kovové. J. Sládek, Netřebice 156, 
382 42 p. Kaplice 2.
■  70 Mos. tr. svétlost/vn. průměr 415 a 314 mm. dl. 
100 mm. Pěn plast, hm otu použ. na podrážky na 4 kola
0 O 50 mm a šířce 20 mm (i jednotlivé). A. Nytra, Nižní 
Lhoty 60. 739 06 p. Vyšní Lhoty, okr. Frýdek-Místek

■  71 Plánky na kolesový parník; F1-V 2.5; F3 V A 
Zmeškal. S. K Neumanna 602, 664 01 Bílovice nad 
Svit.; tel. 655 36.
■  72 Modelář č. 4/76, 6/77; plánky Modelář W ilga č 
16, Čmelák č. 19. Avia 122 + 242 č. 31, Z 526 AS č. 27s.
J. Švec, Sídliště 674/IV, 566 01 Vysoké Mýto.
■  73 Časopisy Železničář od roku 1955 do r. 1975 
kom pletně ročníky i neviazané. Dobré zaplatím.
Š. Pitoňák, 059 82 Tatranská Pohanka, okr. Poprad.
■  74 Plány volných modelů Bobík, Junák. Kubíček, 
Wilga, Z-37, Major, Diblík, A1 Pitic, A3 Slavik, T 54.
St. Král, Veliny 9. 534 01 p. Holice v Č
■  75 Plány na bit. lodě Bismarck, King George V, též 
křiž. Prinz Eugen, bit. křiž. Hood. P. Veštšík, tř. 5 května 
1928, 470 01 C Lípa.
■  76 Motor MVVS 5,6 v dobrém stavu. P. Lednický, 
M ladcová 250, 760 01 Gottwaldov.
■  77 Podrobný plán polské škol. plach. Dar Pomorza 
nebo italské škol. plach. Amerigo Vespucci. F. Kiinzel. 
Nám. 1. mája bl. 4/9, 984 01 Lučenec.
■  78 Dvé serva Varioprop šedá, dobrý stav R. Hapal, 
675 71 Náměšť nad Oslavou 399.
■  79 RC soupravu 1-kan , nejr. Mars +  Rx Mini. Levné.
K. Dvořák. 378 42 Nová Včelnice 64.
■  80 Karosérie nebo kopyta těchto vozů: Škoda 130 RS 
(M 1:8, 1:12), Surtees TS 16 (M 1:8), Tyrrell 007 (M 1:8),
1 jiné. C. Novák, Volgogradská 923/28, 363 01 Ostrov 
nad Ohří.
■  81 Levnou spolehlivou 2-kan. RC soupravu. L. 
Dudek, 768 05 Koryčany 402, okr. Kroměříž.

(Pokračování na str. 32)
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Kam jde 
vývoj

JIŘÍ KALINA

(Dokončení z Modeláře 4/1979)

Každý rok si říkám po zhlédnutí 
veletrhu hraček v Norimberku, že 
rádiem řízené modely nemohou 
doznat dalšího rozmachu. Násle
dující rok se pak nestačím divit, 
co dalšího vývojoví pracovníci 
řady firem vymysleli.

Obecně lze konstatovat, že v sortimen
tu stavebnic RC souprav, motorů a příslu
šenství si dnes solventní zákazník určitě 
vybere výrobky odpovídající jeho předsta
vám. Považuji však za nutné zdůraznit 
finanční stránku věci: ceny veškerého 
zboží stoupají (již nikoli rok od roku, ale 
téměř každý měsíc), navíc většina nových 
výrobků je podstatně dražší. Výrobci totiž 
těží z mentality kupujících, kteří jsou 
ochotni zaplatit značnou částku za „m o
del svých snů", požadují ale za svoje 
peníze dokonalý výrobek. Důkazem 
o tomto vývoji je návrat řady firem (třeba 
Graupner) k výrobě trupů ze skelných 
laminátů. Plastikové trupy z hmoty ABS 
atp. byly sice výrobně levnější, ale méně 
trvanlivé. Jediným výrobcem, který dosud 
důsledně setrvává u plastikových trupů, je 
firma CARRERA. Její technologové již 
zřejmé vyřešili problémy související 
s hmotou Ferran (zejména značná rozmě
rová nestálost, závislá na teplotě).

Přestože osobně více fandím větro
ňům, nemohu než začít motorovými RC 
modely. Nejvíce mě totiž zaujaly dvě sta
vebnice, jejichž výrobci si vybrali jako 
předlohu náš akrobatický letoun Z-50 L.

Firma CARRERA nabízí „padesátku" 
s trupem z již zmíněné hmoty Ferran: při 
rozpětí 1560 mm je model určen pro 
motor o objemu 10 cm3. Ještě větší -  na 
motor 10 až 25 cm3 -  je maketa, nabízená 
firmou TOPP. Jako předloha k její kon
strukci posloužil letoun západoněmecké- 
ho reprezentanta Manfreda Strossenreut- 
hera, na němž startoval na MSLA v Čes
kých Budějovicích. Na modelu proto ne
chybějí ani nálepky s emblémem šampio
nátu. Prototyp modelu předváděl na loň
ském Turnaji šampiónů v Las Vegas Wolf
gang Matt.

β

— J

_ _ _ _ _
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CIRRUS (Irmy GRAUP
NER má trup ze skel
ných laminátů, rozpětí 
2830 mm a je k němu 
dodáváno veikerě 
příslušenství včetně 
táhel

Elegantní větroň DURA 
(Irmy ROBBE má roz
pětí 2800 mm; křídlo 
opatřené profilem 
E 193 má umožnit létá
ní I v nepříznivých po
větrnostních podmín
kách

Nejmenší z větroňů nově série firmy SIMPROP má označení TRICO 2001 a rozpětí 2200 mm

Možná právě tato americká profesio
nální soutěž podpořila zájem o velké 
motorové RC modely, zvlášť pak o make
ty. Příkladem je i novinka v nabídce firmy 
WEBRA: vítězný model z loňské soutěže 
v Las Vegas, DALOTEL DM 165 Hanno 
Prettnera. Jeho prototyp byl poháněn 
dvěma spřaženými „desítkami"; model ze 
stavebnice je při rozpětí 2150 mm určen 
pro jeden motor Webra Speed 91 RC 
o zdvihovém objemu 15 cm3.

Jakýmsi drahokamem mezi nabízenými 
stavebnicemi maket je FOURNIER RF 4D 
od firmy LANITZ MODELLBAU, který je 
zpracován podle modelu Angličana Mike 
Reevse, jenž s ním vybojoval loni titul 
mistra světa.

Donedávna jsem se domníval, že právě 
poptávka po pohonných jednotkách pro 
velké modely byla podnětem pro vývoj 
reduktorů pro „desítky". Na veletrhu jsem 
se dozvěděl, že příčinou byla snaha po 
snížení hlučnosti: pomalu se otáčející 
vrtule o velkém průměru je podstatné tišší 
než malá rychloběžná vrtule. Reduktory 
různých výrobců mají společný princip: 
převod ozubeným plastikovým řemenem 
s ocelovou vložkou, který je nejtišší 
a v porovnání s převodem ozubenými koly 
i méně náročný na přesnost výroby. Re
duktory zmenšují otáčky vrtule asi na 
polovinu (5 až 8000 1/min.) otáček 
motoru.

Kromě řady modelů pro sportovní a re-
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Z-50 L Army TOPP má rozpétf 1890 mm, laminátový trup a křídlo z pěněného polyatyrénu

Samokřídlo RUBIN firmy SCHLCiTTER může 
létat jako termický či svahový větroň anebo 
může být poháněno elektrickým či spalovacím 
motorem v tlačném uspořádání. Při rozpětí 
2740 mm je nosná plocha 75 dmJ

kreační létání představilo mnoho výrobců 
modely pro závody kolem pylonů -  jak 
podle pravidel FAI (s motorem 6,5 cm3), 
tak pro národní kategorie s motorem 
3,2 cm3, nazývané většinou Club 20.

Pokud lze vůbec najít nějaký společný 
směr v záplavě stavebnic RC větroňů, pak 
je to stále patrnější snaha výrobců po 
maketovosti. Dokladem toho je například 
CIRRUS 75 firmy GRAUPNER, jemuž byl 
předlohou skutečný větroň Standard Cir
rus. Model má polystyrénové křídlo o roz
pětí 2830 mm potažené balsou, řízena 
jsou ovšem pouze kormidla. Z dalších 
novinek této firmy stojí za zmínku větroň 
ULTRA FLY, který lze snadno motorizovat 
buď elektromotorem JUMBO 550 FG 3, 
nebo spalovacím motorem 0,8 cm3.

Vůbec nejbohatší kolekci RC větroňů 
(14 typů) nabízí firma CARRERA. Jde 
o elegantní větroně, většinou polomake- 
ty, vynikající kvalitním zpracováním všech 
dílů. K největším v nabídce patří MISTRAL 
o rozpětí 4450 mm a SB-10 o rozpětí 
5000 mm, celkové nosné ploše 103,5 dm2 
a letové hmotnosti 4300 g. Novinkou je 
akrobatický větroň MAXITTA 5000 o roz
pětí 3500 mm. Již starší řada modelu 
DRACO byla doplněna dalšími typy s mo
týlkovými ocasními plochami, navíc vývo
joví pracovníci firmy připravili další sérii 
modelů, tentokrát menších, pod názvem 
TRICO, o rozpětí 2000 až 2500 mm.

U nás dobře známá firma WiK předved
la téměř hotový větroň CONDOR o rozpětí 
3300 mm.

Částečnou novinkou v nabídce RC bez
motorových modelů jsou samokřídla. Fir
ma SCHLUTTER představila model RU
BIN, „prkno" firmy ROBBE nese název 
GALAXY.

V nabídce RC vrtulníků zaujal nový 
BELL 222 firmy GRAUPNER s novou 
mechanikou. Nový vrtulník HELLY BOY 
představil SCHLUTTER, zatímco firma 
KAVAN se spokojila pouze s novým cvič
ným zařízením.

Modely s elektrickým pohonem mají již 
pevné místo na modelářských letištích. 
Kromě řady speciálních modelů nabízejí 
výrobci též soupravy pro motorizování 
starších modelů, většinou klasického u- 
spořádání s motorem na pylonu nad 
křídlem. Oblíbené jsou i modely nabízené 
donedávna se spalovacími motory a upra
vené nyní na pohon elektromotorem. 
Jako příklad lze uvést stavebnice CESS
NA CARDINAL a SPORTAVIA RF 5EP 
firmy GRAUPNER.

V množství drobného příslušenství je 
těžké se orientovat, stejně jako v nabídce 
motorů (stále více se prosazují velké 
čtyřdobé motory) a RC souprav. O těch se 
dočtete samostatně v nejbližších číslech 
Modeláře.

Delta MANTA GX z rychlostavebnice firmy 
HEGI má rozpětí 850 mm a je určena pro motor 
2,5 až 3,5 cm1
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O „Pohár 
únorového 
vítězství”

poprvé bojovali raketoví modeláři 25. 
února ve Vyškově. Soutěž uspořádal 
RMK OU Zbrojovka Vyškov. Za pěkné
ho počasí soutěžilo 29 „raketýrů"

z Brna, Třebíče, Myjavy, Adamova, 
Letovic a pořádajícího klubu.

Vítězem kategorie S6B se stal Ján 
Londák z Myjavy, druhý byl Mír. Horá
ček z Adamova a třetí Ján Pem z Myja
vy. V kategorii S4B si nejlépe vedl Jiří 
Mastný z Třebíče, na dalších místech 
skončili domácí Zd. Zachrla a St. Hře
bíček. Celkovým vítězem se stal Zde
něk Zachrla, který tak vybojoval pohár 
věnovaný CZV ROH Zbrojovky Vyškov.

Fr. Břehový

Nová sovětská kniha
Moskevské nakladatelství MIR vy

dalo v loňském roce další příručku pro 
raketové modeláře. Knížka Konstruk- 
tory modělej raket z pera známého 
sovětského „raketomodelářského" 
publicisty Pavla Elštejna.

V první části uvádí autor čtenáře do 
problematiky raketového modelářství 
a vysvětluje základní fyzikální zákoni
tosti této odbornosti. Další kapitola je 
věnována nelátajícím maketám a jed
noduchým raketám -  hračkám (bez 
raketového motoru). Další statě jsou 
již věnovány otázkám „skutečného"

raketového modelářství: konstrukci 
modelů, motorů, vypouštěcím zaříze
ním, palubním aparaturám, návratným 
zařízením atp. Značná pozornost je 
pochopitelně věnována otázkám bez
pečnosti.

Text je doplněn řadou obrázků a vý
kresy sovětských i zahraničních 
modelů.

Závěrečnou část knížky tvoří struč
ný slovník raketového modeláře, vy
světlující řadu výrazů z oblasti raketo
vé techniky.

(Modelist-konstruktor 11/1978)

HISTORICKÉ REKORDY USTAVE
NÉ K 31.12.1978 
(podle již neplatných pravidel)

Streamer 40 Ns -  trvání letu 
1 minuta 34 sekund
Karel Jeřábek 
Vrchlabí, 23. 10.1971

Streamer 80 Ns -  trvání letu 
50 sekund
Lubomír Šútor 
Trnava, 27. 6. 1971

Výška se zátěží 2,5 Ns 
188 metrů
Anton Řepa 
Trnava, 27. 6.1971

Výška 2,5 Ns 
286 metrů
Ján Polák 
Trnava, 26. 6. 1971

Raketa vejce -  trvání letu 
10 minut 12 sekund
Jan Šlosár 
Plzeň, 25. 6. 1972

Ochrana
návratného zařízení

Také pro soutěžní rakety lze s výho
dou použít ochranný píst popsaný 
v Modeláři 3/1979 v článku o velkých 
propagačních modelech. Vyzkoušel 
jej František BŘEHOVÝ z Vyškova.

Trubka, tvořící stěny pístu, musí mít 
o 0,3 až 0,5 mm menší průměr, než je 
vnitřní průměr trupu modelu. Délka 
pístu se má pohybovat v rozmezí 15 až 
30 mm podle velikosti modelu. Dno 
pístu z balsy tl. 2 až 3 mm je do trubky 
důkladně zalepeno. Píst se musí v mo
delu pohybovat úplně volně.

Popsané zlepšení nejen dokonale 
ochrání návratné zařízení před plyny 
výmětu, ale prodlouží i životnost trupu 
modelu.

Sovětský
raketoplán
Rogallo

jsme poprvé viděli na mezinárodní soutěži 
Dubnica 78. Popsaný model je  určen pro 
třídu Orel (40 Ns), sovětští raketoví modeláři 
však létajís rogally ve všech,,výkonových" 
třídách.

Nosná raketa prototypu má trup o vnitřním 
průměru 20 mm (je možné upravit jej podle 
použitého motoru). Sovětské modely měly 
trubku svinutou buďz kreslicí čtvrtky nasyce
né epoxidem, nebo ze skelného laminátu. 
Pravděpodobně bude možné použít i klasic
kou trubku z hnědé lepicí pásky, nesmí být 
však zahnutá. Stabilizátory z balsy tl. 3 mm 
jsou obroušeny na tloušťku 2 až 2,5 mm. 
K trupu je z vnější strany přilepena samolepi
cí páskou nit, na níž je zavěšen streamer, 
brzdící návrat trupu k zemi.

Kluzáková část je složena v trupu; výmě
tem je z něho vymrštěna a silou pružiny 
rozložena do letové podoby.

Nosníky křídla jsou smrkové či borové 
o průřezu 4 x 4  mm. Pružina A, tvořící záro
veň závěs vnějších nosníků, je z tenké ocelo
vé struny (průměr není bohužel známý). 
K lištám je pružina přivázána nití a přilepena 
epoxidem.

Ke střední liště křídla je připevněna na 
závěsu z kancelářské sponky a tenkého ple
chu (o tl. 0,2 mm) lišta, na jejímž druhém 
konci je přilepena hlavice B vysoustružená 
z lípy nebo balsy. V hlavici je vydlabán otvor 
pro případné dovážení, po obvodě pak má 
dva zářezy -  pro doutnák a pro zavěšení táhla 
determalizátoru. Po rozložení do letové polo
hy je poloha lišty s hlavicí vymezena délkou 
nitě -  táhla determalizátoru. Po přepálení 
gumy doutnákem se tato nit uvolní a lišta 
s hlavicí se sklopí tahem gumové nitě doza
du. Tím se také -  tahem další nitě -  zmenší 
úhel rozevření jedné poloviny křídla a model 
přejde do sestupné spirály.

Zadní konec střední lišty křídla je zalepen 
do pístu C vysoustruženéhoz balsy nebo lípy. 
Také v pístu je prostor pro případné dováže
ní. Potah křídla je z tenké plastikové fólie.

Sovětští a bulharští raketýři (ti startovali na 
posledním MS s poněkud odlišnými rogally) 
používají na potah pokovenou fólii typu mylar 
o tloušťce 8 až 10 mikronů, přilepenou k liš
tám epoxidem. Polský modelář E. Kurowski 
s úspěchem vyzkoušel tenkou fólii Ergopak 
(prodává se v Polsku v prodejnách potřeb 
pro domácnost v arších o rozměrech 
500 X 700 mm), určenou pro balení potravin. 
Ke kostře ji přilepil zředěným kontaktním 
lepidlem.

Před startem je třeba nejprve pořádně 
zajistit v trupu motor (u popsaného prototypu 
o impulsu 15 Ns), aby při výmětu nevypadl. 
Mezi motorem a pístem kluzákové části by 
měl být ještě izolační materiál (papír, vata), 
chránící potah křídla před sežehnutím plyny 
výmětu. Návratné zařízení nosné rakety 
(streamer) je uloženo v prostoru kluzáku, 
tedy až nad pístem.

Podle Modelarz 1/1979
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Malý čtyřmístný pětidveřový vůz 
s pohonem předních kol, který pod 
jménem VISA představila firma Citroěn 
v říjnu 1978 na autosalónu v Paříži, je  
za jímá vý hned z několika důvodů. Je 
výsledkem spolupráce značek Citroěn 
a Peugeot (prakticky celá podvozková 
plošina pochází z vozu Peugeot 104 
stejně jako nejsilnější z nabízených 
hi tacích jednotek -  kapalinou chlazený 
čtyřválec 1124 cm '), s největší 
pravděpodobností se stane vzorem pro 
licenčně vyráběný vůz továrny O/cit 
v Rumunsku a do třetice -  jeho tvarově 
zajímavá a přitom vcelku jednoduchá 
karosérie je velmi vhodná k modelovému 
ztvárnění. Všimněme si tedy tohoto 
nového francouzského automobilu 
podrobněji:

VISA převzala nezkrácenou podvozko
vou plošinu vozu Peugeot 104 se čtyřmi 
nezávisle zavěšenými koly, celá karosérie 
typu polokombi je však dílem firmy Cit
roěn (je to ostatně patrné z jejích charak
teristických linií). Značky Citroěn je také 
poháněči ústrojí modelů VISA Speciál 
a VISA Club: vzduchem chlazený plochý 
dvouválec 652 cm! (výkon 26 kW resp. 
36 k DIN při otáčkách 55001/min) vybave
ný plně elektronickým zapalováním 
a spojený s mechanickou čtyřstupňovou 
převodovkou, pocházející z typu Citroěn 
GS. Připomeňme ještě, že vzduchem 
chlazený dvouválec je v přídi vozu uložen 
podélně, obdobně jako jemu bjízce pří
buzné dvouválce modelu Citroěn 2 CV, 
Dyane a LN. Existuje totiž ještě VISA 
Super a ta se může pochlubit motorem 
uloženým napříč nad přední 
tentokrát je to ovšem již zmíněný kapali
nou chlazený čtyřválec/Peugeot, který 
z objemu IlJčjeS»1 dáltá výkon 41 kW 
(57 k DIN) při otáčkách 6250 1/min. Také 
VISA Super je vybavena mechanickou 
čtyřstupňovou převodovkou (samozřej-
f e í m f f  s t o  Jt>aÆretT vinbu
stejný jako m oto r-tedy napříč).

%ÍOT.y s oběma hnacími ústrojími mají 
stejný podvozek (brzdová soustava 
s předními kotoučovými a zadními bub
novými brzdami), lišící se kromě uložení 
motoru a převodovky jen řízením (u vozu 
VISA Super opět pocházejícím z typu

CITROEN VISA

Peugeot 104) a koly (zatímco modely VISA 
Speciál a Club „vystačí" s koly 4.00 B 13 
a pneumatikami 135 SR 13, výkonnější 
VISA Super jezdí na kolech 4 1/2 B 13 
„obutých" do pneumatik 145 SR 13). 
Zevně se jednotlivé modely VISA od sebe 
odlišují jen málo: všechny mají moderní 
rozměrné nárazníky (vpředu tvořící obru
bu masky) z pružné plastické hmoty, 
charakteristickým prvkem je i jediný stě
rač předního okna (podobně jako u velké
ho typu Citroěn CX). Model VISA Speciál, 
který je nejlevnější a i uvnitř má poněkud 
úspornou výbavu, nemá na bocích pří
davné ochranné pásy, navíc nedostal ani 
okrasné poklice disků kol.

Podle továrních údajů je pohotovostní 
hmotnost vozů VISA Special a Club 
735 kg (největší přípustná hmotnost 
1065 kg) a tyto vozy dosahují maximální 
rychlosti 124 km.h-1 při průměrné spo
třebě 6 až 8 litrů paliva na 100 km jízdy. 
Výkonnější VISA Super s kapalinou chla
zeným čtyřválcovým motorem má poho
tovostní hmotnost 800 kg (největší pří
pustná hmotnost 1210 kg) a dosahuje až 
144 km.h-1. V průměru spotřebuje 7 až 9 
litrů paliva na 100 km, takže čtyřicetilitro- 
vá nádrž vystačí téměř na 500 km jízdy bez 
tankování.

- tu č -

Ochrana serva
v  r  rřízeni
RC modelu

Ochrana serva řízení předních kol 
proti mechanickému poškození je 
jedním z vážných problémů, které 
musí každý konstruktér a stavitel RC 
modelu se spalovacím motorem řešit. 
Pokud není model opatřen tímto zaří
zením, je třeba počítat s dosti častým 
vážným poškozením servomechanis- 
mu. To pozná! každý, kdo se touto 
kategorií zabývá soutěžně i rekre
ačně.

Způsobů řešení existuje několik, 
některé byly již publikovány i v Mode
láři. Nedostatečně účinné se ukázaly 
být různé tlumiče rázů na principu 
spirálové pružiny zapojené do táhla či

tlumič vytvořený ohybem ocelové 
struny (obr. 1).

Dokonalejší ,,servo-saver", jak je 
toto zařízení v zahraničí běžně ozna
čováno, je dělená páka s vloženou 
pružinou. Tento typ užívá v různých 
úpravách úspěšně řada našich auto- 
modelářů (obr. 2).

Jako velice progresivní se jeví sy
stém dělené páky, jejíž díly do sebe 
zapadají velkým ozubem a jsou vzá
jemně stlačovány spirálovou pruži
nou. Výhodou tohoto zařízení, běžně 
užívaného většinou výrobců RC auto
mobilů v zahraničí, je zejména mož
nost nastavení optimálního tlaku pru
žiny. Takové zařízení nabízí například 
firma PB International (obr. 3). Je 
zhotoveno z velmi houževnatého, těž
ko obrobitelného plastiku. Pro naše 
automodeláře nebude jistě problé
mem zhotovit podobné zařízení při 
užití nám dostupné technologie výro
by i materiálu.

J. Jabůrek

M V V / / / H -

Obr. 1

U

Obr, 3
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Ing. Štefan ŠTRAUCH 
Ing. Eva ŠTRAUCHOVÁ

30. Medzinárodný hračkářsky veítrh 
v Norimbergu sa v tomto roku konal 
v čase od 1. do 8. februára. Pre nás je 
tento světový vel’trh číslo jeden 
zaujímavý hlavně z tohodóvodu, 
lebo každoročně informuje o tom, do 
akej výšky sa posunula latka v oblasti 
modelovosti
železničnomodelárskych výrobkov, 
číže, našou veftržnou informáciou 
snažíme sa podaťnášmu čitatefovi 
objektivny pohíad na najnovší vývoj 
a dosiahnutý stupeň vo výrobě 
železničných modelov a ich 
příslušenstva; je totiž všeobecne 
známe, že tak vo svete ako iu  nás je 
právě priemyselná výroba tohto 
druhu základom masovosti celej 
jednej modelárskej špeciálizácie  -  

železničného modelárstva.
Ak by sme chceli hladat medzi tohoroč- 

nými novinkami nějaký skutočný šláger, 
potom by sme museli opustit samotné 
modely a pozrieťsa do oblasti železnično- 
modelovej elektrotechniky. V Stánku do- 
posiar prakticky neznámej firmy Göran 
Dahlheim zo Stockholmu sme totiž obja- 
vili priam neuveriterne zminiaturizované 
zariadenia umožňujúce věrné napodobe- 
nie zvukov lokomotiv, pravda, tých sku- 
točných. Tak snímač impulzov (tieto sa 
snímajú za pomoci fotodiódy) nie je váčší 
od hlavičky obyčajnej zápalky; celý mi- 
kroelektroblok nepřesahuje rozměry asi 
třetiny zápalky a minireproduktor, pro- 
stredníctvom ktorého sa šíria do okolia 
všetky, například parnou lokomotivou vy
dávané zvuky vrátane píšťaly, má rozměry 
11 X 4 X 1,7 mm. Celé toto zariadenie je 
možné prostým přilepením upevnit do- 
konca i na najmenšiu lokomotivku vel
kosti Z ((). Systém vchádza do historie 
železničního modelárstva pod značkou 
„BN-Systtói'. !

FirmaMfirklin, ktorá vr. 1891 uviedla na 
svět prvú lol <omotívku jazdiacu samostat
né po modelových kolajniciach, spodiína 
tento rok 120. výročie od svojho vzQiku.
Zdása, že po rade rokovH idam a zame- 
renia svojho výrobneho programu sa ko
nečné stabilizovala a pop^tradičnej vel- 
kosti HO chce nadalej vyrábaf modely 
a prinášať novinky tiež velkosti I a Z. 
Dokazuju to i jej tohoročné novinky. Tak 
pre rozchodovú velkost I—45 mm prináša 
ako novinku model balíkového vagóna 
radu D3 pr02 DB, ktorým chce vhodné 
doplnit svoju prvú tendrovú lokomotivu 
tejto velkosti radu 38 DB (oba modely na 
obr. č. 1). Sortiment ďalej doplní dvojosí 
kotlový vagón spoločnosti ARAL, zdvoje
ná súprava dvojosích klanicóvých vagó- 
nov s nákladom známých Mannesmanno- 
vých rúr o velkom priemere. Krytý dvojosí 
nákladný vagón s koncovými svetlami 
i stavebnice železničnej stanice Altmuhl- 
hof a hradla pre velkost I uzatvárajú 
novinky v mierke 1:32.

Zdá sa, že zmodelovanie předloh loko
motiv jazdiacich v nemecky hovoriacej 
časti Európy -  tých, ktoré ešte cestou 
velkosériovej výroby zmodelované neboli 
-  začína robit výrobcom starosti. Nazna
čuje to volba nezvyčajnej předlohy pre 
tohoročnú novinku firmy Märklin pre ver- 
kost HO. Zvolená totiž bola „maletka", 
parná lokomotiva radu 53 DR, ktorú sice 
pre sériovú výrobu svojho času navrhli 
konštruktéri známej berlínskej lokomotiv
ky Borsig, ktorá však vskutočnosti skon
čila len ako nerealizovaný návrh. Po nie- 
kolkých desiatkach rokov sa tedy predsa 
len objavuje -  ako model v mierke 1:87, čo 
pri celkovom počte siedmich hnacích osí 
znamená celkovú dlžku 314 mm (obr. 2). 
Ďalšie tohoročné novinky tohto výrobců 
vo velkosti HO stavajú na úpravách star
ších produktov značky Märklin. Nie tak 
novinky velkosti Z, ktorá sa medzičasom 
plnehodnotne začlenila do výrobného 
programu firmy o čom svědčí tiež viac ako 
11 % podiel na celkovej produkcii. I ked 
reklamná firma pripravujúca fotografie 
noviniekVefkosti Z vložila model „kroko- 
díla" Švajčiarskychspolkovýchželezníc- 
lokomotívu radu Be 6/8.Ill do otvorenej 
tlamy iba 30 cm dlhého vypchatého me- 
novca tejto slávnej švajčiarskej elektric- 
kej lokomotivy, aby tak demonštrovala 
minivelkosť v mierke 1:220 (obr. 3), póso- 
bí tento dojmom bežnej skutočnosti -  
právě tak ako samotný model, na ktorom 
sú čitatelné dokonca jednotlivé nad
pisy (!). Právě tak jemne je převedený 
nový vagón radu B3 -  pr03 (známe, tzv.
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oddielové trojosé vagóny s brzdárskou 
búdkou a bez nej) bývalých pruských 
železnic i model samovýsypného náklad
ného vagóna typu Fads 176 DB. Hádáme 
nezaškodí pravdivé ko.nštatovanie, že ani 
tieto modely v ničom nezaostávají! za 
svojimi súkmeňovcami verkostí N a HO.

Modely budov sa začali voíakedy prie- 
myselne vyrábať iba ako doplnok k mode
lovým železniciam. Postupom času 
umožnili moderné priemyselne-výrobné 
metody dosahovat takú modelovú věr
nost, že vzniklo nové hobby -  niečo ako 
modelářská urbanistika. Takto rastůci zá- 
ujem o tento netradičný modelářsky sek
tor spósobil, že sa postupné přešlo od 
modelov vymyšlených k modelom, ktoré 
majú svoje skutočné předlohy. Ketf vláni 
nečakane -  a rozhodne nie věrná svojej 
tradicii -  uviedla na trh vo veikosti HO 
firma Vollmer model stuttgart-bergského 
dómu v impozantnej výške 400 mm a so 
všetkými jeho štýlovými ozdobami, za
bezpečila si tým titul „model roku 1978" 
(ktorý už tradičné vypisuje domácí želez- 
nično-modelársky časopis ,,em“ ); aký

div, ak sa teda táto novinkaobjavuje tento 
rok tiež vo verkostí N? V rovnakom štýle 
pre verkosí HO prináša Vollmer tento rok 
model budovy radnice (obr. 4), předlohu 
ktoroj sa nám však z prospektu nepodaři
lo zistiť. Sortiment v M 1 : 87 doplňa 
vhodné celý rad typicky městských dopln- 
kov tak, ako ich vídáváme kdekorvek na 
ulici -  odpadové koše, hydranty, poštové 
schránky, tabule na plagáty, parkovacie 
hodiny apod.

Rakúska firma Liliput uvádza tento rok 
na trh celý rad variánt veimi pěkného 
modelu rakúskej parnej lokomotivy radu 
214, z ktorých sme zatiar mohli obrazom 
zachytit variant DR -  rad 12 (obr. 5). Iný 
variant tejto lokomotivy sa objavuje ako 
rad T 12 Sovietských železnic -  a, pravda 
-  nechýba ani tzv. fotovariant v sivo-čier- 
no-červenom převedení tak, ako sa před
loha představila svojho času fotografom 
dokumentácie a tlače. Ohlášenou novin
kou medzi supermodelmi firmy Liliput je 
model radu 42 DR (obr. 6), ktorý sa má 
objaviť tiež v obdobnom převedení ako 
model radu 52 DR. O tomto tzv. vojnovom 
type parnej lokomotivy vierne, že bol 
vyrábaný počas poslednej světověj vojny 
prakticky vo všetkých známých európ- 
skych lokomotivkách. Tiež u nás jazdil 
pod označením radu 555 ČSDešte hlboko 
do 60. rokov. V posledných rokoch svojej 
existencie tohto známého konštrukčného 
radu pri ČSD bolí tieto lokomotivy přebu
dovávané na vykurovanie mazutom, čosi 
vyžiadalo určité úpravy -  vizuálně to bola 
predovšetkým nápadná úprava tendra. Dá

sa reálne předpokládat (vicf příklad mo
delu radu T 12 SŽD od rovnakého výrob
ců), že firma dodá v určitom množstve na 
trh tiež verziu ČSD, tj. model radu 555 
ČSD.

Už budúci rok sa bude niest v znamení 
20. výročia vzniku rozchodovej verkostí 
N 9 mm, ktorú na trh po prvý raz uviedla 
v r. 1960 firma Arnold. Snácí v priprave na 
toto výročie uvádza firma Arnold tento rok 
ako novinku model fažkej náklad nej elek- 
trickej lokomotivy radu Ce 6/8 SBB a to 
nielen v tradičné zelenom převedení sku- 
točnej předlohy, ale tiež v novej sérii 
nazvanej „Arnold -N -Goldies"; modely 
tejto série zodpovedajú modelom z bež- 
nej produkcie, odpadá u nich pohon, 
avšak sú pozlátené čistým zlatom a ako 
také vyslovené zberaterskými objektami. 
Ďaršie novinky tvoria rakúske rychlíkové 
vagóny stavebného radu E 30, model 
švajcarskeho chladierenského vagóna 
radu Ichqrs, model samovýsypného voz- 
ňa SBB (všetky tieto novinky vicf na obr. 
7), model elektrickej rýchlikovej lokomo
tivy radu 17 DB, model parnej lokomotivy 
radu 231 SNCF, model posunovacej die- 
selovej lokomotivky (originál: V 45 DB) 
a séria tzv. štandardných rýchlikových 
vagónov „Eurofima". V príslušenstve do
minuje stavebnice železničnej stanice 
s nástupištom nemálo pripominajúcej 
naše železničně stanice (tiež obr. 7).

Už tradičné široký sortiment noviniek 
představuje na veftrhu rakúska firma 
Roco. Nie inaktomu boloitentorok, kedy 
v popředí ponuky sme našli dávno ohláše
ný model parnej lokomotivy radu 80 DB 
(obr. 8) so skutočné majstrovsky převede
ným podvozkom. Je třeba podotknúť, že 
tento model sa bude dodávat vzjednodu- 
šenom převedení (týká sa právě podvoz
ku) za část ceny skutočného modelu. Ako 
takmer všetci ostatní výrobcovia železnič- 
ných modelov aj firma Roco uvádza tento 
rok ako novinku nový farebný variant radu 
111 DB v sivo-oranžovom převedení 
(obr. 9) pri ktorom doslova očarúva nád
herné převedený podvozok. Zdá sa však, 
že v případe firmy Roco ostává táto 
přednost k dispozícii len priaznivcov veí- 
kosti HO. (Dokončeme v budúcom čísle)
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MODELAR
Žitná 39, Praha 1 ·  tel. 264 102 
MODELÁŘ
Sokolovská 93, Praha 8 ·  tel. 618 49 
prodejna provádí zásilkovou službu 
MODELÁŘSKÝ KOUTEK
Vinohradská 20, Praha 2 ·  tel. 244 383

Nabídka na měsíc květen 1979 
CHAMPION

SADA VÝLISKŮ NOSNÝCH PLOCH PRO 
MODELY LETADEL

je polomaketou skutečného sportovního leta
dla na rozdíl od svého vzoru je ale poháněn 
gumovým svazkem.

Stavba modelu z balsových dílů, předtiště
ných na přířezech, je snadná a při dodržení 
přiloženého stavebního návodu je zvládne kaž
dý zájemce o modelářství, který si již osvojil 
základní modelářskou techniku. Kromě bezbar
vého laku k impregnaci modelu obsahuje sta
vebnice vpe potřebné ke stavbě, včetně plasti
kové vrtule o průměru 150 mm s ložiskem, 
podvozku i matériálu pro „zasklení”  kabiny 
a obtisků. Rozpětí celobalsového křídla je 
420 mm, délka modelu je 400 mm, celková 
hmotnost okolo 25 gramů.

Kčs 37,-

VRTULOVÝ KUŽEL
se prodává ve dvou velikostech: menší 
o 0  45 mm je vhodný hlavně pro modely kate
gorie SUM a pro menší RC modely. Větší 
o 0  60 mm je určen pro velké upoutané i RC 
modely.

Kat. číslo 4251 (0 45 mm) Kčs 8,-
Kat. číslo 4253 (0 60 mm) Kčs 9,50

POLYAMIDOVÉ LOŽISKO KONZOLOVÉ
Polyamidový výlisek s otvorem pro čep 

0 0  4 mm má všestranné použití. Lze jej použít 
k otočnému uložení příďové podvozkové nohy 
RC modelu, k uložení zadní nápravy modelu 
automobilu, k upevnění plováků u vodních 
modelů apod.

Obsah balení: polyamidové ložisko -  2 ks, 
šroubM 3 -4  ks, podložka3,Z- 8 ks, matice M 3 
- 4  ks.
Kat. číslo 4330 Kčs 3,30

Polotovary děleného křídla a dělené vodorov
né ocasní plochy, které umožňují postavit křídlo 
o rozpětí 1600 až 1650 mm. Křídlo lze nastavit 
„Výlisky křídla Modela" kat. č. 1501 do rozpětí 
2460 až 2500 mm. Pro tuto možnost je volena 
velikost vodorovné ocasní plochy.

VÝLISKY KŘÍDLA „MODELA" PRO MO
DELY LETADEL

Jsou vhodné pro křídla kluzáků, větroňů 
kategorie A1 (viz stavebnice MONA) a jiných 
malých modelů.
Kat. č. 1501 Kčs 14,50

POLYAMIDOVÁ PÁKA O
Polyamidová páka se stavěcím pouzdrem 

s otvorem o 0 2,6 mm či 4 mm lze použít třeba 
k ovládání příďového podvozku nebo lodního 
kormidla.

Kat. č. 4413/S 2,6 (0 2,6 -  2 ks) Kčs 6,50
Kat. č. 4413/S 4 (0 4 -  2 ks) Kčs 6,50

MARABU
je druhým modelem v nové řadě stavebnic 
sportovních volně létajících modelů z výrobní
ho družstva IGRA. Vzhledově navazuje na svého 
předchůdce, model Champion. Marabu je ale 
větší, což si vynutilo použití plastikové vrtule 
o průměru 200 mm.

Kostra Marabu je z klasických materiálů -  
překližky a balsy. Všechny díly jsou předtištěny 
na přířezech, takže je stačí opatrně vyříznout. 
Ve stavebnici jsou i všechny další díly -vrtulový 
komplet, průhledný překryt kabiny, podvozek 
i s koly, potahový papír, obtisky. Součásti 
stavebnice je i acetonové lepidlo k lepení kostry 
a lepidlo na potahový papír, brusný papír a řada 
dalších drobných dílů včetně gumové nitě pro 
pohon modelu.

Postup práce je podrobně popsán ve staveb
ním návodu, názornou pomůckou je i podrobný 
a přehledný výkres.

Model Marabu má rozpětí křídla 590 mm, 
délku 475 mm, celková hmotnost modelu by 
neměla překročit 60 g.

Marabu je určen pro mírně pokročilé mode-

POMÁHÁMESI 1
(Dokončení ze str. 23)

■  82 Laminátovou karosérii na model Škoda 130 RS. 
i nezasklenou. J. Dušek, Gottwaldova 1171,580 01 Havl. 
Brod.
■  83 Model el. lokomotivy N ř. S-699 (Piko). B. Sedlák, 
Pod vodojemem 1386, 591 01 Žcíár n. Sáz. VII.
■  84 Kompl. RC soupravu Simprop Sanwa Mini 2.
V. Svozil, Ratibořská 24, 746 01 Opava.
■  85 Dvé šedá serva Varioprop a jap. mf. trafa. J. Slíva, 
SPC E 17, 794 01 Krnov.
■  86 Kulatinu -  dural, silon, mosaz -  průměr 15 až 
40 mm. Plech -  dural, mosaz -  tl. 0,5 až 3 mm. Plexisklo 
1 mm. Nabídněte. Ing. J. Líkař, Riegrova 19, 370 00 
Č. Budějovice.
■  87 Pravoúhlý převod od 1:4 až 1:4,5. J. Zahradníček, 
Föstrova 26, 772 00 Olomouc.
■  88 Katalogy a tiskoviny od fy Märklin, i stará vydání. 
V. Born, Menčice 20, 251 63 p. Stránčice, okr. Praha- 
východ.

VÝMĚNA
■  89 Nesest. Me-262 (B-1a/U-1) fy Revell 1:32 najrad. 
za nesest. MiG 25, MiG 23 měř. 1:72. A. Malach, Dělnická 
75, 290 01 Poděbrady.
■  90 Literaturu s modeláři ze záp. zemí. Německy 
a francouzský. M. Hrabě, Leningradská 3037, 272 04 
Kladno.
■  91 Pár kvalitních křížových ovladačů za šedá serva 
Varioprop. Vyrovnávní dohodneme. B. Kříž, U plynárny 
603, 284 01 Kutná Hora.
■  92 Staveb. Revell USS Yorktown a Washington 50 
a 38 cm dl. za nesest. kity letadel 1:72 zahr. firem. V. Bič, 
PBH Sušilovo nám. 1, 774 00 Olomouc.
■  93 Vysílač Mars f  přij. Mars Rx Mini + RC model na 
MVVS 1,5 D + OTM 0,8 -  vše za úplnou a spolehlivou 
prop. 2 až 3-kan. soupravu. Z. Šťovíček, 264 01 Sedlča
ny 645, okr. Příbram.
■  94 Neset, plastik, stavebnice: histor. loď Royal Luis 
(1:200) fy Heller; dále letadel Hellcat F6F (1:32), Sopwith 
Camel (1:28), Hawker Buccaneer (1:72), Fairey Sword
fish (1:72), Curtiss Kittyhawk (1:72), Morane Saulnier 
406 (1:72), Westland Wyvern (1:72) -  za nesest. staveb
nice německých letadel II. svět. války v měř. 1:72. RNDr. 
D. Nekvasil, Komenského 247, 257 91 Sedlec-Prčice.
■  95 Kompl. stavebnici Mosquito a 2 lodní modely pro 
kat. F1E včetně zdrojů za serva Futaba 7. F. Šubrt, 
Fučíkova 260/5, 251 64^Mnichovice.

RŮZNÉ
■  96 Pokročilejší fetecký modelář (13 let) hledá k dopi
sování a vyměňování výrobků chlapce stejného věku. 
V. Matějka, Hátecká 309, 267 24 Hostomice pod Brdy. ·

m odelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, 
lodní a železniční modelářství. Vydává ÚV Sva- 
zarmu ve Vydavatelství Naše vojsko, 113 66 
Praha 1, Vladislavova 26, tel. 26 15518. 
Šéfredaktor Jiří SMOLA, redaktor Vladimír 
HADAČ, sekretářka redakce Zuzana KOSI
NOVÁ. Grafická úprava Ivana NAJSEROVÁ (ex
terně). R e d a k c e :  1 1 0  0 0  P r a h a  1 , J u n g m a n -  
n o v a  2 4 ,  t e l .  2 6 0  6 5 1 ,  l i n k y  4 6 8 ,  4 6 5 .  -  Vychází 
měsíčně. Cena výtisku Kčs 4, pololetní před
platné 24 Kčs. Rozšiřuje PNS v jednotkách 
ozbrojených sil Naše vojsko -  113 66 Praha 1, 
Vladislavova 26. Objednávky přijímá každá poš
ta i  doručovatel. -  Inzerci přijímá inzertní 
oddělení vydavatelství Naše vojsko. Objednávky 
do zahraničí přijímá PNS -  vývoz tisku, Jin
dřišská 13, 110 00 Praha 1. Tiskne Naše vojsko, 
n. p., závod 8, 162 00 Praha 6-Liboc, Vlasti
na 710.

Toto číslo vyšlo v květnu Index 46882 

© Vydavatelství Naše vojsko Praha
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Model vozidla 
pro pohyb 
na jiných planetách 
je prací členů 
Stanice mladých 
techniků
ze sovětského města 
Čapajevsk

objektivem

K nejúspěšnějším pilotům RC vrtulníků v Evropě 
Patří H. Brennsteiner z Rakouska, loni vítěz ve 
skupině B na švýcarské soutěži vrtulníků a druhý na 
Schliiterově poháru v Můhlheimu. Na snímku je 
s modelem Bell 222

Druhé místo v kategorií X na posledním lodním mistrovství Bulharska obsadil Ži 
Valcev z Varny s modelem ponorky

Univerzálnost použití 
byla hlavním cílem pří 
návrhu nového RC 
samokřídla GALAXY 
firmy Robbe. Model 
vzlétá z ruky (svah), 
vlekem nebo 
spomocným 
spalovacím či 
elektrickým motorem 
(termika). Řídicí plochy 
na vnějších částech 
křídla fungují jako 
křidélka i výškovka, 
vztlakové klapky jsou 
na střední části křídla. 
Rozpětí je 3112 mm, 
nosná plocha 108 dm2, 
hmotnost (bez motoru) 
od 2200 g

Armar IGorrion 
(Vrabec) se nazývá 
úspěšný letoun 
skupiny argentinských 
amatérských 
konstruktérů. Má 
rozpětí 7 m, motor 
z vozu CitroSn 3 CV a je 
stavěn jako model ze 
dřeva. Jeho RC model 
(na snímku) je dílem D. 
Tapsfielda

SNÍMKY: APN, 
Flug+modell-technik (2), 
Robbe,
Zachari Stefanov



NAHOŘE: Nejmenší normovaná rozchodová 
velikost Z (6,5 mm), která se objevila teprve 
počátkem 70. let, si již získala pevné místo 
u příznivců železničního modelářství, ačkoli 
zdaleka není nejlevnější ·  VLEVO: Nabídku VD 
Igra Praha by měla rozšířit v dohledné době 
nová stavebnice historické plachetnice Golden 
Hind ·  DOLE: Na loňském mistrovství ČSSR 
v Jedovnici (se zahraniční účastí) startovali 
poprvé i sovětští automodeláři. Ačkoli s RC 
modely automobilů teprve začínají, neusnad
ňují si nic konstrukčním zjednodušováním a ve
dou si zdatně

Snímky: archív a V. Hadač (2)

MARlbORO

k' m


