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Lancia  S tra tos  HF M iro s la 
va V ostá rka  z Prahy 9 je  
poháněna  m otorem  FT 16 
napájeným  z čs. a ku m u lá 
to rů  NiCd 900 a ov ládána  
am até rskou  RC soupravou

M odel F3A typu  Super 
Kaos od J. B rid iho  postav il 
a lé tá  L. H aškovec z Prahy. 
Vzletová hm o tn o s t čin í 
3480 g s m otorem  K ra ft 
10 cm 3, RC souprava  je 
KRAFT KP 5C

M ake ta  v rtu ln íku  Bell UH-1B o dé lce  1800 mm a p rům ěru  ro to ru  1500 mm je  B. B e rg e r z LMK U ničov se lon i úspěšné  uvedl 
am a té rským  dílem  b ra trů  J. a P. Janouškových  z V a lašského  M eziříč í, v sou těž i „m a g n e tá řů "  na Rané. M odel IRMI 3, 
H m o tnos t m odelu  s m otorem  MVVS 10 c m 1 a am a té rskou  RC soupravou  je  p o s tave n ý  pod le  návrhu H. Edera z M nichova , 
5,5 kg. Z v láš tn o s tí jso u  fu n kčn í svě te ln é  m ajáky, s ig n a liz u jíc í pok les  h la d in y  je  po tažen  s tř íb ř ito u  fó lií 
p a liva  v nádrži

K TITULNÍMU SNÍMKU

O rádiem řízených modelech 
automobifů bylo již  napsáno 
hodně a nejen v Modeláři. Ale 
an i desítky popsaných stran 
nepomohou zájemcům o m la
dou a atraktivní modelářskou 
odbornost tak, jako jediný p lá
nek. Po třech úspěšných p lán
cích (INDOCAR, FORD TYR
RELL a VAZ-MTX) naleznete 
v tomto sešitu plánek vozu 
SURTEES TS 16, nejúspěšněj
šího modelu loňské sezóny. Je
den ze dvou prototypů zhotovil 
Václav MULLER z  Prahy 6- 
Suchdola; jeho model vyfoto
grafoval Vlad,mír HADAČ. D alší m aketu  p o p u lá rn íh o  le tad la  Don Q u ijo te  -  te n to k rá t o rozpě tí 72C mm, na m otor 

OTM 0,8 K o lib ri a rád io  M ars -  po s tav il V ác lav  V a leš z Prahy 6 . Z v láš tn o s tí je 
v la s tn o ru čn ě  z jasanu  vyřezaná tlačná  v rtu le  160/80 mm



MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ 
Ústředního výboru Svazarmu

projednalo dne 7. dubna 1977 v Praze politicko-organizační opatření 
k podílu a účasti naší branné organizace na oslavách 60. výročí Velké 
říjnové socialistické revoluce a k rozvoji aktivity svazarmovců na počest 
tohoto významného výročí.

Jednání se zúčastnili člen ÚV KSČ, vedoucí oddělení ÚV KSČ Eugen 
Turzo, úřadující místopředseda ÚV NF ČSSR prof. Tomáš Trávníček 
a další hosté.

V hlavním projevu zdůraznil místopředse
da ÚV Svazarmu, plukovník inž. Miloslav 
Janota, že i v naší organizaci musí být 
smyslem a posláním oslav VŘSR prohloube
ní vědomí a přesvědčení jejích funkcionářů 
a členů o přednostech socialismu a jeho 
perspektivách, další upevnění jednoty, přá
telství a spolupráce se Sovětským svazem 
a zeměmi socialistického společenství, s je
jich armádami a brannými organizacemi, 
prohloubení myšlení a cítění socialistického 
vlastenectví, proletářského a socialistického 
internacionalismu.

Soudruh Janota dále konstatoval: „60. 
výročí VŘSR přímo vyzývá k širokému 
rozvoji politickovýchovné práce, činorodé 
aktivity a iniciativy orgánů, organizací a čle
nů Svazarmu s cílem aktivně se podílet na 
plnění závěrů XV. sjezdu KSČ rozpracova
ných 9. a 10. zasedáním ÚV Svazarmu, 
důsledně splnit usnesení V. sjezdu a rozvíjet 
aktivní přípravu celé organizace ke svému 
VI. Sjezdu. Usnesení ústředního výboru KSČ 
k 60. výročí VŘSR je významnou politickoi- 
deovou směrnicí pro práci organizací komu
nistické strany, společenských a státních 
orgánů a organizací pro následující období.1'

O náplni práce naší organizace v letošním 
roce mimo jiné řekl: „Iniciativu a uvědomě
lou aktivitu členů naší organizace je třeba 
plně využít k tomu, abychom ve všech 
článcích organizační struktury, především 
v základních organizacích a klubech, rozvi
nuli v jejich činnosti ofenzivní politickový- 
chovnou práci, pestrou a přitažlivou zájmo
vou branně sportovní a branně technickou 
činnost i budovatelské odhodlání a snahu 
přivést do naší organizace nové členy, získat 
další občany pro trvalé provádění branné 
výchovy'.

Hlavní úsilí v aktivizaci členů je třeba 
zaměřit na splnění úkolů vytyčených v plánu 

’ pro letošní rók, usilovat o důslednou realizaci 
závěrů XV. sjezdu KSČ promítnutých do 
naší činnosti usnesením 9. zasedání ÚV  
Svazarmu. Nesmíme ztratit se zřetele, že 
naším hlavním úkolem zůstává aktivní po
moc při upevňování obranyschopnosti země 
a V přípravě pracujících a mládeže k obraně 
socialistické vlasti; naším úkolem zůstává 
usilovat o další rozvoj branné výchovy a do
sáhnout jejího dalšího rozšíření mezi občany 
a mládež . . .

Není pochyb o tom, že významnou oblastí 
účasti naší organizace na kampaní k 60. 
výročí VŘSR bude široký rozvoj nejrůzněj
ších forem zájmových branných činností.

(Pokračuje na str. 11)

Generálporučík PhDr. Václav HORÁČEK

se narodil v roce 1925 v obci Záhornice v okrese 
Nymburk v rodině pomocného dělníka. Po ukonče
ní povinné školní docházky pracoval jako dělník. 
V letech 1944-45 byl členem partyzánské skupiny 
„Pěst“. Základní vojenskou službu nastoupil v roce 
19 4 7 . Potě se stal politickým pracovníkem pluku 
a později pracoval v politickém aparátu ČSLA na 
různých funkcích vyššího stupně. Několik roků 
rovněž pracoval ve vedoucích funkcích Ústředního 
výboru KSČ. Absolvoval Vojenskou politickou 
akademii Klementa Gottwalda a Vojenskou akade
mii generálního štábu ozbrojených sil SSSR. D o
sáhl tak nejvyššího politického a vojenskoodborně- 
ho vzdělání.

V roce 1969 ho na základě usnesení předsednic
tva ÚV KSČ jmenoval prezident republiky náčelní
kem Hlavní politické správy Československé lidové 
armády.

Soudruh generálporučík Václav Horáček je čle
nem KSČ od roku 1945; ve straně zastával řadu 
významných funkcí. Na XIV. i na XV. sjezdu KSČ 
byl zvolen členem jejího ústředního výboru. V roce 
1971 byl zvolen poslancem Federálního shromáž
dění ČSSR a od roku 1976 je poslancem Sněmovny 
lidu za volební obvod Příbram.

V  průběhu vojenské služby mu bylo uděleno 
několik vysokých řádů, státních vyznamenání a me
dailí. Je nositelem Řádu práce, Řádu rudé hvězdy, 
řady medailí ČSSR a SSSR.

Dne 7. dubna 1977 býl zvolen předsedou ústřed
ního výboru Svazu pro spolupráci s armádou.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE 
AKTIVITY MODELÁŘŮ 
SVAZARMU CSR

Účelem soutěže, vyhlášené v roce 1976 
ČÚRMoK, bylo zaktivizovat modelářské 
kolektivy v roce 25. výročí založení Sva- 
zarmu, na počest XV. sjezdu KSČ a ke 
splnění závěrů sjezdu Svazarmu. Soutěž 
zaměřila úsilí členů na plnění základních 

.cílů vytýčených ÚV Svazarmu: na sou
stavné zvyšování společenské angažova
nosti, na docílení těsnějšího sepětí č in
nosti s politickým  životem naší společ
nosti, na zvýšení účinnosti ideově výchov
né práce a na dosaženi vyšší kvality 
v branně sportovní a výcvikové činnosti, 
zejména v rozšíření členské základny 
v p rác i s mládeží.

Soutěž aktivity podstatné přispěla ke splnění 
úkolů roku 1976: v modelářské odbornosti bylo 
v ČSR ke konci roku 1976 organizováno ve 
Svazarmu 20 tisíc členů; z toho mládež do 15 let 
tvořila 40,6 %. Proti roku 1975 se tedy počet 
členů zvýšil ó 17,9 %, počet organizované mlá
deže o 21,8%. Modeláři v CSR uspořádali 
v uplynulém roce přes 2100 propagačních akci 
pro veřejnost (výstavy, vystoupení u příležitosti 
význačných dnů a výročí, besedy, promítání 
filmů atd.), bylo publikováno téměř 800 článků

NEJLEPŠÍ LETEČTÍ 
MODELÁŘI ČSR

(Dokončení z Modeláře 5/1977)

Kategorie SUM, žáci (15): 1. M. Šimčák, Krnov, 
756; 2. M. Supka, Cheb, 723; 3. L. Vodička, 
Cheb, 695 b.; - ju n io ř i(1):J. Ulrych, Plzeň, 774 
b . ; -  senioři (18): 1. P. Kopeček, Litvínov, 829; 2. 
V. Šťastný, Kladno, 812; 3. P. Stránský, Litvínov 
799 b.

Kategorie RC-V1, žáci (8): 1. Z. Laner, Klato
vy, 2605; 2. P. Lener, Klatovy, 2507; 3. J. Petráň, 
Rožmitál, 2150 b.; -  junioři (8): 1. K. Trnka, 
Drozdov, 2974; 2. O. Pěnička, Dvůr Králové, 
2756; 3. J. Ráhlovský, Semily, 2580 b · -  senioři 
(112): 1. V. Janouš, Kamenné Žehrovice, 
3000 + 1000; 2. V. Perglér, Praha 8,3000 + 962; 
3. J. Mitiska, Strážnice, 3000 + 821; 4. V. Matě
jů, Ústí n. 0 „  2994; 5. P. Vašina, Ústí n. O., 2984; 
6. L. Humpl, Praha 613; 2976; 7. F. Höfer, 
Ostrava, 2965; 8. Z. Prosický, Praha 8,2955:9. z. 
m. s. R. čížek, Kamenné Žehrovice, 2947; 10. V. 
Mastihuba, Hodonín, 2938 b.

Kategorie RC-V2, žáci (1): L. Bílý, Drásov, 
2154 b.; -  junioři (1): M. Markl, Praha 4, 2742 
b.; -  senioři (69): 1. V. Pergler Praha 8, 3000 + 
+ 987; 2. F. Knespl, Ml. Boleslav, 3000 + 890; 3. J. 
Gux, Ostrov, 2990; 4 .1. Langmajer, Ždírec,2984; 
5. J. Marek, Kopřivnice, 2967; 6. J. Stoklasa, 
Frýdlant, 2966; 7. F. Heyer, Praha 8, 2961; 8. S 
Rak, Praha 9, 2952; 9. štěrba, Frýdek-Místek, 
2947; 10. R. Toška, N. Jičín, 2946 b.

Kategorie F3B-T, senioři (5) 1. V. Chalupní- 
ček, Praha ČSA, 2893; 2. J. Hořava, Praha ČSA, 
2836; 3. ing. T. Bartovský, Praha ČSA, 2333 b.

Kategorie RCSv-2, RC Sv-1, junioři(1):Z. Řá
dek, Nové Město, 2049 b.; -  senioři (12): 1. J. Bis, 
Litomyšl, 3000 + 1000; 2. ing. M. Přibyl, Blan
sko, 3000 + 562; 3. M. Bedlák, Blansko, 2927 b.

Kategorie F3B-SV, senioři (36): 1. F. Vrtěna, 
Nové Město, 3000 + 1000; 2. Z. Bartoš, Vyškov, 
3000 + 1000; 3. ing. L. Schmier, Nové Město, 
2991; 4. ing. J. Heyer, Odolena Voda, 2785; 5. J. 
Ungermann, Brno, 2780 b.

Kategorie RC-H, senioři (11): 1. J. Jan, 
Frenštát, 1440 + 425; 2. P. Jan, Frenštát, 
1440 + 400; 3. R. Jan, Frenštát, 1282 s.

Kategorie RC-M1, senioři (1):V. šulc, Praha 
2,9580 b.

Kategorie RC-M2, žáci (1): L. Bílý, Drásov, 
14 760; -  senioři (6): 1. V. Mužný, Kopřivnice, 
17 550; 2. B. Veselý, Praha 2,16 888; 3. V. Bílý, 
Drásov, 16 742 b.

s modelářskou tématikou ve svazarmovském čí 
místním tisku a přes 2400 modelářů, tj. 12,5 % 
všech členů, se zúčastnilo SZBZ a DZBZ.

Prvé místo v soutěži po zásluze patří LMK 
Frenštát p. R. Jeho výsledky zejména v práci 
s mládeží, sportovní a propagační činnost, 
brigádnická pomoc v akci ,,Z" i účast na 
branných závodech by měly být příkladem pro 
další organizace (o činnosti LMK Frenštát jsme 
psali v Modeláři 3/1977. Pozn. red.). Z deseti 
nejúspéšnéjších organizací je polovina malých
-  do 10 členů starších patnácti let.

Soutěž krajských modelářských rad byla 
hodnocena podle šesti základních kritérií (zvý
šení členské základny, podíl organizovaného 
dorostu do 15 let, podíl vyškolených cvičitelů 
mládeže, propagační akce, publikační činnost 
a počet účastníků SZBZ a DZBZ). Čtyři krajské 
modelářské rady dosáhly stejného výsledku (24 
b.). Podle dalších pomocných kritérií (počet 
zveřejněných článků na člena staršího 15 let 
a počet účastníků SZBZ a DZBZ na celkovou 
členskou základnu) bylo pro rozdělení materiá
lu stanoveno pořadí: 1. KMR Severočeského 
kraje; 2. KMR Středočeského kraje; 3. KMR 
Severomoravského kraje a 4. KMR Jihomorav
ského kraje. Umístěni dalších KMR: Východo
český kraj 26 b.; Západočeský kraj 27 b.; 
Jihočeský kraj 28 b.; Praha 39 b. Výsledky 
některých krajů jsou ovlivněny tím, že některé 
silné organizace se soutěže aktivity nezúčastni
ly třeba v Prazez nejsilnějších modelářských ZO 
Švazarmu Klub raketových modelářů v Praze 7, 
LMK Praha 8 a další.

Modelářský materiál v hodnotě přes 40 tisíc 
korun (místo původně uvažovaných 25 tisíc 
korun) pro 10 nejlepších ZO a 4 KMR byl 
rozdělen prostřednictvím KV Svazarmu.

Zkušenosti ze soutěže aktivity 1976 ukázaly, 
že vhodné zvolená kritéria mohou kladně ovliv
nit celkový vývoj činnosti. Vyhlášením soutěže 
pro modelářské kolektivy a základním kritériem
-  počet bodů vztažený na jednoho člena starší
ho 15 let-sledovalaČÚRMoKSvazarmuzámér, 
aby se soutěže aktivity mohly zúčastnit malé 
i velké organizace a aby práce s mládeži do 15 
let zlepšila hodnocení v soutěži. Objevily se 
však i organizace, které se snažily „chytračit" 
a zlepšit své umístěni v soutěži nikoli zvýšenou 
aktivitou členů, ale snížením členské základny. 
Proto nebude v příštích ročnících soutěž pro 
modelářské kolektivy vyhlašována; v roce 1977 
budou soutěžit pouze krajské modelářské rady. 
činnost okresních modelářských rad v ČSR 
i modelářských kolektivů bude hodnocena na 
úrovni KV a O V.

Výsledky soutěže modelářských kolektivů: 1. 
LMK Frenštát pod Radhoštěm 5470 b.; 2. MK 
Hradec nad Moravici 4298 b.; 3. MK Krnov3971 
b.; 4. MK Červená Řečice 3611 b.; 5. MK Kdyně 
2808 b.; 6. Modelklub Hradec Králové 2718 b.; 7. 
MK Tachov 2550 b.; 8. MK Bukovka Pardubice 
2445 b.; 9. MěDPM Pardubice 2437 b.; 10. MK 
Neratovice 2362 b.

Ing. Vlastimil POPELÁŘ 
zasloužilý mistr sportu 

předseda ČÚRMoK Svazarmu

I ̂ oznam uje

Ve „Sportovně 
technických směr
nicích pro činnost 
modelářů v roce 
1977“  si laskavě 
opravte některé 
chyby ve sportov
ním kalendáři, 

vzniklé při zpracování a tisku (zveřejňujeme 
správné znění):
Le-F-03 Mezinárodní soutěž FAI (F3A)

15.-17. 7. Bratislava
Le-F-04 Mezinárodní soutěž (PIA, F1B, F1C) 

26.-28. 8. Sezimovo Ústí 
Le-S-01 Majstrovstvá Slovenska juniorov 

(F1A, F1B, F1C)
23.-24. 7. Holič
J. Vitásek, sidl. M. Nešpora A/13-e, 
908 51 Holič or. Štěpánek,

2  k l u b ů  

kroužků
V Praze 2 plní 

usnesení XV. sjezdu KSČ
Letečtí m odeláři z RC m ode lk lubu  Sva

zarm u v Praze 2 si vzali usnesení XV. 
sjezdu KSČ, hlavně pak jeho  stať o práci 
s m ládeží, jako  hlavní program  svojí p o li-  
tickovýchovné práce. Č lenové klubu ve
dou  m odelářské kroužky, v n ichž pracuje 
65 zájem ců o m odelářství. Soudruh S ta
něk je vedoucím  kroužku p ři ZDŠ v Horáč
kově u lic i, soudruh  D vořák p ři ZDŠ v Ďáb
lic ích  a soudruh  Šulc při MSMT v Praze 1. 
C h lapci se již  zúčastňu ji soutěží házedel, 
p řip ravu jí si m odely kategorie  A3 na žá
kovský p řebor STTM a t i zkušenější staví 
m odely kategorie  A1.

Výchova m ode lá ře -sportovce  je  nároč
ná a trvá řadu let. Zásluhy ins truk to rů  jsou 
o to  větší, že tu to  p rác i konají ve svém 
volném  čase a že m nohdy není ještě plné 
doceněna. Je sam ozřejm é, že vš ichn i 
m ladí m odeláři nevydrží u své nynější 
záliby. Často se však po lé tech k m ode lá ř
ství v rá t í - j iž  jako  otcové. Příkladem  může 
být J. Křemen starší, který se „p ře s  své 
dva k lu ky " stal vášnivým  m odelářem  ave - 
doucím  kroužku na ZDŠ D louhý lán. Jeho 
svěřenci dosahují výtečných výsledků 
v ka tegoriích  A1 a F1A.

Práce s m ládeží by m ěla být pro m ode
lářské k luby Svazarmu prvořadou záleži
tostí. Ze š iroké  členské základny je  nutné 
vyb íra t ta len ty  a vychovávat z n ich  budou 
cí reprezentanty.

Václav Šulc

Plzeň-Doubravka 
Tém ěř pět le t pracu je  p ři ZO Svazarmu 

v Plzni D oubravce m odelářský k lub, za
m ěřený především  na p ráci se ško ln í 
m ládeží. Během trvání k lubu  se v něm 
vystřída lo  76 dětí, které si v pom ěrné 
krátké době osvo jily  seriózní p rác i na 
raketových m odelech. Je jich  úspěchy 
jsou  důkazem , že doubravečtí pod vede
ním předsedy k lubu  Vo jtěcha  Nováčka 
čestně sp ln ili závazek k 25. výročí za lože- 

! ní Svazarmu.

Odbor automobilových modelářů ÚRMoK 
oznamuje:

Mistrovství ČSSR pro RC modelý v Bratis
lavě ve dnech 16. až 18. 9. 1977 se pojede 
v kategoriích: RC EB, RC R2E, RC V1 a RC V2. ‘ 
Postupový klíč: z ČSR 20 seniorů a 3 junioři, ze 
SSR 10 seniorů a 3junioři.

Na mistrovství CSSR dráhových modelů v 
Ostravě ve dnech 21. až 23.10.1977 postupuje 
z ČSR 20 závodníků a ze SSR 10. Senioři 
a junioři jedou společně (nedělí se na skupiny).

Od'1. 1. 1978 budou platit nové limity pro 
získání VT v kategoriích dráhových modelů —VT 
bude možno získat na jediné soutěži. Rozhodu-- 
jící bude součet bodů za umístění v kategoriích 
A1, A2, B a C2. (Limity; 1. V T =  15 bodů, 2. 
VT =  9 bodů, 3. VT = 3 body.)

Podle nového systému soutěží ve Svazarmu 
se bude na Mistrovství ČSSR (a jemu odpovída
jících postupových soutěžích) jezdit pouze v ka
tegoriích: RC-EB, R2E, V1 a V2; SRC-A1, A2,
B a C2 v měřítku 1 : 24/32.

J. Baitler
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V k lubu  je  neustále obsazeno, přestože 
členové se čas od času vym ěňují. Ins truk
to ři nyní docházejí i do škol, protože 
zájem o raketové m odelářstv í je  obrovský 
i přes k ritický  nedosta tek raketových m o
to rů . Navzdory potížím  s je jich  obstará 
váním uspořádal k lub  soutěž pro  nové 
členy kroužků, kteří si na ní poprvé vy
zkoušeli své m odely. Je jí nejúspěšnější 
účastníc i jsou  na sním ku: Soutěž v trvání 
le tu se stream erem  vyhrá l desetile tý Ra
dek H lůžek se 150 s, d ruhý byl jeho  b ra tr 
Bohuslav.

Václav Kasl

V ZDŠ Dub nad Moravou
zahájil č innost m odelářský kroužek v roce 
1974. První prací žáků byly větroně  ze 
stavebnice P ico lo. V dalším  školním  roce 
stavěli Danu a jeden  upoutaný m odel. 
V letošním  roce staví skup ina  starších 
žáků pod vedením  soudruha  Blažíčka 
cvičné upoutané akroba tické  m odely. Ve 
druhé skupině, k terou vede soudruh  Sko- 
palík, staví žáci krom ě letadel i m odely 
lodí.

S nejlepším i m odely se zúčastňu ji 
okresních kol STM v O lom ouci, kde se 
lon i dobře um ístili. M odely žáka M ojm íra 
Skopalíka pos toup ily  do krajského kola 
v Ostravě. Výstavka prací byla též součástí 
výzdoby volební m ístnosti p ři vo lbách  do 
zastupite lských orgánů. V letošním  roce 
se chtě jí ch lapc i zúčastn it m im o STM též 
i některé svazarm ovské m odelářské 
soutěže.

Jaroslav Skopalík

spo lu p ra cu jí s OV Svazarmu, zejména 
s jeho  předsedou soudruhem  Hamplem.

Za pom ěrně krátkou  dobu č innos ti se 
č lenská základna k lubu  značně rozrostla  
a u tuž il se i ko lektiv. Je to  ze jm éna úspěch 
ko lek tivn ího  vedení i reá lnosti cílů , vytý
čených pro č innost organizace. Líhně 
m ladých m odelářů -  kroužky pod vědě
ním členů k lubu pracu jí na ZDŠ v Lysé 
nad Labem a při OU TOS v Čelákovicích. 
Z lepšení podm ínek pro je jich  p ráci je 
h lavním  úkolem  základní organizace.

Jaroslav Čichovský

V LMK Drozdov
máme značné zkušenosti s o rgan izačn í 
s tránkou klubového života: Základem  je 
ko lek tiv , odhod laný řeš it ene rg icky i p ro 
b lém y nepopulárn í. K o lektiv musí mít 
pevné a jasné organ izačn í zásady a musí 
se jim i říd it -  jin a k  se z něj stane pouze 
jakási tlupa.

K lubovou č innos t p lánujem e do všech 
podrobností a p lnění p lánu průběžně 
kon tro lu jem e. Každý bod p lánu je  p řidě 
len u rč ité  zodpovědné osobě. To um ož
ňuje osobní hodnocení členů bodovacím  
systémem, který schvalu je č lenská schů
ze. Podle dosaženého počtu  bodů je  
č lenům  přidě lován m ateriá l.

F inanční p rostředky rozdě lu jem e na 
začátku roku na m ateriá l, investice, ces
tovné  a režijní náklady; vždy ponechám e 
nu tnou  rezervu. M ateriá l nakupujem e tak, 
abychom  uspo ko jili požadavky co největ
š ího počtu  členů. H ospodaření ve skladu 
m ateriá lu  vedeme běžným způsobem  po
m ocí skladových karet a výdej n ich  knížek.

Tento  systém nám pom óhl vyřeš it p rak
t ic k y  všechny těžkosti, vn itrok lubového  
ž ivo ta  a můžeme je j p ró to  d o p o ru č it všem 
k lubům .

Adolf Valášek

O ZN ÁM ENÍ KLUBŮ

■  Nová adresa náčelníka LMK Poběžovice: 
Svatopluk Černý, Augustinova 21,345 22 Pobě
žovice -  Soutěž č. 440 dne 3. 9. Kdyně -  má být 
kategorie RC V1. -  Redakci došlo 31.3.1977.

■  RMK při ZO Svazarmu AZNP Mladá Boles
lav oznámil změnu náčelníka, který také vyřizu
je veškerou korespondenci: Josef Volf, Žižkova 
1151, 293 01 Mladá Bolěslav. -  Redakci došlo 
10. 3. 77.

Lysá nad Labem
Po loňské úspěšné výstavě zažili č leno 

vé LMK Svazarmu v  Lysé nad Labem 
značný nápor m ladých zájem ců o práci 
v  kroužcích. Přestože se p rác i s m ládeží 
věnují soustavně -  řídí j i  k lubová  kom ise 
pro p ráci kroužků -  dosta li se tím  do 
svízelné s ituace v otázce m ateriá ln ího 
zabezpečení. N evyřešen í prob lém u úzce

■  Už skoro desať rokov je OV Zväzarmu v Žíli-
ne přestěhovaný v novej budově, avšak v časo
pise Modelář ako i v „Pokynoch pre činnost' 
modelárov" je uvádzaná nesprávná (stará) ad
resa. Správná adresa je: Zváz pre spolupřácu 
s armádou SSR, Okresný výbor, Pri Rajčianke 
č. 77, Žilina. -  Redakci došlo 24.3. 77.

■  LMK Adast Adamov má nového náčelníka: 
Zdeněk Doležal, Sadová 21/9,679 04 Adamov. -  
Změnu sdělila redakci OMR Svazarmu Blansko 
dne 25.3.77.

PORTRÉT

Alois NEPEŘENÝ
začal „ le p it  šp e jle " v pětačtyřicátém  roce; 
jeho  prvním  modelem  byl jednoduchý 
kluzák. Je zakládajícím  členem  Svazu pro 
spo lup rác i s .arm ádou. S p řibýva jícím i 
zkušenostm i se zvyšovala i techn ická  
úroveň jeho  m odelů -  v roce 1975 mu 
učarovaly RC vrtu ln íky, jim ž  je  věrný 
dodnes.

Ž ivotn í d ráha  „p a n tá ty "  Nepeřeného 
není lem ována zářivým i úspěchy na v r 
cho lných  soutěžích. Přesto má na svém 
kon tě  tři československé rekordy s rá 
diem  řízeným i m otorovým i m odely. 
V roce 1972 dosáhl svého největšího 
spo rtovn ího  vítězství: na m ezinárodní 
soutěži RC m aket v  Karlových Varech 
obsadil p rvní m ísto, o rok  později třetí.

A lo is  Nepeřený je a k tiv n íj ve spo léčen- 
ském  životě: je  členem  KSČ, ROH a p ře d 
sedou ZO SČSP. Pracuje také ve fu n k c i 
m ístopředsedy krajské m odelářské rady, 
je  předsedou okresní m odelářské rady 
a členem  předsedn ictva  okresního výbo
ru Svazarmu. Ve svém bývalém byd liš ti, 
v Pištíně, vědí ještě kroužek m ladých 
m odelářů.

Při tom  všem nezapom něl A lo is Nepe
řený na m óde la řinu  -  za podpory m anžel
ky stále vzn ika jí v obývacím  poko ji je jic h  
bytu nové m odely. A  nejen to  -  cestu 
k Nepeřeným zná m noho m odelářů n iko li 
jen  ze S trakon ic , ale z ce lých Čech.

Závěrečné slovo pa tří A lo isů  Nepeřené- 
mu, nosite li svazarm ovského vyznam ená
ní Za obětavou p ráci a nejlepším u zlepšo-: 
vate li J ihočeského kraje v oboru  m ístn ího 
hospodářství: „M nozí m ladí lidé; vy růsta 
jíc í v naší soc ia lis tické  vlasti, nenašli ještě  
svoje m ísto v po litickém  životě. Za těm i 
musíme jít a pom ocí zá jm ové č innosti je  
získávat pro  naši brannou o rgan izaci. 
Čím více m ladých lidí bude pracovat ve 
spo lečenských o rgan izacích, tím  méně se 
jic h  dostane do rozporu se zákonem . 
M odelářství je  sportem  pom ěrně zná 
mým, bohužel však ještě ne vždy uznáva
ným. Škoda, neboť učí m ladé lid i te ch n ic 
kému cítění, což je  v dnešní době, ž ijíc í 
techn ickou  revolucí, nesmírně dů lež ité ."

V. Houska

■  V ODPM Praha í ,  Nad Zámečnicí 34 pracuje 
od 1. 9. 1976 kroužek lodních a leteckých 
modelářů. Lodní modeláře vede .Karel Hájek, 
letecké Jan Střel ka..- Redakci došlo dne 1.4.77.

■ LMK Rosice u Brna oznamuje, že novým 
náčelníkem klubu je ing. Milan Drnec, Fučíkova 
1085, 665 01 Rosice u Brna, ok. Brno-venkov.-  
Redakci došlo 4.4.77.
■  LMK Praha 7 Letná oznamuje, že z důvodu 
šetření polních kultur v okolí letiště Kladno bylo 
nutno přeložit následující soutěže na pozdější 
termíny: Soutěž č. 100 (A-1, A-3) z 28.5.1977 na 
24. 9.1977 a soutěž č. 126 „Letenská jednička" 
z  25.6.1977 na 14.8.1977.
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Raketoplán
NEZMAR

S raketoplánom Nezmar lietam v kate
g o rii S4D (40 Ns) už štvrtú sezónu. Jeho 
letové vlastnosti uspokoja i  tých najná- 
ročnejších pretekárov. Póvodný úmysel 
bo l zhotovit' raketoplán „sk ládac í" 
a odolný p r i havárii pre členov nášho 
modelářského krúžku s menšími skúse- 
nostiami. Výhody snadnej přepravy na 
súťaž i  jeho pěkný let ma vied l i  k  tomu, že 
som s ním začal přete k a f i  na vrcholných 
súťažiach. Ďalšou výhodou je, žep rip ru d -  
kom náraze (po zlyhaní motorov) model 
„odhadzu je " křídla, čím sa predíde zlo- 
meniu trupu.

K STAVBĚ: Křídlo je možné zhotovit' z 1'ahkej 
a pevnej balzy hr. 10 mm. Lupienkovou pilkou 
vyrežieme odfahčujúci otvor a spevníme ho 
rebrami z balzy hr. 3 mm. Křídlo vybrúsime do 
profilu podl'a výkresu, jemným brusným papie- 
rom (360) vyhladíme a dvakrát nalakujeme 
bezfarebným nitrolakom. Po zaschnutí znova 
vyhladíme a potiahneme tenkým Modelspa- 
nom. Pre lepšiu viditelnost'odporúčam spodnú 
časť potiahnuť tmavým papierom.

Dóležitou súčasťou křídla je otvor pre nasu- 
nutie křídla na „jazyk". Najvhodnejšia je „kra
bička" z preglejky hr. 1 mm, do ktorej jazyk 
presne zapadne. Krabičku zasadíme do koreňa 
křídla 2 mm odspodnej hrany; dotykovú plochu 
křídla s trupom zabrúsime, aby pri vzepatí křidla 
20° sa dotýkalo trupu celou plochou.

Křídlo je možno aj zlepif z balsy hr. 2 a 3 mm. 
Na spodnú vrstvu vyberiemepevnejšiu balzu hr. 
2 mm. Plán křídla si překreslíme na papier, 
odíahčujúci otvor vystřihneme. Vzniknutý rá- 
mik křidla rozdělíme, na štyri časti tak, aby ich 
bolo možné překreslit’ i na balzu širokú 60 až 
70 mm. Časti musia presne do seba zapadat'. 
Podlepíme je z jednej strany hnědou lepiacou 
páskou a na rovnej ploché zlepíme epoxidom. 
Taký istý postup volíme i pri zhotovení druhej 
vrstvy z vefmi 1'ahkej balzy hr. 3 mm. Spoje 
volíme tak, aby neboli na rovnakom mieste ako 
u prvej vrstvy, ale sa viazali. Nesmieme však 
zabudnut' v druhej vrstvě vyřezat' otvor, do 
ktorého bude zasunutý jazyk. Prednú stranu 
otvoru vystužíme preglejkou hr. 1 mm. Tretia 
vrstva e opáť z velmi íahkej balzy hr. 2 mm, 
štvrtá vrstva je z vefmi íahkej balzy hr. 3 mm. Po 
zlepení všetky vrstvy nalepíme na seba epoxi
dom, zaťažíme a necháme zaschnúť. Po vlepení 
rebier celé křídlo opracujeme do požadované
ho profilu, nalakujeme a potiahneme Model- 
spanom.

Chvostové plochy vyrežieme pod fa výkresu 
z tvrdej, ale fahkej balzy hrůbky 2 mm. Jemným 
brusným papierom vyhladíme povrch, dvakrát 
nalakujeme bezfarebným lakom a potiahneme 
Modelspanom.

Trup zhotovíme z pevnej balzy hr. 10 mm. 
Váčšiu pevnost' dosiahneme, keď ho zlepíme 
z viac vrstiev epoxidom. Od prednej časti ho 
rovnoměrně zbrúsime tak, aby pri výškovke mal 
prierez 7 x 5  mm. Po obrúsení ho natrieme 
dvakrát nitrolakom. Podlá výkresu lupienkovou 
pilkou vyrežieme otvor 3 x  135 mm. Z plexiskla 
hr. 3 mm vypilujeme jazyk (detail A), očistíme 
hrany a nad teplom zahneme do požadovaného 
vzepátia 20°. Jazyk zasunieme do vyřezaného 
otvoru v trupe a zalepíme epoxidom.

Hlavicu o vonkajšom priemere 44 mm zhoto
víme na vrtačke.
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►
Kontajner navinieme na trne o priemere 

42 mm zo štyroch vrstiev hnedej lepiacej pásky, 
povrch nalakujeme a vyhladíme. Popovrchovej 
úpravě trubku obalíme vrstvou novinového pa- 
piera a navinieme druhů trubku o štyroch 
vrstvách. Povrch vytmelímea nafarbímenitrola- 
kom. Trubky odrežieme: vonkanšiu na dížku 
65 mm. Do vonkajšiej trubky vlepíme balzovú 
hlavicu.

Na trne o priemere 18 mm navinieme zo 4 
vrstiev lepiacej pásky tri trubky o dížke 65 mm, 
epoxidom ich zlepíme k sebe a do košíkovej 
trubky. Priestory medzi trubkami vyplníme bal- 
zou a přilepíme očko na upevnenie brzdiaceho 
zariadenie.

Kontajner s hlavicou přilepíme k trupu tak, 
aby jeho os mala nastavenie + 2° (nutné pre 
zvislý motorový let). Chvostové plochy zalepíme 
acetónovým lepidlom a po zaschnuti prelepíme 
epoxidom.

PRE ZALIETANIE modelu použijeme motory 
ZVS 5-1,2-3 a pre súťažné lety motory ZVS10-1, 
2-4,

Jaroslav Jančarik 
RMK Pezinok

Pohledné házedlo
s i navrhl a postavil Ladislav KULAJA z Kunovic. Plánek se 
v redakční poště objevil jenom  se stručným průvodním  
dopisem, takže an i uveřejňovaný popis není pří[iš rozsáhlý.

Stavebně ani létáním se model neliší od 
dosud zveřejněných modelů této kategorie. 
Zvláštností-ale praktickou-je frupzesmrkové 
lišty o průřezu 3 x 4  mm. Při stavbě prototypu 
byla použita lišta 4 x 4, obroušená na uvedený 
průřez.

Křídlo z lehké, pevné balsy tl.3 mm je obrou
šeno do profilu podle výkresu. Z balsy stejné 
tloušťky, ale tvrdší, jsou přední díly trupu, které 
se před opracováním přilepí k nosníku ocasních 
ploch.

Vodorovná i svislá ocasní plocha je vybrou
šena z balsy 1 mm tlusté.

Celý model je dvakrát až třikrát natřen zředě
ným bezbarvým nitrolakem a vybroušen. Po 
zaschnutí se křídlo rozřízne na čtyři díly, styčné

plochy se obrousí a části křídla se znovu slepí 
do zepětí podle výkresu. K lepení je vhodný 
Kanagom či podobné kvalitní acetonové 
lepidlo.

Hotový model se dováží plastelínou tak, aby 
poloha těžiště odpovídala údaji na výkrese.

Po zaklouzání se model vyhazuje rukou do 
pravých či levých (leváci) kruhů, na vrcholu, 
dráhy letu má přejít do kluzu v opačných 
kruzích.

IETA0U
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S pokračujícím vývojem letectví stoupá 
podíl aerodynamiky na základním návrhu 
i  celé konstrukci letadla. Obdobně je  
tomu i  p ř i návrhu a konstrukci létajícího 
modelu, a ť je  to větroň, motorový model 
nebo vrtulník. Především u RC modelů, 
je jichž  pracnost a cena je  značná (ale

nejen u nich), se vždy vyplatí provést 
aerodynamický rozbor a někdy i optim ali
zaci a základní výpočet.

Pro návrh a výpočet modelů letadel 
jsou samozřejmě zapotřebí aerodynamic
ké podklady a návod, ja k s  n im i zacházet. 
Pod tímto pojmem myslíme p ro fily  křídel, 
tvary trupů a je jich  součinitele odporu, 
odpory podvozků a jiné  nutné údaje. Tyto 
podklady nebyly dosud souborně u nás 
publikovány. Převážnou část z nich na
jdete v nové knize AERODYNAMIKA MO
DERNÍCH LETECKÝCH MODELŮ, kterou

napsal Miroslav MUSIL, dipt, technik. 
Kniha vyjde začátkem roku 1978 v nakla
datelství Naše vojsko. Otiskneme z n í 
postupně několik statí.

Celou knihu si můžete zajistit předem  
j iž  nyní u vydavatele: Naše vojsko, prode j
n í oddělení Na Děkance 3,128 12Praha 2. 
Objednávky pište výhradně na koresp. 
lístky, stručně, uveďte čitelně svoji úpl
nou adresu včetně PSČ. Objednávky ne
budou potvrzovány, ale budou uloženy 
a vyřízeny postupně hned po vyjití pub li
kace, je jíž plánovaná cena je  asi 23 Kčs.

dní charakteristiky 
tvaru profilu

Profilem křídla (VOP, SOP) je místní řez křídla (VOP, SOP) vhodně 
zvolenou rovinou. U křídla je to nejčastěji rovina rovnoběžná s podélnou 
osou trupu a kolmá na základní rovinu křídla. Na profilu rozeznáváme 
horní a dolní obrys, náběžný bod a odtokový bod. U křídla tvoří spojnice 
nábéžných bodů náběžnou hranu a spojnice odtokových bodů odtokovou 
hranu. Spojnice náběžného a odtokového bodu se jmenuje tětiva profilu. 
Náběžný bod je na profilu pevný a není obecně totožný s bodem nulové 
rychlosti, který je závislý na úhlu náběhu profilu (obr. 1).

Střední křivka profilu spojuje středy kružnic vepsaných do obrysu 
profilu. Je charakterizována polohou a velikostí svého maximálního 
prohnutí v % hloubky profilu.

Tloušťka prof Huse uvádí obvykle v procentech hloubky profilu. Důležitá 
je poloha maximální tloušťky profilu od náběžného bodu v % hloubky 
profilu a průběh tloušťky profilu po hloubce.

Označení a symbolika profilů nejsou na světě jednotné. Jednotliví 
autoři i výzkumné ústavy označují své profily různě. Prvně označovali 
konstruktéři své profily svým jménem nebo zkratkou a pořadovým číslem 
(CLARK-Y, MUNK-6, C-72), a někteří autoři i výzkumné ústavy tak činí 
dodnes E-182 (Eppler), FX60-126 (Wortmann), CAGI-826, STAé-27A, 
(Göttingen).

Původně byly měřeny v aerodynamických tunelech jednotlivé profily, 
určené obvykle pro určitý letoun. Přestože měřeni bylo primitivní 
vzhledem k dnešku, bylo drahé a náročné. Některé úspěšné profily, 
především CLARK-Y, který byl použit na více letadlech v různé poměrné 
tloušťce, získané prostým vynásobením pořadnic, daly podnět k prů
zkumu rodin profilů, u nichž se měnilo systematicky více parametrů 
(střední křivka a tloušťka). Z tvaru úspěšných profilů CLARK-Y, a Gö-398 
odvodili E. N. Jakobs, K. E. Ward a R. M. Pierkerton rodinu profilů, jejichž 
tvary jsou dány přesně rovnicemi. Tak vznikla čtyřmístná řada NACA, 
uveřejněná i s měřeními v tunelu v roce 1933 v NACA Rep. 460.

Tvar původního souměrného profilu je dán rovnicí
±  y  = —í — (0,29690x~1/2-0,12600x -  0,35160x2+ 0,28430x3-0,10150x4)

0,20
Takto vypočítaný profil má maximální tloušťku 20 % umístěnou ve 30 % 
hloubky. Poloměr náběžné hrany

rn = 1,10 ?
kde ř je maximální zvolená tloušťka profilu. Nesouměrný profil vznikne 
nabalením souměrného profilu na střední křivku danou parabolickými 
oblouky. Přední část střední křivky až do její maximální pořadnice má 
rovnici m ~

Yc~ ~7ž (2px — X )

a zadní část odtud až do odtokového bodu

Yc = (i mp)2 K 1 “  2p) + 2px -  X2] 

kde m je maximální pořadnice a p poloha maximální pořadnice.

Střed poloměru náběžné hrany je umístěn na tečně ke střední čáře 
vedenéz počátku, takže profil přečnívá nepatrně před počátek souřadnic.

Tvar těchto profilů lze dnes snadno spočítat a nakreslit i na malém 
počítači. Počítání bodů bez počítače je samozřejmě také možné, je'však 
pracné.

Tato rodina profilů byla velmi úspěšná a některá letadla s ni létají 
dodnes. Stejně oblíbená byla a je dosud mezi modeláři a profily NACA 
6409, 0009 a 0015 patří mezi úspěšné a nejzajímavější.

Označení znamená:
2 4 1 2

V
I— max. tloušťka profilu (12%)

--------- poloha maximální křivosti střední čáry (40 %)

-------------- křivost střední čáry (2 %)
V časovém pořadí profilů NACA následuje pětimístná řada. Střední 

křivka profilu má maximální zakřivení posunuto značně dopředu, čímž 
bylo dosaženo vyššího maximálního součinitele vztlaku. Nevýhodou 
profilů této řady je prudké odtrženi proudnic při dosažení maximálního 
vztlaku a s tím jsou spojeny i nepříjemné pádové vlastnosti. U letadel byla 
tato řada dlouho používána, často v kombinaci s čtyřmístní řadou na konci 
křídla. U volných modelů se profily této pětimístné řady neosvědčily 
a nepoužívají se. Uveřejněny byly v NACA Rep. 537 (1935). Představitelem 
je typický profil NACA 23012, který by byl použitelný na RC modely pro 
závod kolem pylonů.

Symbolika:
2 3 0 1 5

U  Ψ
I— max. tloušťka profilu (15 %)

----------poloha max. křivosti střední čáry (děleno 2 =  15 %)

--------------- křivost střední čáry (2 %)
V letech 1937 až 1942 byly mezi modeláři oblíbeny profily RAF 32, USA 

35B, GÖ 398, G5P, CLARK-Y a začínaly se prosazovat některé profily NACA 
čtyřmístné řady. Profily CAGI byly velmi málo známy, používán byl CAGI 
P-ll-12 % (T. CAGI 212,1932).

Další vývoj profilů byl podmíněn rozvojem teorie prouděni. Ve čtyřicá
tých létech byli již teoretici schopni spočítat tvar profilu z daného 
rozdělení tlaku na profilu a opačně a vypočítat vztlak a odpor profilu. 
Ukázalo se, že při určitém rozložení tlaku a tomu odpovídajícímu tvaru 
profilu se zvětší rozsah laminárního obtékání profilu v určitém rozsahu 
vztlaku a klesne odpor profilu. Čím tlustší je profil, tím větší je rozsah 
součinitele vz'tlaku, při němž je odpor nízký. Tím vznikly první laminární 
profily, které si pro měření vyžádaly stavbu nových tunelů s velmi nízkou 
turbulencí. Dodatečně se ukázalo měřením při vyšších rychlostech, že tyto 
profily mají vyšší kritické Machovo číslo než klasické rychlostní profily.
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------- NACA 0006 -

Pracné výpočty, tehdy ještě bez počítačů, a nákladná měření vedly k řadě 
NACA 6, uveřejněné v Rep. 824 (1945). Konstrukčně nevhodný tvar 
odtokové části profilu byl opraven v řadě 6A (Rep. 903,1948). Tyto profily 
se staly základem všech moderních profilů pro všechny druhy letadel 
a nové profily se liší většinou různými modifikacemi základních profilů.

Systematika označeni:

M loušťka profilu v %

------ navržený střed laminární oblasti nízkého odporu vyjádře
ný v desetinách CýCy = 0,2)

rozsah laminární oblasti v desetinách Cy( Cy = ±0,2)

typ zadní části profilu (upravený) 

rozsah laminárního obtékání (do 40 %)

—------------------základní řada profilů
Řada 6A se hodí jak pro větroně, tak pro motorové modely. Pro rychlé 

větroně na svah 63A-210 až 63A-412, do termiky 63-608 až 63A-615, 
poslední jako kořenový profil pro velké modely. Pro motorové modely na 
normální létání 63A-412, pro akrobacii 63A-015 až 63A-018. Možné je 
použít i řadu 64A, zvláště se osvědčily některé modifikace, např. 64A-610 
a = 0,4 s rovnou spodní hranou pro rychlé modely. Žádný z profilů řad 6 
a 6A nebyl nikde měřen při malých Reynoldsových číslech a proto 
uveřejněné poláry nelze použít jako podklad pro aerodynamický výpočet 
modelů.

Na jaře roku 1933 
uspořádali pražští 
m odeláři soutěž vodních 
modelů s gumovým  
pohonem. Byla pravděpodobně první svého druhu u nás 
a konala se v zátoce libeňské části přístavu. Nové technické 
problémy především se startem, centrážía nedostatek zkuše
ností v tomto oboru byly příčinou malé účasti asi jen  šesti 
modelářů.

Pozoruhodný byl model konstrukce Vladimíra Šilhana -  
z  dnešního hlediska volně léta jící polomaketa britského 
závodního letadla Supermarine ze známé soutěže vodních 
letadel o Schneiderův pohár. Tento model se vyznačoval 
efektním i starty a v soutěži docílil třetí místo dobou letu 15 
vteřin.

Na obrázku je  model Ant. Zrny, který se umístil jako druhý 
dobou letu 25 vteřin. Měl rozpětí 960 mm, délku asi 700 mm, 
prům ěr a stoupání vrtule 320/360, průřez gumového svazku 
25 m m 2 a hm otnost asi 100 g.

První místo v soutěži obsadil model pražského Zvěřiny lety 
v trvání přes 30 vteřin. Byl opatřen třem i plováky krabicového

Výzkumný ústav v Göttingen, jeden z nejstarších, označuje profily 
u nich měřené (nejen tedy vyvíjené) běžné pořadovým číslem, např. GÖ 
803 (někdy se značí jen G 803), takže z označení nelze vyčíst základní 
charakteristiky profilu. Gottingenský ústav jako téměř jediný provedl 
a uveřejnil po roce 1940 přesná měření při malých Reynoldsových číslech 
několika profilů (GÖ 795, 796, 797, 803, 804), použitelná dobře jako 
podklad pro výpočet modelů. Tunely, v nichž byly tyto profily měřeny, mají 
velmi malou turbulenci a Reynoldsovo číslo není nutno opravovat.

Profesor Dr. Richard Eppler uveřejnil řadu profilů vypočtených přímo 
pro nízká Reynoldsova čísla od 40 000 do 200 000. Profily označuje 
zkratkou E a pořadovým číslem profilu, např. E-387. Profily i jejich poláry 
jsou vypočteny pro homogenní nestlačitelné prostředí a některé byly 
foukány při malých Reynoldsových číslech v tunelu v Göttingen, např. 
profil EA (8 (-1 )-1206 dostal po měření v Göttingen označení GÖ 804. 
Profesor Eppler se zabývá též výpočtem profilů pro skutečné větroně.

Profesor Dr. F. X. Wortmann je znám svými úspěchy ve vývoji 
laminárních profilů pro větroně. Dnes převážná část větroňů na světě létá 
s jeho profily. Profily jsou teoreticky počítány a potom měřeny v aerodyna
mickém tunelu s velmi nízkou turbulencí.

Označení:
F X 6 2 -  K -  131 
L J  LJ LJ

^tloušťka profilu (13,1 %)

----------profil s otočnou klapkou

-------------------rok vyvinutí profilu

------------------------- značka Dr. F. X. Wortmanna
Profily vzniklé v roce 1960 a dříve jsou bez klapek na odtokové hraně. 

Pro modely jsou zvláště významné profily FX 60-126 a FX 60-1261, které 
jsou určeny pro konce křídel větroňů, pro malé hloubky a nízká 
Reynoldsova čísla. Jsou také měřeny až do Re = 250 000, tedy na horní 
hranici modelů. Profily se u modelů výborně osvědčily a pro konce křídel 
modelů přepočítal autor profil FX 60-126 na tloušťku 10 %. Profil FX 
60-126 byl také měřen s křidélky o různých hloubkách a výchylkách. 
Z ostatních profilů se hodí některé s tloušťkou do 15 % na středové prodily 
velkých modelů (přes 3,5 m rozpětí), a byly již provedeny pokusy použít 
i tlustých profilů (18 %) u modelů s rozpětím 5 m. Jde vesměs o makety 
větroňů které zachovávají přesně vnější tvar letadla.

Někteří modeláři navrhli empiricky profily pro modely a částečně je 
vyzkoušeli na modelech. Bylo to převážně v padesátých létech, kdy nastal 
rozmach volných kategorií A2a ,,gumáků“  Wakefield. Většina jich během 
doby zanikla a nenašla větší rozšíření, některé se však osvědčily a jsou 
modeláři používány stále. Jsou to některé profily ing. Benedeka a nesou 
označení B a číslo, např. B 8356 b. V aerodynamickém tunelu měřeny 
nebyly a proto jejich poláry neexistují. ■

Zajímavou skupinu tvoří profily, které vznikly ve snaze zjednodušit 
konstrukci křídla. Z nich vynikl a udržel se profil i s konstrukčním 
provedením, které navrhl ing. Erich Jedelsky. Profil má označení E. J. 85. 
Křídlo sestává v podstatě ze dvou balsových prkének, tlustšího a svrchu 
tvarovaného vpředu a tenkého ohnutého v zadní části. Tvar profilů této 
zadní části je držen příčnými balsovými žebry. Křidlo je stavebně velmi 
jednoduché, zvláště když na Západě některé firmy prodávají hotová 
tvarovaná prkénka. Aerodynamicky je profil výhodnější pro pomalejší 
modely, má vysoký součinitel vztlaku. Poměrně ostrý tvar dolní části 
profilu v blízkosti náběžné hrany však způsobuje, jako u všech zakřive
ných profilů tohoto typu, laminární odtržení a dále opětné turbulentní 
přimknutí, vytvoření víru (rotující bubliny) za náběžnou hranou, tím 
podstatné zvětšení odporu při malých úhlech náběhu, které se projeví 
zlomem poláry směrem do větších odporů při součiniteli vztlaku pod 0,6, 
jako je tomu např. u profilu E-385.

Díky dnešním teoretickým znalostem by bylo možné na stejném 
principu dvou prkének vytvořit ještě účinnější profil za cenu mírné větší 
pracnosti. Profil by se blížil tvaru, který vypočítal Robert H. Liebeck (viz 
Modelář č. 3/1966). Profil představuje určitý vrchol ve vývoji profilů po 
stránce výkonů. Jedelskyho profil se mu typově podobá s tím lze také 
vysvětlit úspěchy Jedelsky-ho profilu, i když byl vytvořen spíše náhodně.

typu, které ukázaly převahu nad plováky s přísnou hydrody
namikou převzatými z  velkých letadel, což je  důležité pro  
start na vodě se strmě klesajícím výkonem gumového 
pohonu.

Tato soutěž, ač malá a málo známá, ukázala našim 
modelářům nové cesty ve vývoji.

Text A. Zrna 
Foto A. Podlešák
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univerzální TRENÉR
Ač to zní protismyslně, je  tomu skutečně tak: čím lépe je  cvičný 

upoutaný model navržen a čím lepší má letové vlastnosti -  tím 
méně toho zpravidla nalétá! Příčina spočívá v tom, že takový 
model zakrátko naučí svého tvůrce a pilota všemu, čeho je  
schopen a začne být nezajímavý. Každý další le t přináší už jen  
opakování předešlých návyků, což sice není k  zahození, ale také 
to nějak zvláště nepodněcuje k dalšímu snažení. A tak nakonec 
skončí takový úspěšný model kdesi na půdě mezi zbytky  
ostatních, které již  také překonaly svůj kulm inační bod a stávají 
se obtížným harampádím, jež jen  vzpomínky dočasně chrání 
před zlikvidováním. Je to škoda, neboť práce a náklady vložené 
do stavby ještě zdaleka nejsou zužitkovány a m ohly by být dále 
účelně využity. Jenomže jak?

Tuto otázku s i po lož il i  americký m odelář Frank SCOTT 
a pokusil se nalézt odpověď na n i s aplikací zásad, podle nichž 
byli za druhé světové války školeni vojenští piloti. Tehdy se 
začátečníci uč ili nejprve vzlétat a přistávat na nejjednodušších 
téměř nerozbitelných trenérech, z  nichž přešli na letouny 
základního výcviku, s nim iž se naučili pohybovat se ve vzduchu. 
Výcvik pak ukončili na výkonných cvičných letounech. Přitom  
všechny tyto kategorie letadel měly mnoho společných dílů 
a skupin -  kvůli údržbě a zlevnění výroby.

Výsledkem těchto Scottových úvah je  konstrukce modelu PBA.

PBA Special úmyslné uvádíme Jako „konstrukci", neboť nejde o jediný 
model, nýbrž o jakousi stavebnici prvků, z nichž lze vhodnou kombinací 
sestavit model vyhovující úplnému začátečníkovi, modeláři mírně pokro
čilému i zkušenému pilotovi akrobacie a tak s minimální vynaloženou 
prací a s nejmenšimi náklady na stavbu obsáhnout celou školu zručnosti 
počínaje prvními pokusy o vzlet a konče odlétáním akrobatické soustavy.

První pohled na doprovodné obrázky patrně přiměje ukvapenější 
povahy k výroku: Nic nového -  vždyť je to ten nejobyčejnější trenér 
s plochým trupem, jakých jsme už viděli desítky! Na první pohled to tak 
opravdu vypadá, avšak pod robnější prohlíd ka u káže, že tak jednoduché to 
zase neni. Čím se tedy vyznačují jednotlivé varianty PBA Special a jaké 
jsou mezi nimi vzájemné vztahy?

Nejjednodušší je ovšem varianta A určená pro úplného začátečníka, 
který vlastní buď dobrou „dvaapúlku" nebo lépe o něco silnější motor, 
řekněme tak do 3,5 cm3. Konstruktér modelu razí názor, že přibližně tato 
velikost je nejvhodnějším kompromisem z hlediska nejdelší životnosti 
a míní, že malé modely se sice při haváriích tolik nepoškodí, avšak větší 
modely zase nehavarují tak často, neboť se lépe ovládají.

Plochý trup je vyříznut z jediného balsového prkna a v přední části až za 
odtokovou hranu křídla zesílen překližkovými bočnicemi. Ložekřídlatvoří 
pás prohnuté překližky, dobře přilepené k trupu. Podobné lože, jenže 
z ploché překližkové destičky, je upraveno i pro vodorovnou ocasní 
plochu (VOP). Ta se k němu připevňuje odnímatelně čtyřmi šroubky, 
zatímco křídlo se přivazuje gumou. Takto je pamatováno na vyměnitelnost 
uvedených dvou základních dílů, jejichž různé kombinace budou určovat 
letové vlastnosti výsledného díla.

OBR. A
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Jak je dále patrno z obrázku A, létá model v základní verzí I bez svislé 
ocasní plochy (SOP). Kdo však myslí dopředu, vybaví model SOP, bez níž 
se už další varianty neobejdou. Palivová nádrž je úmyslné volena poměrně 
malá, aby modelář absolvoval co nejvíce startů a přistání, o jejichž nácvik 
jde v této fázi učení především.

Když novopečený pilot dospěje k názoru, že už umí všechno, co mu 
model podle obrázku A může poskytnout, přistoupí ke stavbě nových dílů, 
jimiž jej přemění na variantu B.

Především si postaví nové kříd lo-tentokrá tjiž  se souměrným profilem 
-  a také nové výškové kormidlo o větší ploše. Je ovšem možno létat 
i s původním kormidlem -  a také je to pro prvních pár letů s novým křídlem 
doporučitelné -  aby si pilot postupně zvykal na odlišné vlastnosti modelu, 
především větší živost a obratnost. Jak je dále vidět z obrázku B, též 
podvozek se posunul o něco dozadu a motor je napájen už z normální 
velké akrobatické palivové nádrže. Též těžiště modelu se kvůli zvýšení 
obratnosti přesunulo o něco nazad. PBA Special v provedení B je už 
schopen letu na zádech, přemetů a dá svému pilotovi poznat závrať 
z prvního úspěšného souvratu. Je tedy opět nějakou dobu co cvičit 
a vybrušovat, leč i toto období jednou skončí a pilot touží létat náročněji 
než model dokáže.

Tehdy přikročí k další úpravě a přemění svůj model na variantu C. Opět 
postaví nové křídlo nebo alespoň dosavadní doplní vztlakovými klapkami 
a okrajovými oblouky. Přišroubuje se nově tvarovaná VOP a model se 
doplní táhly spřahujícími vztlakové klapky s výškovým kormidlem tak, aby 
výchylka klapek činila asi 1 /3  úhlové výchylky výškovky, ovšem v opačném 
smyslu otáčení. Spíše pro zjemnění celkového vzhledu se na trup přilepí' 
balsová maketa kabiny a motor se opatří větším vrtulovým kuželem. 
Rekonstrukce se zakončí výměnou podvozkových kol za jiná o menším 
průměru (tím i menším aerodynamickém odporu). V popsané úpravě 
zachycené na obrázku C je PBA Special s dobrým motorem 3,5 cm3 
schopen odlétat celou akrobatickou sestavu na řídicích lankách dlouhých 
16 m o jednotlivém průměru 0,3 mm.

Jistě jste již nahlédli, že nejde o zcela obyčejný trenér, jak vypadá na 
první pohled. Kromě již zmíněné úspornosti při postupné rekonstrukci 
jeho jednotlivých verzí a dobrého využití jednou vložené práce a zpracova
ného materiálu je třeba ocenit i pozvolnou změnu vlastností modelu, který 
se postupně přizpůsobuje rostoucím schopnostem. To zajisté přispívá ke 
klidu, jistotě v ovládání modelu a ve svém souhrnu k uskutečnění 
konečného cíle, kterým je racionálně se naučit létat akrobacii

Je to moderní a komplexní konstrukční řešení, které stojí za úvahu všem 
instruktorům pracujícím s mládeži.

Podle Model Aviation 2/1977 
zpracoval ing. R. LABOUTKA

je vhodným doplněním každé dom ácí 
dílny. Snadno sl jl zhotovíte jednoduchý
mi nástroji z hranolu a prkének z tvrdého  
dřeva a z náboje do předního kola jízd n í
ho kola.

Brusku m ůžete pohánět šicím stro
jem , když si přikoupíte v železářství 
kladku s púlkulatou drážkou asi 30 mm 
v p.uměru pro válcový kožený řem ínek. 
M áte-li vhodný elektromotor, vysoustru- 
žíte  si řem enici pro klínový řemen.

POPIS: Na základovou desku 1 z tv rdého dřeva nebo přek ližky  
je  upevněn hranol 2 s výřezem p ro  uložení náboje 3. Hranol je 
připevněn pěti vruty 4 se zapuštěným i hlavami. Základová deska 
má č tyři o tvory  pro upevnění na p racovn í stůl. Náboj je  v drážce 
zajištěn deskou 5 upevněnou čtyřm i v ru ty 6 s pod ložkam i. P ro ti 
poo točen í je  náboj za jištěn třem i v ru ty  zašroubovaným i z boku  
do o tvorů  náboje s loužících  při původním  použití pro zasunutí 
vyp lé tacích drátů. B rusný ko touč 7 a řem en ice8 jsou  připevněny 
m aticem i s pod ložkam i. O tvory v ko touč i a řem enici m usí 
odpovídat prům ěru hřídele náboje nebo musí být na pa třičný 
prům ěr vypouzdřeny. Smysl o táčení musí být takový, aby se 
nem ohly m atice uvo ln it; na výkrese je  naznačen.

Ing. H. Štrunc

8x1,5

MODELÁŘ · 6/1977
9



Letošní sportovní sezóna.
,, volných ‘ ‘ m odelářů bude 
bohatá. Začala vlastně na 
sk lonku  m inulého roku, když 
čerstvě zvolený vicepresident 
Cl AM  FAI O. Šaffek přivezl 
z Paříže zprávu, že navrhovaný 
tříle tý cyklus světových 
šam pionátů byl zamítnut. 
Znam enalo to urychleně zahá jit 
přípravu na m istrovství světa FAI 
1977, jehož pořádáním  byl 
pověřen dánský aeroklub.

O rganizační štáb MS v čele se známým 
T. Kosterem oznám il, že soutěž proběhne 
ve dnech 6. až 12. července na kodaň
ském le tišti Roskilde s podobným  reži
mem jako  MS 1971 ve Švédsku. Bude se 
tedy létat časně ráno, přes den bude 
přestávka a večer budou soutěže dokon 
čeny. V G oteborgu nám ten to  program  
vyhovoval -  získali jsm e dvě zlaté 
medaile.

Vzhledem k časnému te rm ínu  MS, 
k předpokládané účasti na m ezinárodní 
soutěži v Jerevanu a k srovnávací soutěži 
m odelářů soc ia lis tických  zemí v M aďar
sku, začal výběr reprezentačního d ruž
stva již  v březnu kon tro ln ím i soutěžem i.

Účastníci š irš ího  reprezentačního vý
běru v ka tegoriích  F1B a F1C startova li 20. 
března na veře jné soutěži ,,0  Ž ižkův š tít"  
v Sezimově Ústí. S přehledem  zvítězil 
exm is tr světa J. Klíma v ka tegorii F1B 
(1210 b), p říjem ně překvapil inž. J. Kraje 
(1163 s). T ro jice  Nový, Němec a Radó se 
vtěsnala do rozdílu  4 s ve výsledku (1154 
až 1150 s).

S plným  počtem  sekund (1260) zvítězil 
v ka tegorii F1C nestárnoucí B. Kryčer. Za 
zm ínku sto jí způsob, jím ž vítězství dosáhl: 
v sobotn ím  trén in ku  si vypů jč il od M. 
Šulce výkonnější m oto r Rossi a jenom  
krátce jej vyzkoušel. V neděli ráno m otor 
„n a to č il"  a bez trén in ku  nastoup il rovnou 
do soutěže. D lužno dodat, že po vítězství 
m oto r vrátil m a jite li (věřím, že pěkné 
poděkoval!). Na druhém  místě skončil 
„m už, který nedělá chyby", Č. Pátek 
(1233 s). Pěkně létal nový m odel J. Blažka 
(1181 s). K dobrým  výsledkům  pom ohlo  
i pěkné, skoro  ideální m odelářské počasí.'

O týden později, 27. března, se větroňá- 
ři zúčastn ili veře jné soutěže ve Vlašim i. Za 
pom ěrné nevlídného a větrného počasí si 
nejlépe vedl ing. I. Hořejší (1225 s), d ruhý 
byl M. Pokorný (1156 s) a tře tí Š. Hubert 
(1105 s).

Využívám té to  p řílež itos ti k poděkování 
pořadate lům  obou soutěží za spo lupráci 
a pečlivé  za jištění akcí.

Na závěrečném soustředění, které bylo 
ve dnech 2. a 3. dubna na le tiš ti v Novém 
M ěstě nad M etu jí (jehož náčelník i č leno 
vé A erok lubu  nám vyšli ve lm i vstříc), se 
sešlo dvaadvacet m odelářů. Počasí te n 
to k rá t nepřá lo -  po p řechodu fron ty  bylo 
větrno, se značnou tu rbu lenc i. Kromě 
jedné  úplné soutěže (sedm soutěžních 
ko l) se podařilo  v sobotu  od lé ta t ještě dvě 
kola druhé soutěže. V neděli dopoledne 
se počasí značně zho rš ilo  a tak jed iné 
soutěžní kolo, které se ten den od létalo, 
bylo nakonec stejně zrušeno pro  neregu
lérní počasí (vítr až 11 m /s). Posloužilo  
však pro in fo rm aci o schopnostech  členů 
družstva vyrovnat se i s „řáděn ím  ž iv lů ".

Při nom inaci reprezentačního družstva 
pro  MS jsem vzal v úvahu krom ě výsledků 
soustředění i jis to tu  při startech, počet 
oprav i vyrovnanost všech předvedených 
m odelů. Na MS 7 7  v Dánsku nás tedy 
budou reprezentovat: V takegorii F1A M.
Pokorný, P. Dvořák, inž. I. Hořejší, ná
hradníkem  je  I. Veselka; v ka tegorii F1B si 1
reprezentační dres vybo jova li F. Radó, J.
K lím a a inž. J. Kraje, náhradníkem  je L.
L ibra. V kategorii F1C si nejlépe vedli Č.
Pátek, V. Patěk a B. Kryčer, náhradníkem  
je ing. V. Hájek.

Kostky jsou  tedy vrženy. Závěrečná 
příprava bude již  trad ičné  na le tišti 
v R oudnic i nad Labem koncem  června, 
kde budem e sim ulovat denní režim blíží
c ího  se MS.

Kromě soutěží v Jerevanu a Maďarsku 
se ještě  č lenové širšího reprezentačního 
družstva zúčastní m ezinárodní soutěže 
v E rfu rtu  a navíc se vš ichn i již  těší na 
m ezinárodní „J ihočeský p o h á r" v Sezi
m ově Ústí, který bývá trad ičně  velm i dob 
ře připraven.

Letošní sportovn í sezóna „v o ln ý c h " 
m odelářů  je tedy vsku tku  bohatá. Všichni 
reprezentanti se jis tě  budou snažit, aby 
bohata  byla i žeň sportovn ích  úspěchů.

Jiří Kalina, trenér

Z PRAXE

pro PRAXI

Tlumič hluku pro Kolibříka

možnostem. Prototyp tlumiče zhotovený z du- 
ralu a hliníku byl vybaven ,,ηίρΙί" pro odběr 
t(aku využívaného pro palivový systém. Zručný 
modelář může ještě doplnit tlumič posuvnou 
clonou výfukových otvorů a řídit tak otáčky 
motoru; podobné řešení je opět použito na 
motorech COX QZ.

Prototyp tlumiče byl vyzkoušen na motoru, 
jehož nejvyšší otáčky bez tlumiče byly 8000 za 
minutu, s tlumičem pak 7500 za minutu. Nej- 
menší otáčky bez tlumiče činily 3800, s tlumi
čem 3000 za minutu. Úroveň hluku s tlumičem 
značně poklesla, navíc zmizelo charakteristické 
„komáří bzučení".

O. Luňák
Nejde pochopitelně o doplněk pro známého 

ptáka, ale pro nejmenší sovětský motor OTM 0,8 
Kolibri.

Vzhledem ke spojení válce a hlavy motoru 
šroubením má tlumič tvar anuloidu, podobně 
jako tlumiče pro motory COX. Tlumicí efekt 
vyvolává „labyrint" -  otvory pro vstup a výstup 
plynů jsou vzájemně posunuty o 180°.

Rozměry uvedené na náčrtku tlumiče v řezu 
jsou informativní, je třeba je přizpůsobit kon
krétnímu motoru, materiálovým a výrobním

5r#J

Pomocný motor umístěný asymetricky

Pokoušel jsem se odstranit značné vibrace, 
jež jsou známou nevýhodou pomocného moto
ru umístěného na větroni na pylonu nad trupem. 
Vzhledem k malé tuhosti poměrně štíhlého 
pylonu a při zachování malé hmotnosti je to 
úkol téměř neřešitelný. Ke zmenšení chvění 
významně nepřispěje ani uložení motoru hlavou 
nahoru nebo dolů. Podkládání podstavce pylo
nu pružnou pěnovou hmotou zase nedovoluje 
spolehlivé upevnění celého pylonu.

To mě přivedlo na nápad upevnit motor 
přímo na křídlo, podobně jako je tomu u většiny 
dvoumotorových letadel, jenže jen jeden motor 
-  tedy asymetrické uspořádání. Takové řešení 
bylo už také realizováno na skutečném letadle.

Motor na vyfotografovaném RC větroni je 
umístěn na levé polovině křídla, aby reakční 
moment vrtule měl opačný účinek než moment

vyvozovaný tahem mimo osu trupu. Jelikož 
jsem předpokládal, že reakční moment nebude 
dostačující, vychýlil jsem ještě osu tahu o 2° 
vlevo. Výsledek prvních letů byl překvapující: 
mezi motorovým a klouzavým letem není třeba 
vůbec trimovat směrovku. Malá nevýhoda uspo
řádání se projevuje pouze v tom, že při motoro
vém letu model snáze zatáčí doprava. Tato 
nectnost však není tak velká, aby znepříjemňo
vala létání.

Žebro motorového držáku a vlastní motorové 
lože jsou z překližky ti. 5 mm, tvarová příložka 
přilepená zespodu k žebru je z  1mm překližky. 
Aerodynamický kryt palivové nádrže je vysou- 
stružen z balsy. Plechová nádrž pojme palivo asi 
na 2 minuty chodu motoru. Vzdálenost držáku 
od trupu je v mém případě asi 100 mm (podle 
použité vrtule), držák je připoután na křídlo 
gumou.
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M imořádné zasedám  
Ústředního výboru Svazannu

(Pokračování ze str. 1)
Přesný křížový ovládač

Obsah závazků, které již byly uzavřeny, 
prozrazuje, že budou organizovány nejrůz
nější masové akce a závody, branné hry, 
branné soutěže, branné dny, akce pro mládež 
i pro dospělé, i speciální branně sportovní 
soutěže radioamatérů, motoristů, potápěčů 
a dalších. Bude uspořádána i řada význam
ných akcí ústředního charakteru, akcí s mezi
národní účastí apod. Je třeba, aby všechny 
tyto akce měly jasné ideově výchovné zamě
ření vztahující se k 60. výročí Velké říjnové 
socialistické revoluce nebo k události, k níž 
budou konány, a aby .všechny důstojné při
spěly nejen k oslavě 60. výročí Velkého října, 
ale také k prohloubení vlastní činnosti Sva- 
zarmu a k propagaci jeho společenského 
poslání na veřejnosti."

Ústřední výbor Svazarmu schválil na mi
mořádném zasedání „Pokyny k účasti Svaz
armu na oslavách 60. výročí VŘSR". Z nich 
vybíráme:
-  V oblasti masové branné činnosti je třeba 
rozvinout nejrůznější masové akce, závody, 
branné hry a soutěže, akce pro mládež 
i dospělé a usilovat v jejich obsahu o zvýšení 
ideovosti, branné angažovanosti, organizo- 
vanosti a účinnosti. Dbát o organické spojení 
celkového fyzického rozvoje, technického 
mistrovství a vysokých morálně politických 
vlastností účastníků těchto soutěží.
-  V oblasti vrcholového sportu a státní 
reprezentace uzavírat závazky za vzornou 
a úspěšnou státní reprezentaci na počest 60. 
výročí VŘSR. Bojovat za nové rekordy 
a jejich překonání.
-  V práci s mládeží zaměřit rozvoj iniciativy 
a aktivity na další upevnění spolupráce orgá
nů a organizací Svazarmu s organizacemi 
SSM a s jeho PO, na rozšíření a zkvalitnění 
metodické, odborné i materiální pomoci 
organizacím SSM a PO, na intenzivnější 
spolupráci při organizování branné hry 
„Vždy připraveji", v přípravě cvičitelských 
kádrů, v rozvíjení úrovně polytechnické vý
chovy i v další účasti na organizování branné 
výchovy v letních pionýrských táborech.
-  V oblasti politickoorganizátorské práce je 
nutné ve veškeré činnosti na počest 60. 
výročí VŘSR důsledně vycházet z pokynů 
stranických orgánů a činnost koordinovat 
s ostatními složkami Národní fronty. Pozor
ně promýšlet ideově výchovné zaměření 
a prospěšnost obsahu připravovaných opa
tření a dbát, aby politickovýchovná a organi- 
zátorská činnost byla rozvíjena v naprosté 
jednotě a podporovala všestranný rozvoj 
politické a pracovní aktivity a iniciativy všech 
členů.

Plénum ÚV Svazarmu vyhovělo žádosti 
dosavadního předsedy ÚV Svazarmu, ar
mádního generála Otakara Rytíře, o uvolně
ní z funkce předsedy ÚV Svazarmu. Soudruh 
Otakar. Rytíř zůstává nadále členem ÚV  
Svazarmu.
.  Na zasedání byl zvolen novým předsedou 

ÚV Svazarmu člen ÚV KSČ, poslanec Sně
movny lidu generálporučík PhDr. Václav 
Horáček.

Zařízení bylo vyzkoušeno na modelu opatře
ném zvětšeným křídlem z větroně Hi-Fly o roz
pětí 1800 mm. Byl použit motor MVVS 1,5 cm3, 
vzletová hmotnost činila 1100 kg. Model i držák 
zhotovil člen LMK Hluboká n. Vit. Jiří Heidler.

Stanislav Weber

Amatérská stavba RC souprav má u nás 
rostoucí úroveň a stavitelé takových 
souprav jsou stále náročnější.
Mechanická stránka věci zřejmě poněkud  
zaostala za úrovní elektronického řešení 

. i zpracování, pro to také někteří čtenáři 
žádají o podklady na křížový ovládač. Jak 
už to bývá, názor na něj neníjednotný  
a řídí se jednak stupněm znalosti 
komerčních ovládačů, jednak výrobními 
a materiálovými možnostmi.
Rádi vyhovíme žadatelům o jednoduché  
řešení, jakm ile nám je  někdo nabídne.
Tentokrát předkládáme velmi přesný, ale 
výrobně dosti náročný,.otevřený" 
ovládač, tak ja k  je j zkonstruoval 
a v několika kusech vyzkoušel Zdeněk LUSK v Blatné, povoláním kvalifikovaný pro tento  
druh činnosti.

OVLÁDAČ je konstruován po zkušenostech 
s jinými typy a hlavně s důrazem na co největší 
přesnost. Použitý způsob kolíkové neutralizace 
je jeden z nejpřesnějších; jeho předností je, že 
ani po dlouhé době používání nemůže v ovláda
cím mechanismu dojít ke vzniku nežádoucích 
vůlí. Neběžná konstrukce kulisy 2 a kamene 3 je 
zvolena proto, že drážka v kulise se dá udělat 
přesně i na soustruhu a že mezi těmito díly 
vznikají značně menší měrné tlaky, než jak je 
tomu u většiny jiných konstrukci s mechanic
kým trimováním. Měkký teflonový kámen 3 je 
navíc snadno vyměnitelný. Uložení ovládací 
páky na dlouhém čepu vzávěsu kulisy 9 dává též 
záruku přesnosti a spolehlivosti.

Z výkresu je zřejmé, že ovládač je pracný a že 
je jeho výroba vyžaduje přesnost a pečlivost. 
Zejména při výrobě více kusů (v klubu) je účelné 
zhotovit si svrtávací přípravky a různé další 
pomůcky. Stačí na ně kus 3mm plechu, Umatex, 
2mm ocelové kolíky a několikšroubů. V příprav
ku zhotovíme bez potíží díly 1,6,11,13,16, 20. 
Neobejdete de pochopitelně bez soustruhu 
a frézky.

K výrobě jednotlivých dílů

1 Víko z duralu tl 2. Použijete-li dva protilehlé 
otvory na úhlopříčce k přišroubování na panel 
vysílače, pak je nezahlubujte.
2 Kulisa z duralu. Soustružíme 0  19, frézujeme 
protilehlé strany a drážku pro kámen.
3 Kámen z teflonu, silonu apod. Míru 
4- 0.015 pečlivě zalapujeme do drážky v kulise 2.
4 Kývačka z duralu. Důležité jsou otvory pro 
neutralizační kolíky o 0  2H7 a otvor pro kolík 
kamene o 0  2H7; musí být přesně v ose.
5 Matice potenciometru upravená na výšku 
3 mm.
6 Bočnice z duralového plechu o tl. 2. Potřebu
jeme 1 + 1 kus pro jeden ovládač s vystřídanými 
roztečemi, tj. 1 kus s roztečemi děr 7 a 21 a 1 kus 
s roztečemi 10 a 21. Pracujete-li bez vrtacích 
šablon, je třeba bočnice svrtávat se sloupky 16, 
jinak nedosáhnete požadované přesnosti.
7 Pouzdra potenciometrů z mosazí nebo bron
zu. Důležité ie dodržet kótu pro trimovací kolík 
2- 0.02 přj montáži přesně dolapujeme, protože 
i malá vůle se projeví na trimovací páce. Totéž 
platí i pro drážku 2,5+0·3, kam zapadá nos 
potenciometru. Kóta osazení 2,4 na 0  12h6 je 
neméně důležitá. Potenciometr je totiž dotažen 
maticí 5 spolu s pružnou podložkou 17 o tl. 0,3 
pevně (na doraz k osazení 2,4) do pouzdra. 
Je-li tedy osazení 2,4, tl. bočnice 2 a tloušťka 
podložky 0,3, je nutná montážní vůle:
2.4 -  (2 + 0,1) = 0,3. Tato malá vůle je nutná, 
jinak trim půjde ztuha. Použijete-li na bočnice 6 
plech o jiné tloušce než 2, upravte též osazení
2.4 na příslušný jiný rozměr.

■II(((((RC

8 Čep z automatové oceli.
9 Závěs kulisy z duralu. Soustružíme a frézuje
me podle výkresu.
10 Páka ovládače. Čep je z leštěné mosazi, 
rukojeť z Umatexu. Po zalepení namočíme do 
epoxidové barvy a vyleštíme.
11 Trimovací páka ze sklotextilu apod.
12 Potenciometr -  hřídel zkrácen na délku 
5 mm.
13 Bočnice z duralového plechu o tl. 2. Platí 
totéž, co u dílu 6.
14 Neutralizační kolík zocelí o 0  2 mm uprave
ný na potřebnou délku.
15 Pouzdro z mosazné trubky o 0  3/2. Otvor je 
třeba přestružit, povrch vyhovuje bez úprav.
Pouzdra pro vypouzdření trimovacích pák zho
tovíme asi o 0;2 mm delší, než je tloušťka 
materiálu.
16Sloupekzdura!u. Platí totéž, co u dílu 6 a13.
17 Pružná podložka z ocelové planžety 
0,3 X 20 X 27 s otvorem o 0  12,2 ve středu.
Prohneme j i  na delší straně do oblouku asi 
o 3 mm.
18 Šrouby M2 x  5 zápustné.
19 Neutralizační pružina z drátu o 0  0,3, vinutá 
na trnu o 0  3.
20 neutralizační páka ze sklotextilu o tl. 3. Do 
otvoru 0 0  2 zalepíme hliníkové nýty pro zavě
šení pružiny.

Montáž

Všechny díly pečlivě odjehlíme a srazíme hrany 
podle výkresu. Týká se to hlavně dílů 4 a 9,
U nichž je sražení hran 1/30“ nutné, aby se 
dosáhlo plné výchylky při současném vychýlení 
obou potenciometrů. Do kulisy 2 zasadíme 
a zalepíme dvě pouzdra, která necháme na 
každé straně vyčnívat asi o 0,6 až 0,7 mm. Po 
vytvrzení zalícujeme na míru závěsu kulisy 9.
V pouzdrech potenciometrů 7 je třeba dostateč
ně srazit hranu uvnitř otvoru 0  10H7 tak, aby 
nasazené potenciometry dosedly celou 
plochou.

Máme-li vše připravené, smontujeme ovlá
dač a vyzkoušíme funkci. Jestliže po dotažení 
červíků v dílech 4 a 9 k hřídekům potenciometrů 
zjistíme, že se páka po vychýlení nevrací do 
neutrálu, je to způsobeno křivou montáží po
tenciometrů nebo špatným zúhlováním bočnic.
Zde je na místě největší přesnost; zvětšování 
otvorů pomůže jen za cenu zvětšení vůlí v me
chanismu, což je samozřejmě nežádoucí. Jde 
o přesný mechanismus, a protojetaké třeba tak 
k práci přistupovat.

Závěrem lze jen znovu připomenout, že ,na 
koleně' a s pilníkem se tyto ovládače zhotovit 
nedají; při pečlivé práci však budete příjemné 
překvapeni jejich dokonalou funkcí.

D l l l l l l l · · ^
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OBR. 2Vybavovač 
ze dvou 
elektromagne

Malé modely letadel, u nichž jsou možnosti 
řízení rádiem omezeny prostorem uvnitř mode
lu a často i hmotností instalovaného zařízeni 
včetně baterií, bývají obvykle vybaveny „jedno- 
kanálovým" ovládáním. Směrové kormidlo o- 
vládá vybavovač, což je bud elektromagnet 
nebo často jen samotný elektromotor s navíje
ním šňůrky táhla na jeho hřídel. V klidu je pak 
kormidlo vychýleno v jedné krajní poloze. Jed
nou z nevýhod tohoto uspořádání je potřeba 
stálého vysílání impulsů i pro přímý směr letu, 
což klade větší nároky na baterii vybavovače (ta 
musí být více dimenzována nebo častěji vymě
ňována). Kmitání kormidla v rozsahu obou 
krajních poloh je na letu malého modelu přece 
jen dosti vidět, let není plynulý a nepůsobí 
„skutečným" dojmem. Největší nevýhodou 
„jednokanálů" však zůstává skutečnost,, že 
i krátkodobé rušení nebo selhání v oblasti 
hranice dosahu vysílače má zpravidla za násle
dek havárii modelu, neboť kormidlo zůstane 
trvale nebo delší dobu v jedné výchylce. Tomu 
lze do jisté míry zabránit tím, že se „klidová" 
výchylka udělá tak malá, aby model pří poruše 
rádia sestupoval k zemi v kruzích ve spirále. Při 
tak malé výchylce kormidla se však dá létat jen 
za bezvětří a již při slabém větru nastávají 
problémy s řiditelností modelu.

Pokud máme k dispozici RC soupravu se 
dvěma kanály (přijímač se dvěma filtry), je 
situace příznivější. Problémy však zůstávají 
u malých modelů v rozměrech a hmotnosti 
servomechanismů. a hlavně baterií. Klasická 
serva s elektromotorem a s vracením do střední 
polohy pružinou vyžaduji reverzaci, tedy dvě 
baterie. Je sice možné využít klidových kontak
tů relé přijímače a pak vystačíme s jednou 
baterii, ale to je řešeni velice nespolehlivé pro 
malý tlak klidového kontaktu relé. Toto zapojení 
způsobilo již hodně zbytečných havárii. Přitom 
dvě ploché baterie 4,5 V se nevejdou do malého 
modelu např. APOLO, VIPAN a podobných, 
příp. ještě menších.

Celý p rob lém  se snadno vyřeší použ i
tím  dvou ste jných e lek trom agne tických  
vybavovačů, uspořádaných vedle sebe. 
Každý m agnet má své táh lo , ko rm id lo  je  
opa třeno  ovládacím i ram eny z  obou

stram. V k lidu  (bez s igná lu ) je  udržováno 
ve s tředn í poloze p ruž inou  um ístěnou 
pod  k o rm id le m -o b rá z e k  1.

Z energe tického h lediska je ta to  funkce  
výhodná, pro tože p ro  po třebné vychýlení 
ko rm id la  ze s tředn í do  kra jní po lohy po
třebu je  m agnet vykonat jen  po lov ičn í

Id

zdvih  ve srovnání s jeho  funkc í p ři „ je d n o - 
kaná lovém " ovládání. Při menším zdvihu 
má m agnet m nohem  větší počáteční sílu 
přítahu. Musí se však pam atovat na to , 
aby m agnet dovo lil větší oddálení své 
kotvy tedy, když přitáhne  d ruhý m agnet. 
Pokud by vůle kotvy nestačila, snadno se 
dá upravit.

Při použití e lektrom agnetů  nezáleží na 
po la ritě  a zdro jem  může být jedna p lochá 
baterie  4,5 V, event, tř i menší č lánky (tuž
kové apod.). Proud e lektrom agnetů  zn. 
MARS s odporem  v inu tí 22 ohm ů je asi 
200 mA, tedy rovněž příznivý ve srovnání 
se servy. Nejcennější však je  to , že chvění 
de tonačn ího  m oto ru  neovlivňu je  fu n kc i

m agnetů a řízení je  spo leh livé . Pro další 
zvýšení spo leh livosti do p o ru ču ji p řek le 
nou t cívky obou m agnetů d iodam i KA502, 
které chrání kon takty relé v p řijím ači před 
opalováním . Pozor na správnou po la ritu  
d iod  a později též na správné pó lování 
p loché  baterie  p ři výměně!

Přijím ač lze napájet z jed iné  společné 
baterie  4,5 V spo lu  s m agnety. Přesto 
raději napájím  p řijím ač z odděleného 
zdro je , s loženého z 5 kno flíkových  č lánků 
NiCd 225. Jednak p ro to , že p řijím ač byl 
původně navržen pro napájení ze zdro je  
6 V a hlavně pro to , že napětí NiCd akum u
lá to rů  se během  vybíjení mění m nohem  
m éně než u suchých ba terií (obr. 2).

Domnívám se, že i v době značného 
rozm achu dokona lých  p ropo rc ioná ln ích  
souprav a stavby k nim  vhodných  ve likostí 
m odelů přijde  ten to  příspěvek vhod těm, 
kdo ch tě jí stavět nebo zdokona lit malý 
m odel a konečně těm  nejm ladším , pro  
které může být dobré  servo z dovozu 
i finančním  problém em .

Leo TAUSSIK, Plzeň

MOTORIZOVANÝ VĚTROŇ 
se sovětským motorem 
OTM 0,8 Kolibri sl navrhl 
a postavil Inž. J. Králík 
z Brandýsa n. L. Model má 
rozpětí křidla 1680 mm, 
celkovou nosnou plochu 
29,5 dm2 a vzletovou 
hmotnost 800 g. Je řízen 
směrovkou pomoci RC 
soupravy Mars 
s magnetovým 
vybavovačem. S profilem 
Clark-Yna křidle létá 
větroň spolehlivě i za 
mírněho větru.

NOVÁ KN IH A O RC V  NDR
Na sklonku minulého roku vyšla v NDR nová 

práce tamnějšího odborníka nadálkovéovrádá- 
n l modelů GQnthera Mlela: Elektronische Mo- 
dellfamsteuerung. Knihu vydalo nakladatelství 
Mintárverlag v  Berlíně a prodává se za 12,60 M 
na území NDR.

Průpravou k vytvoření této obsažné encyklopedické 
práce v rozsahu 359 stran byly autorovi jednak jeho 
články o RC technice z let 1970-73 v časopise Funkama- 
teur (který tehdy nešetřil místem na popularizaci této 
radiotechnické odbornosti), jednak jeho .čtyři brožury 
postupné vydávané v amatérské knižnici Electronics 
(tituly 108, 109 a 120,121) zhruba v téže dobé. Z nich 
prvé dvě pojednávají o jednoduchých neproporcionál- 
ních řídicích systémech, kdežto druhé dvé se zabývají 
technikou proporcionálního řízení modelů na digitál
ních principech. Tyto příručky jsou ještě v NDR občas 
k sehnání.

Nyní vydaná kniha podává informace z celé oblasti 
dálkového ovládání modelů, nevyjímaje ani okrajové 
systémy světelného, zvukového a indukčního přenosu 
povelů. Sympatické je na knize rozdělení tiskové plochy 
mezi jednotlivé kapitdy obsahu; ač žádný ze soudo

bých čl historických ovládacích systémů není opomi
nut, jsou probrány každý do takové hloubky a v takovém 
rozsahu, jaký odpovídá jejich objektivnímu významu.

Při sledování obsahu knihy se neubráníme jejímu 
srovnání s podobně koncipovanou polskou prací inž. J. 
Wojciechowského Zdalne kierowanie modeli. Z uvede
ného srovnání je možno vyvodit tento závěr: obě 
publikace jsou přibližně na stejné odborné i obsahové 
úrovni, avšak nová německá kniha je téměř o tři roky 
mladší -  a to už je na jejím obsahu při stávajícím rychlém 
rozvoji elektroniky znát.

Většina modelářů jistě ocení bohatou sbírku vyzkou
šených zapojení na vlastní stavbu různých souprav 
dálkového ovládání modelů, měřicích přístrojů, pomoc
ných zařízení či zdrojů, avšak užitek z ní budou mít 
i majitelé zahraničních RC souprav, které u nás nemají 
technický servis. Kniha totiž obsahuje i velký počet 
zapojení různých souprav včetně hodnot součástek 
a zpravidla i s popisem funkce.

Publikaci uzavírá tabulková část, obsahující např. 
cenné údaje o barevném, značení odporů a kondenzá- 
torú, seznam vzorců z elektroniky, které jsou v textu 
použity a konečně přehled doporučené literatury, v níž 
kromě časopisu Modelář není zastoupen ani jediný 
Československý knižní titul. Jak by také mohl být, když 
u nás vyšla naposledy původní práce o dálkovém 
ovládání modelů právě před deseti lety, v roce 1967!.

Ing. R. LABOUTKA
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SURTEES TS 16
Rádiem řízené modely automobilů se spalo

vacím motorem patří výrobně k nejnáročnějšim 
modelářským kategoriím. Přesto jsou stále oblí
benější nejen v zahraničí (kde lze koupit jak 
hotové agregáty, tak celé modely), ale i u nás, 
v zemi příslovečných ,.zlatých" rukou. Vývoj 
těchto modelů není zdaleka u konce. První byly 
zmenšeninami skutečných automobilů nejen 
podle ,,kabátu", ale i v řešeni konstrukčních 
celků. Zkušenosti však ukázaly, že na rozdíl od 
leteckého či lodního modelářství zde nelze 
aplikovat poznatky z konstrukce vzorů. Návrh 
úspěšného modelu je tedy nyní záležitostí nejen 
zkušeností, ale i konstrukčního citu.

Jedním z mála modelářů, kterým se již po 
několik sezón daří držet se na výsluní, je Jan 
Kuneš mladší z modelářského klubu Svazarmu 
v Praze 6-Suchdole. K prvním úspěchům v této 
kategorii mu dopomohl FORD TYRRELL (plá
nek Modelář č. 61s), na který navazuje moderně 
řešený a mnoha vavříny ověnčený SURTEES 
TS 16. Vznikl v suchdolské,,stáji" spoluprací J. 
Kuneše ml. a Václava Můllera; většina sportov
ních úspěchů této dvojice byla již publikována. 
Jednotlivé konstrukční skupiny modelu SUR
TEES pak posloužily při stavbě dalšího vozu 
PORSCHE 917.30, s nímž oba modeláři slavili 
úspěchy v závodech modelů se zakrytými koly 
(kategorie RC-V2).

Model SURTEES TS 16 je zmenšen oproti 
skutečnému vozu v měřítku 1:8, rozměry i kon
strukcí odpovídá mezinárodním pravidlům

polomaketa 
vozu F1
kategorie RC-V1

Konstrukce Jan KUNEŠ ml.

EFRA. K jeho řízení může být použita pouze 
proporcionální RC souprava se dvěma servy. (V 
prototypu byla použita amatérská RC souprava 
a šedivá serva Varioprop.) Motor MWS 2,5 G7 
pohání přes čelní ozubené soukolí s převodem 
1:5,5 až 1:6 zadní nedělenou nápravu. Volba 
převodu závisí na předpokládaném charakteru 
trati; pro skupinový závod se používá hlavně 
převodu 1:6.

Plánek je určen pro zkušené a zručné mode- 
láře-řemeslniky; proto není uveden výrobní 
postup u jednotlivých dílů. Návod se omezuje 
na postup sestavení; je tudíž výhodné zhotovit 
si nejprve všechny díly. Všechny jinak neozna
čené míry na výkresech jsou v milimetrech. -  Na 
snímcích je model V. Můllera, který se v drob
nostech liší vůči výkresu.

PODVOZEK
Základem podvozku je plechový plošinový 

rám 1, na němž jsou upevněny ostatní díly 
modelu; karosérie tvoři jejich kryt. Do přesného 
tvaru se rám opracuje až po porovnání s karo
sérií.

Na nosník 81 se nanýtuje držák 97 s konekto
rem 96. Na rám 1 se připevní pomocí nýtů 83 
výztuhy 81 a 82 a pájecí očko 101. Přišroubuje 
se sloupek 73 s ovládací pákou 75 a sloupek 55. 
Nýty 95 se připevní podložka 93 s držákem 94.

Do nábojů 3 se připájí na tvrdo ramena 6. 
Svislé čepy 4 se zajistí pojistnými kroužky 5. 
Čepy 7 se nalisují do nábojů 3 a připájí se. Do 
předního disku 11 se nasunou dvě ložiska 10 
a zajistí se pojistným kroužkem 9. Obruče 12 
předních kol se slepí Alkaprénem z několika 
mezikruží vyříznutých z pěněné plastické hmoty 
používané na podrážky bot. Po přilepení k dis
kům se obruče opracují na patřičný průměr. Na 
čep 7 se nasune vymezovací kroužek 14, pak 
úplné přední kolo a zajistí se pojistným krouž
kem 8. Přední nápravnice 2 je upevněna na 
plošinový rám šrouby 13.

Hnací hřídel 15 se otáčí v kuličkových ložis
kách 16. Na vroubkovanou část hřídele 15 se 
nalisuje náboj 22, na který se třemi šrouby 113 
přišroubuje ozubené.kolo 23. Zadní disky 19 
a obruče 20 se vyrobí stejným způsobem jako 
přední. Zadní kola jsou dotažena maticemi 18 
na kužel na hřídeli 15. Před nasazením levého 
kola se nasune na hřídel 15 ještě vymezovací 
trubka 17.

Motor 32 se přišroubuje k držáku 29, ten se 
přišroubuje šrouby 92 k bočnici 26. Na hřídel 
motoru 32 se nasune vložka 38, setrvačník 34, 
kroužek 37 a vše se přitáhne šroubem 36. Do něj 
se vsune ložisko 45. Do setrvačníku 34 se 
našroubují čepy 41 a zajistí se maticemi 44. Na 
čepy 41 se nasadí spojkové čelisti 40 a zajistí se 
kroužky 42. Do spojkových čelistí se nasunou 
pružiny 39 a poté spojkový buben 35. Do 
bočnice 25 se nalisuje kuličkové ložisko 109. Do 
třměnu 47 se nalepí Alkaprénem brzdové oblo
žení 48, třmen se nasadí na čep 51, navlékne se 
podložka 52 anašroubuje se matice 53; celek se 
upevní k bočnici 25. Matice 53 se dotáhne tak, 
aby se třmen volně otáčel na čepu. Do otvoru 
v třmenu 47 se nasune táhlo 54, na né pružina 49 
a cínem se připájí kroužek 50.

(Pokračování na str. 18)

SEZNAM DÍLŮ
List

Číslo Název Materiál Rozměry Kusů výkresu

RÁM
1 plošinový rám dural 1,2 X 193 X 332 1 2

PŘEDNÍ NÁPRAVA
2 nápravnice dural 9 X 176x31 1 1
3 náboj ocel 10x 20 2 2
4 svislý čep ocel 03x28,5 2 1
5 kroužek hotový výrobek 3 ČSN 022929.02 4 -
6 rameno ocel 2 X 7 x 30 2 1
7 čep ocel 0 7 x 2 0 2 1
8 kroužek hotový výrobek · 5 ČSN 022929.02 2 -

9 pojistný krou?
16 ČSN 022931žek hotový výrobek 2 -

10 kuličkové lo
žisko hotový výrobek 625 024634 4 _

11 přední disk dural 035x45 2 1
12 obruč pěněná plastic

ká hmota 056X44 2 1
13 šroub hotový výrobek M4 X 6 ČSN 2 -

14 kroužek dural 07X2,4 2 1

ZADNÍNÁPRAVA
15 hnací hřídel stř. ocel 08x217 1 2
16 kuličkové lo

žisko hotový výrobek 608 ČSN 024634 2
17 trubka mosaz 0  ÍO/8 X 26 1 1.
18 matice M5 hotový výrobek ČSN 021401 1 + 1 -

19 zadní disk dural 0  45 X 61 2 1
20 obruč pěněná plastic

ká hmota 0 6 8 x60 . 2 1
21 šroub hotový výrobek M4 X 6 ČSN 5 -

22 náboj dural 030X11 1 2
23 převodně kolo litý silon podle převodu, 

modul 0,7 1 _

MODELÁŘ · 6/1977

List
Číslo Název M ateriál Rozměry Kusů výkresu

24 pastorek ocel podle převodu,
modul 0,7 1

25 bočnice pravá dural 7 X 40 X 125 1 2
26 bočnice levá dural 7X40X125 1 2
27 výztuha dural 6 X 39 X 99 1 2
28 výztuha dural 5 X 20 X 109 1 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ MOTORU
29 držák motoru dural 7 X 25 X 32 1 1
30 držák karosérie dural 2 X 25 X 48 1 2
31 patentka hotový výrobek 015 1
32 motor hotovy výrobek (objem do 3,5 cm3) 1
33 sběrač oleje mosaz, plech tl. 0,5 32 x 36 x 142 1 1

SPOJKA

34 setrvačník ocel 048X14,5 1 2
35
36
37
38
39

41
42
43

44
45
46

buben 
šroub 
kroužek 
vložka 
pružina 

40· spojková 
čelist 
čep
kroužek 
stavěči šroub 
M 2 X 4 
matice M3 
ložisko 
hřídel

ocel
ocel
hliník
ocel
ocel

litý silon 
ocel
hotový výrobek

hotový výrobek 
hotový výrobek 
hotový výrobek 
ocel

0  32,5 *  15,5 
012x16  
0 13,8 X 4 
0 9 x 8  
0  0,63 X 44

0 2 9 x 8  
0 3 x 1 8  
3 ČSN 022929,02

ČSN 021181.20 
ČSN 021401 
623 ČSN 024634

BRZDA A OVLÁDÁNI MOTORU
47 třmen dural
48 brzdové obi,
49 pružina
50 kroužek
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S U R T E E S  T S  1 6
(Dokončení ze str. 15)

Bočnice 25, 26 a výztuhy 27, 28 se spojí 
šrouby 92. Do ložiska 109 spojkového bubnu 35 
a do ložiska 45 se nasune hřídel 46, k němuž je 
na tvrdo připájen pastorek 24. Hřídel s pastor
kem je v bubnu 35 zajištěn stavěcím šroubem 
43. Sestavená pohonná jed notka se přišroubuje 
šrouby 21 na rám 1. Na držák karosérie 30 se 
připájí patentka s pérem 31 a celek se přišrou
buje k volné patce motoru.

Dily přítlačného křídla 67, 68 a 69 se slepí 
epoxidem a celek se přinýtuje k držáku 65, který 
se přišroubuje šrouby 66 k výztuze 28. Sběrač 
oleje z mosazného plechu.ti. 0,5 a výfuk 33 
z mosazné trubky se spájí na tvrdo; celek se 
nasadí na výfukové hrdlo motoru a přišroubuje 
se k bočnici 26. Do vahadla 56 a páky karburáto
ru se nasune pružné táhlo spájené z dílů 60,61, 
62,112,63 a vahadlo 56 se přišroubuje šroubem 
91 na sloupek 55.

Palivová nádrž 84 smí mít objem nejvíce 
125 cm3; je tvarována podle karosérie. Nádrž se 
spájí cínem, připájí se trubky 87, 88, 89 a patky 
90, na něž se připájí matice 86. Nádrž 84 se 
upevní šrouby 85 na rám 1. Na trubku 89 se 
nasadí palivová hadička 103 složená ze dvou 
kusů, mezi něž je vložen čistič paliva 64; druhý 
konec hadičky se nasadí na karburátor.

KAROSÉRIE
-  viz pozice 104 -  se zhotoví laminováním do 

negativní formy, a to v celku, pouze bez hrdla 
pro nasávání vzduchu. Tento díl se laminuje do 
zvláštní formy a hotový se přilepí na karosérii. 
Do hotové skořepiny karosérie se vyřízne otvor 
pro řidičský prostor, dále otvory pro konektor, 
anténu, přední nápravu a trubky palivové nádr
že. V zadní části je karosérie zesílena díly 105, 
přinýtovanými a přilepenými epoxidem. Do 
otvoru pro řidiče se zalepí deska ze skelného 
laminátu ti. 1 do hloubky asi 10 mm pod okra
jem otvoru. Na ni se přilepí figurka řidiče 106. 
K přední části karosérie se přinýtuje závěs 107, 
který se zároveň připevní šrouby 111 k rámu 1. 
V zadní části karosérie je šroub 108, který 
zapadne do patentky 31. Toto uchycení umož
ňuje karosérii snadno a rychle odklopit.
POSTUP zhotovení karosérie:

Jádro budoucí negativní laminovací formy, 
tzv. „kopyto", je nejlépe zhotovit ze dřeva 
(balsa, lípa). K dodržení přesného tvaru „kopy
ta" poslouží řezy A až G na výkrese, podle nichž 
se zhotoví dotykové měrky z tuhého papíru. 
Povrch opracovaného „kopyta" se vytmeíí, vy
brousí a nalakuje. Na jeho kvalitě závisí kvalita 
povrchu negativní formy a tim i karosérie.

Hotové jádro se zaformuje sádrou nebo Lu- 
koprénem. Před zaléváním sádrou je nutno 
potřít povrch jádra separátorem -  vazelínou, 
aby po zatvrdnutí sádry šlo jádro vyjmout. 
Z téhož důvodu musí být sádrová forma také 
půlená. Proto se jádro v podélné svislé rovině

rozřízne a mezi jeho půlky se vloží tenký rovný 
ocelový plech. Lepšího povrchu karosérie se 
dosáhne ve formě z Lukoprénu. Na jádro se 
nanese tenká (asi 5 mm) vrstva Lukoprénu, 
která se dolije sádrou do vnějšího tvaru lamino
vací formy hranolu.

Před laminováním se musí sádrová forma 
vytřít pastou na linoleum, lukoprénová forma 
separátor nevyžaduje. K laminování se hodí 
skelná tkanina o měrné hmotnosti 110 g/m: . Na 
první vrstvu (jen pryskyřice) je nejlépe použit 
Epoxy 1200, k vlastnímu laminování je lepší řidší 
pryskyřice Epoxy 2100.

Forma se nejprve vytře pouze pryskyřicí, 
která se nechá vytvrdit. Potom se vytře znovu 
pryskyřici, do niž se již vloží předem nastříhané 
pruhy skelné tkaniny. V ohybech je zapotřebí 
tkaninu nastřihat, aby dokonale přilnula k for
mě. Tkanina má vždy přesahovat okraj formy asi 
o 10 mm; k formě se přitlačuje tuhým štětcem 
namočeným v pryskyřici. Je třeba neustále dbát 
na dokonalé prosyceni tkaniny pryskyřicí. Po 
položení první vrstvy s tkaninou se nechá 
epoxid zaschnout, potom se položí druhá, 
případně třetí vrstva.

Po dokonalém vytvrzení se vyjme laminátová 
skořepina z formy a odstraní se separátor 
(oškrabáním a omytím benzínem). Po ořezání 
a vybroušení se polotovar karosérie tmelí, brou
sí a nakonec se nastříká barvou. Základní 
barevný odstín karosérie je tmavě modrý, star
tovní čísla jsou černá na bílém poli.

Figurka řidiče se buď laminuje do formy nebo 
se vymodeluje z Moduritu; v obou případech se 
povrchově dokončí barvami podle fotografií 
pilotů skutečných vozů F1. Dokončená karosé
rie se přestříká jednou vrstvou čirého ochran
ného laku; osvědčil se syntetický „Univerzální 
lak" ve sprayi.

PŘI KONEČNÉ MONTÁŽI se seřídí táhla řízení 
tak, aby přední kola měla mírnou sbíhavost. 
Konce táhel se opatří koncovkami (vidličkami) 
Modela. Přijímač, serva a elektrické zdroje RC 
soupravy se umísti souměrně doprostřed mo
delu; je vhodné je chránit krabičkou proti 
nečistotám. Přijímač se chrání proti otřesům 
důkladným zabalením do Molitanu.

Drátová anténa přijímače se zkrátí a připájíse 
k ní nástrčka na kontakty ploché baterie (Mode
la). Ta se nasouvá na přívod od antény 110 
zakončený kontaktem ze staré ploché baterie. 
Na anténu 110 se navlékne asi 30 mm dlouhý 
kus plastikové hadičky (bužírky), aby se nedotý
kala rámu. Anténa se zakončí očkem, aby její 
konec nemohl nikoho zranit.

S ohledem na špatný přístup ke žhavicí 
svíčce motoru je přívod napětí pro žhavení 
vyveden do konektoru 94 z upravené zástrčky 
pro reproduktor. Koncovka pro žhavicí svíčku je 
ze zdířky z objímky pro elektronky (soklu). 
S druhým vývodem konektoru 96 se spojí pájecí 
očko 101.

Všechny šrouby na modelu je vhodné zajistit 
buď pérovými podložkami nebo alespoň zakáp- 
nout barvou (nitroemailem).

Jestliže se použije nový motor, je potřěba.jej

zaběhnout podle návodu výrobce mimo model 
a pak teprve zamontovat.

PŘED PRVNl JÍZDOU se seřídí odstředivá 
spojka tak, aby zabírala (model se rozjíždí) asi 
při polovičních otáčkách motoru. Okamžik zá
běru se nastaví přihýbáním pružin 39. Brzda se 
seřídí nastavením vhodné délky táhla tak, aby 
neblokovala kola, protože model by se dostával 
do smyku. Po spuštění motoru se seřídí karbu
rátor tak, aby na volný chod běžel motor klidně 
a po přidání plynu rychle zvýšil otáčky. Potom 
se vyzkouší funkce RC soupravy a když je 
všechno v pořádku, je možno zkusit první jízdu.

Zpočátku je lépe jezdit bez karosérie -  o ná
razy do překážek nebude nouze. Model je 
potřeba nejprve seřídit, při největší rychlosti 
musí držet přímý směr. Pokud tomu tak není, 
upraví se (zpravidla je potřeba zvětšit) sbíhavost 
předních kol. Teprve potom je možno se učit 
s modelem zatáčet; nejprve pomalu as rostoucí 
řidičskou dovedností postupně průjezd zatáč
kou zrychlovat.

S modelem SURTEES TS 16 je možné jezdit 
pouze na dostatečně velkém prostranství s pev
ným, hladkým a čistým povrchem (asfalt, be
ton). Je nutné věnovat nepřetržitou pozornost 
divákům a pokud se přes upozornění přiblíží 
těsně k jízdní dráze, okamžitě zastavit. Pama
tujte, že za bezpečnost odpovídá vždy provo
zovatel modelu!

SEZNAM DÍLŮ
List

Číslo Název Materiál Rozměry Kusů výkresu

51 čep ocel 0 6 x 1 9 1 2
52 podložka novodur 0 6 x 2 1 2
53 matice M3 hotový výrobek ČSN 021401 1 -

54 táhlo ocel 02X 55 1 2
55 sloupek dural 09X 34 1 1
56 vahadlo dural 1 X 9 X 52 1 1
57 táhlo ocel 0 2 x 5 5 1 2
58 matice M2 hotový výrobek ČSN 021401 2 _

59 vidlice hotový výrobek Modela, kat. č. 4410 2 -

60 táhlo ocel 01,5 X 40 1 2
61 pmuzdro mosaz 0 6 x 2 3 1 2'
62 pružina ocel 03,5x16 1 2
63 táhlo ocel 01,5X 3 1 2
64 čistič paliva hotový výrobek ígra 1 -

PŘÍTLAČNÉ KŘÍDLO
65 držák dural 23x34x70 1 2
66 šroub hotový výrobek ČSN 021151 2 _

67 bočnice hliník 1 X 25 X 84 2 1
68 deska hliník 1 X 50 X 140 1 1
69 deska hliník 1 X 23 X 140 1 1

RCSOUPRAVA
70 servo 2 —

Číslo Název Materiál Rozměry Kusů výkresu

71 el. zdroj
72 přijímač

ŘÍZENÍ
73 sloupek dural 010x16 1 1
74 pouzdro dural 010X6,5 1 1
75 ovládací páka dural 1,5x35x35 1 2
76 šroub M3 X 12 hotový výrobek ČSN 021131 1 —
77 podložka hotovy výrobek ČSN 021701 1 -
78 táhlo ocel 0 2 x 6 0 1 2
79 táhlo ocel 02X 58 1 1
80 spojovací tyč ocel 02X125 1 1

RÁM
81 výztuha levá dural 1 X 12x175 1 1 5
82 výztuha pravá dural 1 X 12 X 175 1 1 CM
83 nýt 0  3 X 5 hliník hotový výrobek 6 — *5co

NÁDRŽ PALIVOVÁ 
84 nádrž pocínovaný plech ti. 0,3 1 2

«0c
cm

85 šroub M2X10 hotový výrobek ČSN 021131 4 — C
86 matice M2 hotový výrobek ČSN 021401 4 — S
87 trubka mosaz 03 /2x27 1 2 o
88 trubka mosaz 03/2X27 T 2
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
AUTODRÁHY

(2) pro
náročné

Přepínač je v lnový s 3 x  3 po loham i a dvěma segmenty.
V poloze 1 přepínače je Re1 (počítad lo  1) p řipo jeno  na 

ko lek to ry  77, 72 počítacího obvodu (bod Č1) a relé Re2 na 
ko lek to ry  T11, T22 (bod C2). Relé s topek ReS je p řipo jeno  body 
L a M k obvodu s topek H a G. Současně přes další kon takt 
přepínače svítí na panelu m odrá kon tro ln í žárovka Žm  a je 
p řipo jen  kladný pól napájecího napětí bodem  K startovacího 
obvodu. Po p řepnutí do po lohy 2 se na ko lek to ry  77, 7 2 p řip o jí 
relé Re2 a na ko lek to ry  777, T22 relé Re1. Tím se začnou po 
zm ěně drah p řipoč ítáva t o k ruhy  závodníkovi stále na ste jné 
počítad lo . V té to  po loze je  rovněž relé ReS p řipo jeno , ale na

panelu zdro je  svítí červená žárovka Žč, která s igna lizu je  zm ěnu 
počítade l. Napájení s tartovacího obvodu je stále p řipo jeno . Po 
p řepnutí do po lohy 3(S)se  přeruší napájení startovacího obvodu 
a rozsvícené žárovky s igna lizu jí, že obvod nejde nastartovat. 
Tato po loha  se používá pro nu lování stopek. Nulování počítad la
1, tedy Re1 se provádí s tisknutím  tlač ítka  7 /7 -7 /4h rubě  a rozpí- 
nacím tlačítkem , které není ve schém atu zakresleno, p ře rušu je 
me sv it žárovky nad fo toodpo rem  F1 a tím  nulujem e jem ně 
v poloze 7 přepínače. V poloze 2  přepínače se nulu je hrubě 
i jem ně počítad lo  Re2 a v po loze 3 (S) relé stopek. T lač ítko  
TI1-TI4 m usí m ít po třebný počet kontaktu , zakreslený ve sché
m atu. T lač ítko  je nakresleno v k lidové poloze. Po jeho  s tisknu tí 
se všechny s třední kon takty přepnou vlevo. Tím se p řipo jí 
přís lušné počítad lo  na obvod nulování, který spojením  bodů D -A  
začne pracovat. Současně se o d p o jí napájení počítacího o bvo 
du, aby nedošlo k poškození tranzis to rů  odpojením  zátěže 
z ko lek to rového  obvodu. Potřebné tlač ítko  je  k dostání ve 
svazarm ovské p rode jně rad iosoučástek v Budečské u lic i v Praze
2. Lze použít i no rm á ln ího  tlač ítka  spínajícího te le fonn í relé 
s potřebným  počtem  kontaktů . Kdo se obejde bez startovacího 
obvodu a stopek, může sam ozřejm ě z přepínače vypustit po lohu  
3 (S ) a p rostřední d vo jic i kon taktů  s body H-G , L -M . Bod Rx se 
pak p řipo jí přím o na Γ/2. Pro úp lnost je  na obr. 10 zapo jení 
tlač ítkové  soupravy, která je efektnější. Je zakresleno s tisknu té  
tlač ítko  v poloze 7. K tlač ítku  nulování se p řipo jí přís lušně 
označeným i body TI1 a TI2.
Popis funkce popsaného zařízen í
1. Zapnem e síťový vypínač. Při tom  cvaknou počítadla, která  se 
posunou o jedno  číslo . Proto se nedoporuču je  během závodu 
tím to  způsobem  zd ro j vypínat. I když se nepoužije  s tartovací 
zařízení, je  třeba zvláštním  vypínačem  p řeruš it napájení au to - 
dráhy. (Dokončení příště)



Firm a HEROLD předvedla pro m ilovn í
ky rych lého  letu m odel SKY RUNNER 
-  viz obr. 4 v m inulém  sešitu -  (119 DM). 
Malý akroba t bez podvozku o rozpětí 
pouhých 980 mm je určen pro m otory  
od 3,5 cm 3 (l).SVENSON uvedl tř i m odely 
podobného  ražení -  WINDY a PRIMA 
na m oto ry  2,5 až 3,5 cm 3 a PRONTO o 
rozpětí 1500 mm na m oto r 5,6 cm 3. 
Všechny tř i jsou charakterizovány jako  
školní.

E legantn í FOURNIER RF 7(232,50 DM) 
byl jed in o u  novinkou firm y  KRICK. M o to 
rový větroň o rozpětí 1880 mm je určen 
pro m o to r 5 až 8 cm 3; tru p  je ze skelného 
lam inátu . Zvláštností je  jednoduchý  zata- 
hovací podvozek; na vnějších koncích 
kříd la jsou  pouze malá ba lanční ko lečka.

D e lta-sam okříd lo  LANZET (94,50 DM) 
s tlačným  m otorem  3,2 cm 3 uvedla firm a  
ROBBE. Do je jího  p rogram u také patří

Kam jde vývoj
Podle poznámek J. KALINY 
a podle zahraničního tisku

(2. pokračování)

takřka  hotová po lom aketa  (trup  z p la s tic 
ké fó lie  Lexan, nosné p lochy  z pěněného 
po lystyrénu) PIPER CUB SUPER CRU- 
/SER(164,50 DM) na m o to r 2,5 až 3,2 cm 3.

Firm a CARRERA se zam ěřila  hlavně na 
větroně; jed iným  novým m otorovým  m o
delem je  HURRICAN (265 DM) s řadou 
hotových dílů  z p lastiku  (včetně trupu), 
určený pro  pohon e lek trom otorem  či spa
lovacím  m otorem  o zdvihovém  ob jem u 
1,7 až 3,6 cm 3.

Za zm ínku  sto jí poh ledný cv ičný m odel 
TWEETY (167,50 DM) firm y TOPP. Má 
rozpětí 1400 mm a je  u rčen pro m o to r 2,5 
až 5 cm 3; lze zam ontova t též e lek trický  
pohon. T rup  i nosné p lochy jsou  ve 
stavebnic i hotové. Hlavním program em  
té to  firm y  jsou  však po lom akety: nové 
jsou DORNIER Do 17 (439 DM) o rozpětí 
2000 mm na dvě zcela kapotované ,,še- 
s ta p ů lky " (trup  a m otorové  gondo ly  jsou 
hotové) a MRCA TORNADO (315 DM), 
m odel spo lečné západoevropské stíhač
ky s „d e s ítk o u ", ukry tou  v „p ro u d o v é "  
příd i trupu .

Na Stánku firm y KDH se ob jev ily  vedle 
„m a lé h o "  akrobata  RED-DEVIL M INI(265 
DM) o rozpětí 1210 mm pro m o to r 3,5 až 
5 cm 3 (trup  z p lastické hm oty, k říd lo  z pě
něného polystyrénu) i dvě malé po lom a
kety Me 109E (99,80 DM) a P 51D MUS
TANG (99,80 DM) pro  m otory COX Tee 
Dee ■ 049 (0,8 cm 3).

AERO-NAUT představil vedle pseudo- 
rep liky  dvouplošn íku  FLAMINGO UDET 
o rozpětí 1300 mm, určené pro e le k tro p o 
hon či m oto r 1,8 cm 3, i po lom aketu  BD-5 
ve dvou variantách (o rozpětí 1400 
a 1700 m m) pro e le k tro m o to r v tlačném  
uspořádání.

Firma SCHLÖTER uvedla rovněž re p li
ku, ten tokrá t na téma B lé rio t IX, pod 
názvem PIONIER (138,70 DM). Model 
o rozpětí 1500 mm bude zřejm ě pom alým  
„p a ra p le te m " -  je  určen pro m o to r 2,5 až
3.5 cm 3. Zcela jiného  ražení je další nov in 
ka, de lta  ΜΑΝΤΑ (129,80 DM), která je při 
rozpětí 1000 mm uvažována pro m oto ry
3.5 až 6,5 cm 3. Pro první seznámení s p ilo 
táž i je  m íněn m odel INSTRUCTOR

(149,50), ve lm i poh ledný ho rnop lošn ík  
pro  m o to r 2,5 až 3,5 cm 3.

REVELL, firm a  zabývající se dosud 
výhradně p lastikovým i „k ity " ,  vstoup ila  
do další m odelářské ob lasti. Loňská kon 
jun k tu ra  firm y  HEGI byla zřejm ě jen pře 
chodná  a tak se na ve le trhu ob jev il nový 
Stánek REVELL-Hegi. Nová firm a  převza
la stávající so rtim e n t Hegi, který letos 
rozšířila  o tro jic i m odelů  do ku fru : SPE
EDY (59 DM) TOM (69 DM) a FAN 
(87,50 DM).

Pod značkou ENGEL byla představena 
již  lon i oh lášená řada: CORSAIR JUNIOR 
-  viz obr. 1 -  (pro  m o to r 1,7 až 2,5 cm 3;

85 DM), CORSAIR SPORT (3,5 až 5 cm 3; 
139,50 DM) a CORSAIR EXPERT (5 až
6,5 cm 3; 147,50 DM).

.. ,i?'- 1*0ĝĚĚk ww
E, 1 Si m  ■
E IffΙ·1 II1liliaHA.Kk
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Jednou z mála nových firem , které se 
ob jevily v N orim berku , je BAUER. Do 
je jího  program u pa tři jednak akrobat 
MOSQUITO (319 DM), sam ozřejm é na 
,,desítku" a po lom aketa  b ritského letadla 
AUSTER AUTOCRAT (467 DM) o rozpětí 
2200 mm. M odel s trupem  ze skelného 
lam inátu  je určen pro  m otor 12,5 až 
25 c m ’ a propagační létání.

Zvláštní modely
Veletrh v N orim berku  je hlavně ve le tr

hem hraček a tak na prostranství mezi 
pavilóny se vždy objeví řada draků ne jrůz- 
nějších typů a tvarů.

V m odelářské expoz ic i se poprvé před-

'  ■ □ '

Polská odborná literatura

V prodejně našim modelářům dobře zná
mého Polského kulturního střediska v Praze 
(Václavské nám. 19, 110 00 Praha 1) se s pří
chodem letošního jara objevily dvě nové za
jímavé knihy.

Miniaturowe silniky spallnowe autora Wieslawa 
Schiera je kniha velkého formátu A4, ve které se 
čtenář na 298 stranách dozví snad vše podstatné ze 
světa-’ modelářských spalovacích motorů. Nemělo by 
smyslu vypočítávat, co všechno tato kniha obsahuje. 
Raději se zmiňme o tom, oč v ní autorovi nešlo: není 
to ani nějaký světový katalog modelářských motorů 
a jejich parametrů a neni to ani návod k amatérské 
výrobě motorů, třebaže i obou těchto oblastí se autor 
okrajově rovněž dotýká. Knihu lze doporučit spíše po
kročilým modefářům, kteří chtějí do hloubky poznat 
problematiku konstrukce a správného využití spalova
cích motorů pro modely a chemii paliv pro jejich pohon. 
Kniha se prodává za rovných 100 Kčs.

Druhá z polských knih se nazývá Projektowanie i 
budowa modeli smiglowcow a napsal ji Bohuslaw 
Spunda. Z názvu si přeložíme jen jediné slovo: 
smiglowec = vrtulník, a již víme, oč jde. Tato kniha je 
jednoznačně určena pokročilým modelářům, jimž po
skytne dostatek jak teoretické průpravy k vlastnímu 
návrhu volného nebo RC vrtulníku, tak i informace 
o konstrukci jeho jednotlivých bloků či uzlů. V pří
loze knihy čtenář nalezne čtyři oboustranné výkresy 
formátu A1, na nichž jsou rozkresleny vrtulníky Bell 
Huey Cobra, D-S 22 a Bell 212 „Twin Jeť‘. Kniha se 
prodává za 98 Kčs.

Kromě uvedených rozsáhlých prací je k dostání 
v Polském kulturním středisku v Praze také řada 
levných monotematických sešitů, z nichž každý je vě
nován jednomu typu skutečného letadla, které popisu
je a zobrazuje v různých fázích jeho výroby a využití. 
Barevné obrázky v těchto sešitech celkem věrně zachy
cují různé kamufláže, ve kterých letouny létaly, což 
jistě ocenj zejména maketáři. Pokud jde o typy letadel, 
zaznamenejme z poslední doby vydané sešity č. 38 
s vrtulníkem Mi-1, č. 40 s dopravním sovětským letou
nem Li-2, č. 41 s tryskovou stíhačkou Mig-17 a č. 42, 
který popisuje sovětský bombardovací letoun Tu-2.

stavila  „m a ke ta " podvěsného kluzáku 
R ogallo  -  na Stánku firm y  GRAUPNER. 
Model kluzáku druhé generace (obr. 2) 
o rozpětí 2120 mm, nosné ploše 113 dm 2 
a letové hm otnosti 700 g má přijím ač 
a zdro je  u loženy v těle ležícího „p ilo ta " . 
Jed iné servo, umístěné na středním  nos
níku nad potahem , ovládá pohyblivý kus 
(asi 50 mm d louhý) zadního konce s třed 
ního nosníku a mění tak zakřivení „ tu n e 
lů "  potahu, takže m odel je sm ěrově ovla
datelný. Přes značnou jednoduchos t je 
cena stavebnice včetně 100 m etrů vlečné 
silonové  šňůry 94 DM.

Firm a TOPP představila  ROGALLO- 
FLEXWtNG (obr. 3), m odel s měkkým

Objednávám(e):
plán. cena Kčs

First-Patočka:
PLACHTY NAD OCEÁNY.

M odely h is to rických  p lache tn ic . (Pře
hled h is to rického  vývoje m ořeplavby, 
p lachetn í m odely ve starověku, p la 
chetní p lavid la  z Evropy. Instruktivn í 
návody na zhotovení h is to rických  m o
delů, včetně pracovních pom ůcek, 
nákresů i potřebných  m ateriá lů). 
SNTL 19,—
. . .  výt.

JAK NA PRÁCE DOMA A NA CHATĚ
I—II.
Jak postupovat při p racích se dřevem, 
kovem, při opravě e lek trického  zaříze
ní, při malování, lakování a lepení. 
PRÁCE

Oba svazky 52,—
. . .  výt.

křídlem  o rozpětí 1600 mm a poháněný 
tlačným  m otorem  o zdvihovém  ob jem u
6,5 cm 3. V ýrobce s libu je  příjem né a vese
lé létání.

V rtu ln íky přestaly již  být raritou, takže 
je jich  kon junk tu ra  poněkud opadla. Jediné 
novinky předvedla firm a  SCHLUTER: e le 
gantní m odel vrtu ln íku  BELL 222 TWIN 
RANGER (obr. 4) patříc í mezi „v e lk é "  
v rtu ln íky, s m otorem  o zdvihovém  ob jem u 
10 cm 3. Další, n iko li však úplnou nov in 
kou, je  nový „k a b á t"  pro  známý m odel 
H eli-Baby -  po p řestro jení se z něj stane 
m aketa vrtu ln íku  HUGHES 500.

(Pokračování)

UROB SI DOMA A V CHATĚ.

Všetkým, k to rých  koníčkom  je práca 
v dom ácej d ie ln i, ktorí rádi pretvára jú 
p rostred ie  o ko lo  seba a vylepšujú ho. 
ALFA 60,—
. .  . výt.

Zizius: STAVBA, ÚDRŽBA A OPRAVY 
LODÍ

Kniha je  věnována způsobům  údržby 
lodí a různým  druhům  je jich  oprav. 
SNTL 22,—
. .  . výt.

Zoufalý: UROB SI PRE ZÁBAVU, 
SKRÁŠLENIE A ÚŽITOK

Výběr návodov z doteraz uveře jně
ných zväzkov zborníka Urob-Udéle j si 
sám. Zhrňa přípravu jednoduchých  
výrobkov z dřeva, plastov, tex tilu  
a iných m ateriá lov. ALFA 60,—
. . .  výt.

Vyznačené kn ihy  pošlite  dob ie rkou  na adresu:

M e n o a p r ie z v is k o : .........................................................................................................

Byd lisko: ..........................................O k re s :..........................................PSČ. . . .

D á tu m :............................................................... ... ..............................................................

podpis

□
---------------- OBJEDNAJTE SI UŽ TERAZ--------------

Pat zaujímavých a iste d lho  očekávaných knih sme vybra li pre tých čo sa 
venujú m odelárstvu a k to rí si radí skrašíu jú  p rostred ie  oko lo  seba. U pozorňu je 
me, že kn ihy vyjdú do konca tohto a v budúcom roku a ob jednávate lem  ich 
budeme posie iať postupné ako budú vychádzať. Uvedené ceny su přib ližné. 
Svoje požiadavky posie la jte  na adresu:
SLOVENSKÁ KNIHA, n. p., ODBYT, Rájecká 7, 010 91 ŽILINA
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Poznáváme 
L E T E C K O U  T E C H N I K U

Wittman V -W in
americké závodní letadlo

Steve Wittman, zvaný velký starý 
muž leteckých závodů, začal svou 
sportovní kariéru již  v roce 1926. Od té 
doby nakreslil a postavil řadu závod
ních i turistických letadel. (V Modeláři 
č. 3/76 jsm e se seznámili s jeho popu
lárním a úspěšným typem W-8 Tail
wind.) Jeho známý závodní typ W itt
man BONZO získal v letech 1949, 1950 
a 1952 Continental Trophy.

Závodní létání kolem pylonů je  dosti 
riskantní. S tím už nebyl S. Wittman 
spokojen, a tak uvítal novou „  V" třídu, 
údajně bez riskování a nebezpečí. Na 
základě svých bohatých zkušeností 
a své konstrukční filosofie stvořil pro  
tento druh závodu nové letadlo, aero
dynamicky co nejčistší a přitom  sta
vebně velmi jednoduché. Pravidla fo r
mule ,,V“  vyžadují dosti velkou m in i
mální p lochu křídla; Wittman volil ra
dě ji křídlo o malé štíh losti a malé 
poměrné tloušťce profilu , jen aby za
choval obratnost a p ř i tom nezvětšoval 
zbytečně čelní průřez a tím i odpor.

Značným problémem byla pohonná  
jednotka, i když šlo o osvědčený m otor 
Volkswagen. Bylo zapotřebí nejen do
sáhnout m inimálního čelního odporu, 
tudíž m otor vhodně kapotovat, ale 
i  zm ěnit smysl točení motoru, aby byla 
použitelná standardní vrtule.

Letadlo V-WITT bylo veřejně před
vedeno poprvé na sletu členů organi
zace EAA vroce 1970. Ještě téhož roku  
s ním konstruktér absolvoval první 
závod formule ,,V“ , a to právě v den 
svých sedmdesátých narozenin (!). 
I v letectví tedy do jis té  míry platí, že 
člověk je  tak starý, ja k  se cítí.

TECHNICKÝ POPIS
Wittman V-Witt je jednomotorový jedno

místný vyztužený sťředoplošnik smíšené 
konstrukce s pevným přistávacím zaří
zením.

Křídlo celodřevěné konstrukce je dvou- 
nosníkové se žebry a překližkovým pota
hem. Křidélka i přistávací klapkyjsou rovněž

celodřevěné. Křídlo je shora i zespodu vy
ztuženo k trupu profilovými dráty. Profil 
křídla o poměrné tloušťce pouze 7,5 % byl 
experimentálně stvořen ze dvou profilů 
NACA.

Trup je smíšené konstrukce. Kostra sva
řená z ocelových trubek je v přední části 
kryta plechem, zbytek je potažen plátnem. 
Průhledný překryt pilotního prostoru je sní
mací. Při návrhu trupu podřizoval konstruk
tér veškerá ostatní hlediska účelu -  dosáh
nout co nejmenšího čelního průřezu a od
poru. Proto je pilotní prostor mimořádně 
těsný, doslova „šitý na tělo". Palubní deska 
má pouze nejnutnější přístroje; vícenásob
ný tlakoměr, tlakoměr oleje, G-metr, rychlo
měr, výškoměr, palivoměr a teploměr oleje. 
Pod palubní deskou je montována radiosta
nice.

Ocasní plochy s profilem rovné desky 
jsou obdobné konstrukce jako trup -  kostra 
svařenáz ocelových trubek je kryta plátnem. 
Kýlová plocha vyrůstá organicky z trupu, 
směrovka je velmi malá. Výškovka je částeč
ně aerodynamicky vyvážena.

Přistávací zařízení tvoři dvojkolý pevný 
podvozek pružinového typu, zhotovený z t i
tanu. Letmo uchycená kola o rozměrech 
5,00 X 5 jsou opatřena hydraulickými brz
dami. Záďový podvozek s jedním kolem 
z plné gumy je řiditelný (spřažen se smě
rovkou).

Motorová skupina. Plochý čtyřválcový 
vzduchem chlazený motor je upraven z au
tomobilového motoru Volkswagen o zdvi
hovém objemu 1600 cm3. Má výkonnost (po 
úpravě) 48 kW (65 k) a pohání pevnou dvou- 
listou dřevěnou vrtuli. Celý motor je pečlivě 
aerodynamicky zakryt. Přední část krytu je 
laminátová, zbytek duralový.

Zbarvení prototypu v roce vzniku bylo 
jednoduché: křídlo a VOP byly žluté, zbytek 
křiklavě zelený. Vrtule byla ze zadní strany 
matově černá. Imatrikulačni značky N 3259 
se svislým pruhem (na obou stranách trupu) 
byly bílé.

Technická data a výkony; Rozpětí křidla 
5,33 m, celková délka 5,18 m; plocha křídla 
7,25 m3. Hmotnosti: prázdná 204 kg, největ
ší vzletová 340 kg. Plošné zatížení 46,9 kg/ 
m3. Rychlosti: maximální 241 km/h, přistá
vací 89 km/h.

Zpracovali Zdeněk a Jan KALÁBOVI
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Mezinárodní
Velikonoce

Velikonoční soutěži upoutaných 
modelů v Hradci Králové tradičně 
nepřeje počasí. Co ale připravila 
příroda modelářům letos 
9. a 10. dubna, to předčilo i ty 
nejpesimističtější předpovědi. Zima, 
sníh a nepřestávající v ítr-  to byl 
„ modelářský o č i s t e c A  přece se 
létalo. Z rozhodnutí sportovníjury 
sice byly soutěže dvou kategorií 
zrušeny: souboj (combat), neboť 
zvlhlé papíro vé pásky odpadá vály již  
při startu, a závod RC modelů okolo 
pylonů. Ten měl mít ve své 
mezinárodní podobě (s motory 
o zdvihovém objemu 6,5 cm3) u nás 
premiéru, nekonala se ale pro 
špatnou viditelnost.

modelářské

Rakouská dvojice Fischer-Nitsche pracovala 
i v nepříznivých podmínkách jako stroj na 
výrobu medaili

Marta Pavlíková přijela s novým modelem 
s motorem OS.MAX.40

Na program u tedy byly čtyři kategorie : 
F2A, F2B, F2C a F4B:

Závod rychlostních modelů  byl p ři dané 
m ezinárodní účasti rozhodnu t předem : 
Andrzej Rachwal zaletěl i v nepříznivém  
počasí svůj standard, na který ostatní 
zdaleka nestačili.

Nejdelší soutěž se odehrá la  v akroba
tickém kruhu. Na kost prom rzlí bodovači 
p rom odra lým a rukam a p řip isova li body 
23 soutěžícím  -  ze zúčastněných 29 ně
kteří vůbec neodstartovali. V prvním  kole 
třeba odřekla  start M arta Pavlíková, když 
v iděla, ja k  m odel se stejně výkonným  
m otorem , jaký nyní používá, „ c v ič í"  za 
s ilného  větru s jedním  ze soupeřů. Při své 
osobní váze by se asi udržela v kruhu 
pouze s obtížem i. Krom ě ní se s novým i 
m odely p ředstavili pouze B. Jurečka  a St. 
Čech, jem už se ten tok rá t opravdu nedaři
lo. Pořadí bylo u rčeno pod le  lepšího 
výsledku ze dvou soutěžních kol; finá le  se 
pro časový skluz zaviněný počasím  nepo
da řilo  od lé tat.

Závod týmů nebyl ten tokrá te  p říliš  po 
četně obsazen; pozo rnost nasebe pou ta li 
od začátku Rakušané F ischer a N itsche, 
kteří patří k současné světové špičce.

Nezklam ali -  finá le  bylo jasně je jich  zále
ž itostí. Ve vyn ika jíc í fo rm ě byli dom ácí 
Š a fle rs  Kodytke.m. M ilan Drážek předvedl 
nový model, na jehož le t se sbíhali diváci 
z ce lého oko lí a uzavírali sázky, zda vnější 
km ita jíc í pů lka kříd la  upadne nyní či až 
v dalším  okruhu . M ilan však byl k lidný 
a věc vysvětlil -  superlehké  „é ro "  má to tiž  
hm otnost pouhých  420 g. I tady platí 
pořekad lo  „n ě c o  za něco ". J inak tato 
kategorie  zčásti nahrad ila  com bat -  byl to  
rovněž souboj, ovšem p ilo tů  se zam rzají
cím i poutacím i s trunam i, často znem ož
ňu jíc ím i p ilo táž.

Všichn i maketáři, kteří se odhod la li ke 
startu , si zaslouží u z n á n í-a n i ti ne jzkuše
nější si nem ohli být jis ti, zda m odel „p ře 
ž ije " . Je potěšite lné, že nedošlo ke „z ru 
šen í" žádného m odelu  -  i úroveň p ilo táže 
stoupá.

Novinka, která k soutěži rovněž patřila , 
byla ten tokrá t spo lečenského rázu: Plesu 
M ode lk lubu  v Palmové zahradě hotelu 
Bystrica se zúčastn ili skoro  vš ichn i sou tě 
žící. Pouze sportem  se žít nedá, a tak 
i m noha vrtu lem i pořezaní tvrdí tvrd í muži 
z jih li p ři vystoupení dívčí skup iny Scho- 
vanky a s chu tí po tom  tanč ili až do pozdní 
noci.

Při loučen í se všichn i shod li, že m edai
le by měly pa třit nejen vítězům, ale všem, 
k te ří vydrželi a sou těž ili č i za jišťovali 
h ladký běh o rgan izačn ího  soukolí.

Vladimír HADAČ

VÝSLEDKY

Kategorie F2A (17 soutěžících): 1. A. Rachwal, 
PLR 232; 2. J. Sus, PLR 225; 3. D. Girod, NDR 
220.8 km/h

Kategorie F2B (29): 1 .1. Čáni 2731 (lepši výsle
dek ze dvou soutěžních kol)· 2. ing. J. Skrabálek 
2687; 3. Zd. Křiška, všichni ČSSR 2686 b.

Kategorie F2C (18): 1. Fischer-Nitsche, Ra
kousko 8:52,8 (m in .: s); 2. Šafler-Kodytek, 
ČSSR 9:14; 4. Galkowski-Zemiak, PLR 9:32,5

Kategorie F4B (7): 1. B. Feigl 3198; 2. J. 
Očenášek 3135; 3. ing. P. Rajchart, všichni 
ČSSR 2895 b.

■ ■ ■ Ad „Věc: POŠTOLKA"
Pravděpodobně se zájmem si přečtete zprá

vu, která došla redakci po uzávěrce tohoto 
čísla: Okresní přebor STTM Kladno se konal 
17. dubna Ve Slaném. Postoupilozněj8 juniorů, 
z toho 7 s modelem A3 POŠTOLKA, který byl 
uveřejněn v Modeláři č. 4/77.

SURTEES TS 1 6 - Seznam d í lů 101
102

páj. očko 
koncovka

hotový výrobek 
hotový výrobek

1
1 _

List 103 hadička hotový výrobek 1 -

Číslo Název Materiál Rozmiry Kusu výkresu
KAROSERIE

89 trubka mosaz 03/2 X 15 1 2
90 patky ocelový plech 0,5 X 20 X 20 2 2 104 karosérie sklolaminát podle výkresu 1 2

105 držák hliník 0 4 x8 0 2 2
106 figura řidiče modurit podle výkresu 1 2

DROBKY MATERIAL 107 závěs hotový výrobek Modela, kat.č. 4420 1 -

108 šroub ocel podle výkresu 1 2
91 šroub M3 X 8 hotový výrobek ČSN 021131 1 -

92 šroub M3 x 5 hotový výrobek ČSN 02113111 -

93 podložka Umatex 6 X 10 X 17 1 2 DROBNÝ MATERIAL
94 držák mosazný plech 0,5 X 6 X 20 1 2
95 nýt 0  2 hliník hotový výrobek 2 - 109 kuličkové

625 ČSN 02463496 konektor hotový výrobek 1 — ložisko hotový výrobek 1 -

97 držák mosazný plech 1 X 8 X 60 1 1 110 anténa ocelová struna 0 1 X 350 1 -

98 nýt 0  2 X 5 hliník hotový výrobek 2 - 111 šroub M2 X 4 hotový výrobek ČSN 021131 2 -

99 vodič hotový výrobek 2 112 píst mosaz 0 4 x 5 1 2
100 vodič hotový výrobek 1 113

i
šroub M3 X 6 hotový výrobek ČSN 021131' .3
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POMÁHÁME SI

Inzerci přijímá Vydavatelství MAGNET, inzert
ní oddělení (inzerce Modelář), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, linka 294. 
Poplatek je 5,90 za 1 tiskovou řádku. Uzávěrka 
15. v měsíci, uveřejnění za 6 týdnů.

PRODEJ

(100), hlavice + vrtule pro Wakefield (80), polotovar 
vrtule pro Coupe d'Hiver (15). Gumu Pirelli 250 g (40), 
plány ASK-14, Cirrus, různé plány řady Modelář, L+K 
roč. 1966, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73; časopisy Modelář 
roč. 1970, 71, 72, 73, 74, 75 (neúplné). V. Sýkora, Pod 
akáty 35,159 00 Praha 5-Velká Chuchle.
■  30 Motor COX Baby Bee 0,8 cm3 + náhr. hlava 
+ vrtule Kavan (250). P. Kynčl, V. Kopeckého 25, Kosoř, 
252 26 p. Třebotov.
■  31 Novou RC soupravu Tx Mars II + Rx Mini, 
27,120 MHz (250). J. Míchek, Vilimovská 16, 160 00 
Praha 6.

KOUPÉ

■  1 Model Apolo s motorem MVVS 1,5 D, vše nové 
(350). R. Koudelka, 664 51 Jiříkovice 168.
■  2 RC soupravu W-43 4kanál + 2 ks Belamatic II 
(350), 1 ks Servoautomatic (300) včetně zdrojů. 100% 
stav. P. Tkačík, Roviny 1448, 748 01 Hlučín.
■  3 Kompletní jednopovelovou RC soupravu Mars 
v pásmu 40,68 MHz + japonský elektromotor jako 
vybavovač. Ing. P. Závodský, Sídliště 670,278 01 Kralu
py n. Vit. 2.
■  4 Časopisy Flying, Air Progress. Air Classics 76. 
P. Vychodil, Budovatelů 2743, 407 47 Varnsforf.
■  5 Plány historických plachetnic: egyptská galéra (3 
listy A3), M 1 : 75 (25); Wodnik (6 listů A2), M«1 :75; 
H.M.S. Prince (3 listy A0, 10 listů A1), M 1 : 50 (145). 
M. Kubík, Březová 17, 466 01 Jablonec nad Nisou.
■  6 Čtyřkanál. tranz. soupravu MVVS: RX + TX + Va- 
riomatic + Servoautomatic II + skoro nový hotový RC 
větroň BS 1 (WiK). Vše za 2500 (i jednotí.). D. Běl, 
Absolonova 6, 624 00 Brno.
■  7 RC 6kanál. vysílač, neprop. 27,120 MHz (600). 
M. Jeřábek, 565 53 Hor. Sloupnice 252.
■  8 RC soupravu: vysílač 6kanál. + 2 přijímače 4kanál. 
(1600), 2 ks Belamatic (300), 1 ks Servomatic .(NDR -  
100). Motory Sokol 2,5 (100), MK-171,5 (60). Nový model 
kat. M2 + nový motor Raduga (700), starší model 
větroně BS-1 (200), nový model A2 Saper (200), časovač 
Graupner, nový model ASW 17 (700). J. Muller, 
Všechromy 3, 251 63 Strančice.
B 9 Lokomotivu V180, vagóny a koleje. Seznam zašlu. 
P. Kocourek, Padělky 3893, 760 01 Gottwaldov.

,B 10 RC soupravu W-43 čtyřkanál, vys. + přij. + 2 
serva MVVS EN 1 (1500); 2 ks Servoautomatic nová (po 
320); jednokanál Mars Mini 40,68 MHz (700). Motory: 
Mosquito 2,5 (250), MVVS 1,5 (150), Kometa 5 (nový -  
100), MVVS 1 (80). RC modely: Lion (50), Vipan (50), 
Vodouš (100), Terry (200), Praga-Baby (100). Kopii 
renesanční židle. Koupím RC karburátor MVVS 10. 
Fr. Hejduk, Záhornice 174, 289 03 Městec Králové.
B 11 Plány hist. lodí ze 17. stol. (M 1 :100): Der 
Slinger, Golden Hind, Roter Löwe, Revengel Berlin, 
Friedrich Wilhelm zu Pferde, Grosse Jacht (50), Peller- 
Model von 1603-X (10 listů -  podrob, dokumentace; 
150). A. Vacek, Šišková 1225, 180 00 Praha 8.
B 12 Čtyřkanál. soupravu: vys., přij., servo (990); polo- 
maketu McLaren electric pro RC (150). Motor Raduga 7 
(nový, 300). J. Vraný, Šumberova 6, 162 00 Praha 6.
B 13 Nové motory Webra 6,5; 10 (RC). J. Burian, 
Raisova 1153,150 00 Praha 5.
B 14 Plány automobilů v měř. 1 : 32 a 1 : 24 (F-1, GT, 
cestovní), vhodné pro dráhové modely, seznam zašlu.

■ Čelní ozub. kola (mosaz), počet zubů 30, 32, 35 až 40, 
kus 8 Kčs. R. Palatý, Jana Uhra 24, 602 00 Brno.
B 15 Amat. prop, soupravu pro 2 funkce kompletní; 
servozesilovač v chodu + servo Varioprop. B. Janáček, 
25. února 44, 549 01 Nové Město nad Metují.
B 16 Soupravu W-43 (4kanál) +  2 serva (1400), přijí
mač 2kanál + 1 servo (400). Nový model Kiwi (ovl. směr. 
a výšk.) s novým mot. 2,5 D7 (1200); nový model větroně 
Štír (ovl. směr. + výšk. -  800). M. Knobloch, Uničovská 
132, 784 01 Litovel.
B 17 Pár krystalů 27,255 (350). Z. Žlab, Švermova 819, 
783 91 Uničov.
B 18 Kompl. jednokanál. RC soupr. Delta. Spolehlivá 
(100). Fr. Kříž, Dimitrovova 22, 350 02 Cheb.
B 19 Železnici N: 4 lokomotivy, vozy, kolejivo, výhybky 
v nák. ceně asi 800 za 550 Kčs, pouze vcelku. Seznam 
zašlu. J. Špunda, Evaldova 14, 787 01 Šumperk.
B 20 Zalátaný RC model Terry (Graupner) se zánovním 
výkonným motorem MVVS 1,5 D. Levné. L. Kristian, 
Jaklovecká 9, 710 00 Slezská Ostrava.
B 21 Za 60 % nákupní ceny větší soubor modelových 
železnic TT s kompletním příslušenstvím a speciální 
skříní s panelem. Vše nové, připravené ke stavbě 
kolejiště č. 17 podle „Plánů kolejišť TT". K. Schneider, 
294 45 Jabkenice 142, okr. Ml. Boleslav.
B 22 Technický magazín roč. 1961, 62, 63, 64, 65, 66 
a 1967. Dr. K. Konschill, 403 01 Dolní Zálezly 158.
B 23 Dvě serva Microprop s elektronikou (po 400).
J. Stejskal, 337 01 Rokycany 620/III.
B 24 RC jednokanál. soupr. Standard Mars: vysílač 
+ přijímač za 800. R. štefl, Jiráskova 5/12, 570 01 
Litomyšl.
f l  25 Motor MVVS 2,5 v dobrém stavu (120). J. Růžička, 
679 71 Drnovice 126, okr. Blansko.
B 26 Nezaběhnutý motor Tono 3,5 RC + 2 žh. svíčky 
(250); pár krystalů (320). L. Mach, Maří 68, 385 01 
Vimperk.
B 27 Plány a laminátové trupy na modely ASW 17 
o rozpětí 3000 a 2370 mm, Kestrel a Cirrus. M. Horsák, 
Sluneční 4559/17, 760 00 Gottwaldov-Jižní svahy.
B 28 Prop. dvoukan. tov. soupr. Horizon a RC modely.
K. Čapík, Čapkova 772, 357 35 Chodov, okr. Sokolov.
B 29 Motory: Jena 2,5 (100), MVVS 2,5(250), MWS 5,6 
(400), Taifun Hobby (180). U-model Mustang (100), RC 
model Taxi (300), A2 + časovač (140), časovač pro 
motor (80), souprava W-43 (4kanál) + serva (1500), 
.rozest. model Kobolt (stavebnice z NDR) na mot. 1,5

B 32 Motory Mabuchi FT 26 nebo vyměním za zaběh
nutý det. MVVS 1,5 cm3. M. Hlaváč, Lidická 73, 370 01 
České Budějovice.
B 33 Mod. překližku (0,8 -  3), gumu a Modelspan. 
M. Blažek, Orlí 30, 600 00 Brno.
B 34 Nepropor. soupravu 4kanálovou možno i se 
servy. St. Mondspiegel, Rudé armády 16,374 01 Trhové 
Sviny.
B 35 Aku. NiCd 450 4 ks, překližku 1-3 mm, vrtuli 
250/150, žh. svíčky MWS. K. Vlk, Jehnědí 100, 565 51 
Nový Jiří u Chocně.
B 36 Zřetelné fotografie rakety Blue Scout (USA). 
Fotografie potřebuji na krajský přebor raketových mo
delářů, kde chci létat s maketou. M. Watzek, Žižkova6, 
417 42 Bohosudov.
B 37 Veškerou naši i zahraniční literaturu o historic
kých plachetnicích a modelech. Knihu: Orazio Curti 
„Schiffsmodellbau". M. Kubík, Březová 17, 466 01 
Jablonec nad Nisou.
B 38 Proporcionální soupravu pro 3 serva tovární1 
nebo amatérskou, ale se zajištěným servisem (do 5000). 
J. Muller, Všechromy 3, 251 63 Strančice.
B 39 Stavební plán U-makety na mot. 2,5 cm3 Grum
man FGF Helcat a Chance-Vought F4U1-2 ,,Corsair". 
Dobře zaplatím, popřípadě vyměním za nový mot. 
Taifun Hobby 1 cm3. R. šembera, Zátiší 1012, 278 01 
Kralupy I.
B 40 Plány lodi: Santa Maria, Nina a Pinta. V. SvatoŠ, 
588 56 Telč II/327.

(Dokončení na str. 32)
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Al e n e t e
■  „Mělnická jarní" soutěž házedel se létala 

13. května za účasti 73 soutěžících. Vavříny si 
odnesli senioři Z. Valsa (564 s) z Mělníka, 
J. Novotný (558 s) z Mnichova Hradiště a K. 
Šíma (505 s) z Mladé Boleslavi. Z juniorů si 
nejlépe vedl A. Jirásek (501 s) z Mnichova 
Hradiště a z 38 žáků byli nejúspěšnější R. Hádek 
(404 s) z Neratovic, V. Dvořák (398 s) z Lysé.nad 
Labem a V. Gragor (365 s) z Kamenných Žeh- 
rovic.

B Jarní soutěž malých modelů kategorií A1 
a B1 proběhla 19. března v Žatci. S větroni 
zvítězili junior M. Hrubý z Prahy 4 (573 s) 
a senior Z. Klíma z Kladna (600 + 180 s), v sou
těži „gumáků" si nejlépe vedli junior Z. Brahaze 
Slaného (404 s) a R. Štalmach ze Žatce (473 s).

E  Tradiční soutěž V-jedniček' pořádal 26. 
března LMK Nymburk. V soutěži seniorů zvítězil 
P. Hrouda z pořádajícího klubu, v soutěži 
juniorů J. Černý z LMK Poděbrady. -  „Pohár 
Broumovských stěn", již VII. ročník soutěže 
větroňů F1 A, uspořádal MK v Broumově. V sou
těži družstev potřetí ze sebou zvítězila trojice 
z LMK Lomnice nad Popelkou v čele s I. Crhou 
a získala tak natrvalo putovní pohár. V soutěži 
jednotlivců zvítězil M. Pokorný z Lomnice 
(1260 s).

f l  „Aprílový svah", soutěž RC větroňů kate
gorií Sv-1 a F3B-Sv, proběhla 27. března na 
Pohledecké skále u Nového Města na Moravě. 
Zvítězili: Zd. Bartoš z Vyškova (F3B-Sv) 
a J. Šmerkovský z Pardubic (Sv-1).

■  Ve Kdyni vybojoval 2. dubna vítězství 
v soutěži kategorie RC V1 V. Malý z Horažďovic.

INICIATIVA 
hodná následování

Žďárnad Sázavou, okresní'město 
strojařů, jedno  z hospodářských, 
kulturních a turistických centerVysočiny, 
se neustále modernizuje. Z  jeho náměstí 
m izí staré dom y a na je jich  místě vyrůstají 
nová m oderní nákupní střediska. 
Jedenadvacátého října 1976zahájila 
činnost nová jednopatrová prodejna 
Papír-hračky-sport č. 225/14, začleněna 
do krajského podniku DROBNÉZBOŽi 
Jihlava.

Kdo znal modelářský koutek v bývalé prodej
ně, v němž se asi 5-6 let skoro ztrácelo nemno
ho položek základního modelářského zboží, je 
překvapen vetkorysým řešením koutku v novém 
obchodním domě. Stavebnice z IGRY a MODE
LY, seřazené v prostorném regálu, přitahují děti 
i mládež a úplností svého souboru překvapují 
modeláře-odborníky. Základní sortiment lišt 
a balsy jde rychle na odbyt, přesto však je 
možno nakoupit základní rozměry. Tak pestrou 
a přehledně naaranžovanou paletu drobností 
našich výrobců i z dovozu nenajdeme zrovna 
v každé speciální prodejně; půl regálu modelář
ské gumy (Optimit) různých průřezů tak trochu 
vezme dech každému, kdo zná pověstné cedu- 
ličky „Lupenkové pilky a guma není", a kdyby 
byl ve velké přilehlé vitríně nabízen i RC,,deseti- 

' kubík", pak by si snad už každý zájemce mohl 
vybrat potřebný motor: ostatní kubatury tu totiž 
mají, ty malé pak i ve dvou cenových rovinách 
(motory MVVS a sovětské).

Na prodavače modelářského zboží se zaško
lují 2 učnice a 1 učeň, aranžérkaa prodavačka 
Jarka Zdražilová již tomuto oboru rozumí. Ko
lektiv spolu s vedením obchodního domu ode
bírá Modeláře .. .

Kde hledat kořeny této iniciativy, to vyplynulo 
z krátkého rozhovoru s vedoucím prodejny 
soudruhem Putnerem.

„Rozšíření modelářského koutku do těchto 
rozměrů si vynutil zájem o modelářské potřeby, 
který je ve Žďáře a jeho okolí značný, převážně 
ze strany leteckých a automobilových modelá
řů. Pro starou prodejnu jsme nakupovali čtvrt
letně asi za 24 000 Kčs modelářských po
třeb, nyní nemáme obavu nakoupit za 
125 000 Kčs . . .  Ing. Halouzka, můj zástupce, je 
sám leteckým modelářem a dovede proto v Pra
ze i Jihlavě nakupovat odborně a pokud možno 
podle poptávky zákazníků. Při komerčním 
úspěchu se na nás pražský ústřední sklad jinak 
dívá, dostáváme zboží i z dovozu a můžeme 
uspokojovat i náročnější modeláře. Prostory 
nového obchodního domu byly ovšem rozho
dujícím předpokladem toho, abychom mohli 
pro naše modelářské zákazníky něco udělat."

Modeláři ze Žďárska již tedy nemusejí naku
povat většinu zb_oží v Brně, Jihlavě, Poličce či 
jinde na svých cestách republikou. Uvidíme, jak 
tato výhoda ovlivní sportovní růst zejména 
tamních mladých modelářů, pro něž by mož
nost nakupovat doma měla být výhodou velmi 
podstatnou. (erB)
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jednoduchýtnmaran
Trimarany jsou  -  ja k  naznačuje před

pona tr i -  plavidla se třem i trupy. Jejich 
předností je  velká stabilita, takže se obe
jd ou  bez kýlu se závažím a vyjdou tedy 
lehčí. Jelikož i na vodě p la tí nepřímá 
úměra mezi hm otností a rychlostí, je  
je jich  hlavni přednost nasnadě.

Autor C. E. HEATH využil vlastních zkušeností 
se skutečným trlmaranem d louhým 9 m a vytýčil 
si cíl navrhnout model, který by byl lehký 
a jednoduchý, dobře se stavěl z levného mate
riálu, dal se snadno rozložit na jednotlivé díly (z 
transportních důvodů), měl co největší rychlost, 
co nejlépe odolával převržení, snadno se u něj 
přizpůsobovala plocha plachet větru a plaveb
ním podmínkám, snadno se přemisťovalo těžiš
tě laterálu v závislosti na změně plochy přední 
plachty a konečně aby měl dobrou směrovou 
stabilitu i bez automatického nebo dálkového 
řízení.

K dosažení zamýšlených parametrů bylo nut
no najít vhodný kompromis mezi celkovou 
hmotností, tvarem trupu, jeho šířkou, výškou 
stěžně, plochou plachet, působištěm aerodyna
mické síly na plachtách (těžiště plachet) a těžiš
těm laterálu (působištěm bočního odporu po
nořené části trupu).

Model s příliš malou hmotností se snadno 
převrhne (při závanu větru), kdežto příliš velká 
hmotnost zhoršuje jeho výkony. U modelu 
s trupem a plováky z pěněného polystyrénu 
určuje celkovou hmotnost tloušťka překližko
vých palub.

Tvar trupu musí být štíhlý a plynulý. Plováky 
mají mít příď o co největším možném vztlaku, 
aby se zabránilo zanotování přídě závětrného 
plováku (návětrný plovák je nad vodou) při větší 
rychlosti. Působiště vztlaku plováků má být 
z téhož důvodu také co nejvíce vpředu. (Porov
nání snímku modelu a výkresu napovídá, že 
model má ve skutečnosti bohatěji dimenzova
nou příď plováků a to jak co do šířky, tak co do 
výšky. -  Pozn. red.)

Poloha těžiště laterálu je dána umístěním 
a velikostí kýlu a dále se ovlivňuje výškovým 
přestavováním kormidla (které se nevychyluje 
do stran). To je také hlavním úkolem kormidla, 
neboť jeho příspěvek ke směrové stabilitě tri- 
maranu, který už sám o sobě je směrově velmi 
(někdy příliš) stabilní, není potřebný.

Vysoký stěžeň umožňuje použití plachet 
s větší štíhlostí, které mají větší účinnost zejmé
na při jízdě na vítr, ale jejich výše položené 
těžiště (působiště aerodynamické síly) zvětšuje 
nebezpečí převržení modelu. Jelikož model 
není zamýšlen jako soutěžní a jeho schopnost 
plachtit na vítr není tedy rozhodující, byl zvolen 
nižší stěžeň.

Větší šířka trupu přispívá k stabilitě a rychlos
ti, aniž se jinak projevuje nepříznivě; byl zvolen 
kompromis, aby model vypadal realisticky.

K STAVBĚ
Trup a plováky jsou zhotoveny z pěněného 

polystyrénu (raději hustšího). K opracování do
poručuje autor obvyklé řezání horkým drátem. 
Tato technologie ovšem vyžaduje příslušný 
počet přesných šablon, jejichž zhotovení a hlav
ně vyšetření jejich tvaru se může někomu zdát 
časově nepřiměřeně náročné. Při bližším pro
myšlení však shledáme, že můžeme vystačit se 
dvěma šablonami pro trup a dvěma pro plováky. 
Půdorysný tvar (pro přesnost vezmeme půlku) 
nám poslouží k oříznutí boků, když zajistíme 
stabilní vedení trupu a horký drát budeme mít 
upevněn pod úhlem, jaký svírá bok trupu s palu
bou. Druhou šablonu pak připevníme na bok (k 
vyšetření jejího tvaru si musíme pořídit kon
strukční výkres trupu, abychom z něho mohli na 
šablonu přenést ze žebrorysů výšky boků, mě
řené od outorové hrany k palubě) a podle ní pak 
-  opět při dobrém zajištění vzájemné polohy

trupu a horkého drátu -  ořízneme příslušnou 
stranu dna trupu.

Jako povrchovou úpravu doporučuje autor 
nátěr polystyrénu přímo vhodným lakem. Je 
třeba ovšem předem vyzkoušet, zda se lak snáší 
s polystyrénem, tzn. neleptá-li jej.

Naši modeláři dají asi přednost potažení 
trupu třebadámskou punčochou, lepenou Epo
xy 1200 (ředěným lihem). Na souvislou vrstvu 
epoxidového lepidla už-se dá nanést jakýkoli 
lak.

V trupu i v plovácích jsou shora zářezy pro 
spojovací nosníky; jsou vyříznuty větší, „vystlá
ny" směsí epoxidového lepidla a dřevěných 
pilin a pak přizpůsobeny nosníkům.

Paluby jsou vyříznuty z kvalitní překližky
0 tloušťce 6,35 mm a přilepeny epoxidovým 
lepidlem; přesahují po obvodě obrys trupu
1 plováků asi o 6 mm, čímž vytvářejí současně 
jakousi odérnou lištu.

Na palubě lze před jejím nalakováním čirým 
lakem naznačit černou kuličkovou tužkou její 
sestavení z jednotlivých prken.

Stěžeň z plné dřevěné kulatiny, nahoru kuže
lovité zbroušený, je vetknut do objímky připev
něné k palubě Pevné lanoví pozůstává jen 
z předního a zadního stěhu.

Plachty jsou běžného provedení; k přizpůso
bení modelu rychlosti a směru větru doporučuje 
autor sadu tří kosatek o různé ploše.

Kýl ze 6mm překližky je zapuštěn do drážky 
a dobře zalepen. Podobné kýly jsou zapuštěny 
i do plováků, kde však nevystupují z obrysu a jen 
vyztužují jejich nejzranitelnější část.

Kormidlo ze stejně tlusté překližky drží 
v drážce hranolu z tvrdého dřeva, zapuštěného 
v zrcadle trupu.

Nástavba je slepena z 3 mm balsy. Trup je 
s plováky spojen dvěma nosníky, zasunutými do 
zářezů a zajištěnými závlačkami, zasunutými do 
otvorů v palubě a nosnicích.

ZAJÍŽDĚNÍ
Nejvhodnější je stálý mírný vítr. K dosažení 
přímočaré jízdy je třeba uvést do vhodného 
vztahu polohu těžiště laterálu a polohu půso
biště aerodynamické síly na plachtách. Zvětšo
váním plochy kosatky (přední plachty) se posu
nuje působiště jmenované síly dopředu. Má-li 
poloha laterálu tento posun sledovat, je třeba 
vysouvat kormidlo z vody. Platí zde zásada 
běžná u všech plachetnic: stačí-li se loď proti 
větru, je těžiště laterálu před působištěm aero
dynamických sil na plachtách a opačné. Autor 
zdůrazňuje, že u tohoto modelu není seřizování 
obtížné a nastavení kritické.

(Podle MODEL BOATS č. 1/1977)
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. LANOVÍ
(Pokračování z MO 5/77)

16. a 17. sto letí
Zpracoval M. CAJTHAML

Stěh křížové čné lky byl ve druhé p o lo v i
ně 17. s to le tí napínán k palubě pom ocí 
po lok ladek nebo k ladek um ístěných 
v hlavním koši, vý jim ečně pom ocí táhel. 
Předtím se používalo více různých způso
bů napínání (podobně jako  u předního 
čně lkového stéhu -  v iz obr. 16), při n ichž 
byla lana vedena rozděleně k zadním 
lánům hlavních úpon. Některé z nich 
ukazuje obr. 17. Jako u p ředního čně lko 
vého stěhu, i zde p latí p rav id lo : čím starší, 
tím  složitě jší.

mu stěhu, někdy také k předním u čně lko- 
vém u stěhu nebo dokonce k oběm a (obr. 
18). Lícní stěh měl prům ěr 0,2 prům ěrů 
h lavního stěhu.

„Pavouk“
Aby se předešlo zadrháváni spodního 
lem u košových plachet, um ísťovalo se

ce byl opatřen okem, které se nasazovaio 
na rahýl, d ruhý konec byl upevněn na 
d ruhé  straně stožáru za roha tinku  ráhna; 
obě lana se tedy u stožáru křížila. Š lapn i- 
ce visely za ráhny a n iko li přím o pod n im i. 
Je jich  střední části byly ještě drženy sv is
lým i lanovým i spo jkam i, tzv. úvazovými 
lanky (obr. 21).

Ι /cm  srřμ

1680 Holandsko 1700 Any!a. Obr. 18

Obr. 17

Bramové úpony
Bramové čně lky se podoba ly košovým 

čnělkám, od n ichž se liš ily  jen tím, že byly 
kratší a tenčí. Měly na každé straně jeden 
pár úponových lan, pouze větší lod i měly 
tř i úponová lana s po lok ladkam i, je jichž 
prům ěr byl po lov ičn í o p ro ti po lokladkám  
spodních úponů.

Bramové stěhy
neměly výstupek zvaný myš, ale měly 
sp letené a přes v rcho lek  bram ové čně lky 
navlečené d louhé oko. Přední bram ový 
stěh vedl k ladkou um ístěnou na m ůstku 
čelenové čnělky a konč il táhlem  v koši 
čelenu. Hlavní bram ový stěh vedl k ladkou 
s d louhým  věšadlem um ístěnou na přední 
košové čnělce pod m ůstkem  a končil 
v táh le  upevněném  v předním  koši. Po
hyblivá část táhla byla vedena na palubu 
k patě p ředního stožáru. Ve výjim ečných 
případech byl hlavní bram ový stěh upev
něn pom ocí po lok ladek přím o na přední 
košové čnělce.

Úpony čelenové čnělky
Pevné lanoví čelenové čně lky se skládalo 
ze dvou nebo (u ve lkých lodí) ze tří úponů 
ukončených v po lok ladkách  o stejném  
prům ěru jako  měly po lok ladky  bram o- 
vých úponů. Lavicová táhla měla po lo v ič 
ní prům ěr než přís lušné úpony. Po lok lad
ky byly v koši usazeny v kovových úchy
tech, které se pod čelenem  spo jova ly 
čepy (obr. 12 v č. 8 /76). Prům ěr úponů 
čelenové čně lky byl 0,16 prům ěru h lavní
ho stěhu.

Lícní stěh
se vyskytoval ve více provedeních. Začí
nal spleteným  okem  převlečeným  přes 
vrcho lek čelenové čně lky  a přes zadní 
příčný krakorec. Vedl vě tš inou k přední-

mezi předním  okra jem  koše a stěhem 
paprskovitě  vedené lano, nazývané „p a 
vo u k ". Lano začínalo v provrtaném  okra ji 
koše, odtud bylo vedeno do pavoukové 
po lok ladky (obr. 20), ve které bylo o jeden 
o tvo r méně než v okra ji koše, dále zpět ke

koši atd. Pavouková po lok ladka  se napí
nala jednoduchým  táhlem  připevněným  
ke stěhu (obr. 19).

Šlapnice
byla tlustá  lana, vedená asi 2,5 stopy pod 
ráhnem , aby m užstvo m ělo oporu  pro 
nohy při přidávání nebo zkracování gas- 
ketú p lachet. Š lapn ice našly uplatnění 
teprve po roce 1640, a to  zpočá tku  pouze 
u spodních ráhen. Teprve po roce 1680se 
začaly používat i na košových ráhnech 
a koncem  sto le tí na všech ráhnech s vý
jim ko u  ja lového ráhna a ráhna čelenové 
čnělky.

Š lapn ice spodních ráhen m ěly prům ěr 
asi 1,75 palce, na horních ráhnech byly 
přim ěřeně tenčí. Jeden konec lana š lapn i-

POHYBLIVÉ LANOVÍ
Pohyblivé (ovládací) lanoví ráhno

vých plachet pozůstávalo:
a) Z  lan, která s loužila  k ovládání ráhen: 
Spouště -  přestavování (spouštění nebo 
vytahování) ráhen.
Ftaksová táhla -  těsné vedení ráhen p o 
dél stožáru p ři je jich  přestavování. 
Závěsníky -  vodorovné držení nebo p ř i
tahování (šikm é nastavení) ráhen. 
Zvratičky -  stranové natáčení ráhen.

b) Z lan, která ovládala přím o p lachty: 
Otěže -  p řitahování (napínání) spodních 
p lachtových cípů (spodních očnic). 
Kasouny -  vytahování (vykasávání) spo d 
ních očn ic  k ráhnu při svinování p lachet. 
Kasalky -  p řitahování p lach tov iny 
k ráhnu.
Bullny -  vypínání návětrných ob rub  
p lachty při ne jsilně jším  větru.
Halže -  vypínání spodních očn ic  spo d 
ních p lachet dopředu.

Přehledný plán pohyblivého lanoví je  
na obr. 22. Pro názornost nezobrazuje 
všechna lana; i když jsou  lana v párech, 
jsou  nakreslena pouze na jedné straně -  
např. závěsníky a zvratičky na levé straně, 
kasouny, otěže a bu liny na pravé straně 
p lachty. Z téhož důvodu nejsou všechny 
stěžně plně vybaveny; co je zobrazeno na 
hlavním  stěžni, patří ana logicky také 
k předním u stěžni a opačně. Proto také 
přední stěžeň ukazuje přední s tranu p la 
chet, hlavní stěžeň a čelenová čnělka 
zadní stranu p lachet; křížový stěžeň je 
v idě t ze strany. (Stěžně a trup  jsou zakres
leny také na obr. 1 v M odeláři č. 11/76, 
který dává přeh led o rozm ístění prvků 
ovládání pohyblivého  lanoví, jež je  v tex tu  
vy jm enováno po skup inách.)

Pohyblivé lanoví tro js těžn íku  ze 17. 
s to le tí se zpravid la  skládalo z lan vypsa
ných v tabu lce 'l. (Číslo vedle názvu udává 
poče t tak to  po jm enovaných lan.)
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PŘEDPOSTROJ PŘEDNÍ STĚŽEŇ HLAVNÍ STĚŽEŇ KŘÍŽOVÝ STĚŽEŇ

Čelenovka Přední plachta Hlavní plachta Latinská plachta
raks 1 raks s táhlem 1 raksis táhlem 1 raksstáhlem 1
spoušť 1 spoušť 1 spoust' 1 spoust' 1
závěsník 2 závěsník 2 závěsník 2 spouštělka 1
zvratička 2 zvratička 2 zvratička 2 otěž 1
otěž 2 otěž 2 otěž 2 zvratička 2
kasoun 2 kasoun 2 kasoun 2 kasalka 8
skasalnice 2 bulina 2 bulina 2

skasalnice 2 skasalnice 2
Přední halže 2 halže 2 Jalové ráhno
čelenovka raks 1
raks 1 závěsník 2
spoušť 1 zvratička 2
závěsník 2 Přední košovka Hlavní košovka
zvratička 2 čnělkový naviják 1 čnělkový naviják 1
otěž 2 raks 1 raks 1
kasoun 2 spoušť 1 spoušť 1 Křížová plachta

závěsník 2 závěsník 2 raks 1
zvratička 2 zvratička 2 spoušť 1
otěž 2 otěž 2 závěsník 2
kasoun 2 kasoun 2 zvratička 2
bulina 2 bulina 2 otěž 2
skasalnice 2 skasalnice 2 kasoun 2
rahýlová rahýlová bulina 2
skasalnice 2 skasalnice 2

Přední bramovka Hlavní bramovka *
raks 1 raks 1
spoušť 1 spoušť 1
závěsník 2 závěsník 2
zvratička 2 zvratička 2
otěž 2 otěž 2
kasoun 2 kasoun 2
bulina 2 bulina 2

Předpostroj 22 Přední stěžeň 47 Hlavní stěžeň 47 Křížový stěžeň 31 Celkem 147 lan.

(Pokračování)

Parní jednotka
pro pohon lodních maket do délky 130 cm se 
vyrábí v Japonsku. Jde o moderní zařízení 
řešené s ohledem funkční využívání.

Parní stroj je jednoválcový až tříválcový, 
v posledním případě váží asi 900 g, má vnější 
rozměry 140 x 58 x  100 mm a točí až 3800 ot/ 
min; jeho výkonnost je 0,675 kW (0,5 k). Oddě
lený kotel tvaru ležatého válce je trubkový, váží 
asi 550 g při vnějších rozměrech 
205 X 75 X 105 mm, pojme 450 cm3 vody 
a umožňuje dosáhnout tlaku páry 150 kPa 
(1,5 kp/cm2). Je vyhříván samodujným lihovým 
hořákem, který pracuje na jednu náplň nádrže 
asi 20 minut; jeho hmotnost je 200 g a délka 
200 mm včetně nádrže.

Pohonná jednotka zhotovená většinou z mo
sazi se dodává úplná včetně amatur, je počítáno 
s rádiovým ovládáním tří funkcí: vpřed -  vzad -  
připusť. Jde ale zřejmé o velmi drahou záleži
tost, protože ani jedna ze specializovaných 
západoevropských modelářských prodejen, jež 
soupravu dovážejí a nabízejí, neuvádí cenu.

(Podle Modell 2/77)
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V LIPSKU
se sypalo
ZLATO

- -  tak charakterizoval tentokrát jarní veletrh náš 
spolupracovník ing. Ivan NEPRAŠ, CSc.
A skutečně, na rozdíl od posledních .hubených' 
let je to  pravda.

Začněme tím, co je v nadpise: Parní lokomoti
va řady BR 56 v modelové velikosti TT -  výrobek 
firmy Berliner TT Bahněn -  získala nejvyšší 
poctu -  zlatou medaili. Stroj není pro naše 
čtenáře neznámý, popsali jsme jej v čísle 11 /76 
při referátu z minulého veletrhu. Výrobci bla
hopřejeme!

Není to ale všechno. Skutečným .hitem' vele
trhu byl výrobek firmy PIKO Sonneberg. Parnf 
rychlíková lokomotiva řady BR 015 v modelové 
velikosti HO (obr. 1) je dlouhá 282 mm a jejf 
hmotnost je přes 650 g. Skutečný stroj vznikl 
přestavbou lokomotiv řady 01 (kotel, šoupátka 
systému Trofimoff, předehřívač páry, jiný ,šať 
plechy apod.). Byl vybaven tendrem na tuhé 
a tekuté palivo.

Model je řešen originálně. Výrobce poprvé 
použil náhon umístěný v tendru (obr. 2). Tím se 
pojezd stal průhledný, čistý, nepřekážejí ozube
ná kola (obr. 3), lze imitovat i stanoviště obsluhy 
a topeniště. Odběr proudu zajišťuje 6 náprav, 
trakční jsou dvě, které mají navíc bandáž. 
Spojení lokomotivy a trendu je řešeno spojkou 
(obr. 4), která současně též vede proud ze 
sběračů na lokomotivě. Je to originálni řešení, 
které nejen přispívá k modelovému vzhledu, ale 
umožní i snadnou výměnu tendru (model se 
bude dodávat jednak s tendrem na tuhé palivo, 
jednak s tendrem na tekuté palivo). Výrobce 
udává, že tažná sila modelu je prý až 160 p(l). 
Je-li to pravda, tak to bude malý zázrak. Běžné 
modely lokomotiv PIKO totiž (podle našich 
měření) dosahovaly sotva poloviny této tažné 
síly!

Příznivci modelové velikosti TT dostali hezký 
dárek v podobě dvojice obloukových výhybek 
(obr. 5). Větší poloměr je  600 mm a tvoří 15°

OBR. 4

OBR. 5

z kruhu, menší poloměr je klasický, 286 mm 
a tvoří 30° z kruhu. Aby bylo možno použít dvě 
koleje s odstupem 44 mm jako dosud, nabízejí 
se také nové typy obloukového kolejiva s polo
měry 556 a 600 mm. Stejně jako u nové rekon
struované klasické 22,5° výhybky, která byla 
veletržní novinkou před půl rokem, lze i u oblou
kových výhybek použít přestavník z obou stran 
výhybky a dokonce i zespodu a uskutečnit tak 
skrytý spodní náhon. Pro vyrovnání geometrie 
se ke každé výhybce přibaluje 5,3 mm dlouhý 
vyrovnávací díl kolejiva. Zavedením oblouko
vých výhybek se celá geometrie kolejiva TT 
nemění, lze však jednodušeji a racionálněji 
uskutečnit různé sestavy kolejišť, hlavně nádra
ží, orientovaných do oblouků.

Výrobci z NDR se snaží získávat stále více 
mladých lidí pro železniční modelářství. Proto 
nabízejí dárková balení modelů a kolejiva. Nyní 
začínají převládat baleni komplikovanější, ob
sahující dvě i více vlakových souprav, a to často 
i s modely, které jednotlivě na trhu nejsou. Jeto 
chytře políčeno i na „sběratele modelů", aby 
sáhli hlouběji do peněženky. . .

Napsali jsme již, že se v NDR prodává světlo- 
vod typu Grinifil; také zlatou medailí odměněná 
lokomotiva řady BR 56 jej již  využívá pro 
napájení čelních světel. Nyní přišla firma SIBA 
(bývalý Hans Rarrasch) se stejným, ale efektiv

nějším nápadem. Modelové návěstidlo ve veli
kosti HO (asi zatím) má osvětlovací sadu pod 
úrovní terénu, skrytou zraku pozorovatele. Ve 
stožáru je umístěno více vláken světlovodu, jež 
končí na barevných destičkách z organického 
skla. Destičky intenzívně svítí, jsou však malé, 
menší než nejmenší žárovky typu, zrnko rýže'. 
Celek je elegantní a modelový, lze dokonce 
imitovat i bodová světla (jedno vlákno světlovo
du), což s klasickými žárovkami nebylo vůbec 
možné.

Mezi .novinky' patřily i vozy typu Y v modelo
vé velikosti TT s nátěrem slonová kost -  oranž, 
které se začínají zavádět v soupravách pro 
rychlou meziměstskou dopravu. Také podobné 
vozy, avšak správy PKP s charakteristickým 
nápisem WARS, které nabízí firma Modellbahn- 
wagen Dresden (Schicht), jsou sice hezké avšak 
nikoli typicky nové. Přesto ale obohatí i naše 
kolejiště, kde bude možné detailně namodelo
vat skoro všechny mezinárodní vlaky projíždějí
cí naším územím.

Bylo toho tentokrát skutečně mnoho; 
příslib novinek, který jsme před půl rokem 
v Lipsku dostali, byl dodržen. Je potěšitel
né, že i tentokrát se hovořilo o dalších 
novinkách, takže také podzimní lipský 
veletrh lze očekávat s nadějemi.

OBR· 1

OBR· 2

OBR· 3
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Najváčší hračkářsky vel’trh 
světa v tom to roku čo do počtu  

vystavajúcich i čo do počtu  
kupu júc ich  z lom il všetky rekordy. 
Je zaujímavé, že m odelářská časť 

veftrhu sa začíná stále viac 
orientovat’ na dospělého  

zákazníka. Dokazujú to nielen  
tlačové besedy jednotlivých  

výrobcov, ale tiež tá skutočnosť, 
že m odely sú eště modelovejšie, 

je  ich viac než v m inu los ti 
a napokon i to, že y Norimberku, 

vystavuje z roka na rok stále viac 
tzv. m alosériových výrobcov.

Skvělý úspěch z m inu lého  roka rakús- 
kej firm y  LILIPUT -  uvedenie na trh  m ode
lu lokom otivy  z vel'kosériovej p rodukc ie  
avšak s cha rakte ris tikou  m alosériových 
(tj. de ta ilně  náročné převedených) m ode- 
lov -  mal za následok, že firm a  uvied la  na 
tohoročnom  ve ftrhu  hned' dva ďafšie m o
dely: m odel parnej nákladnej lokom otivy  
rady 45 DR (obr. 1) a m odel peknej parnej 
lokom otivy  rakúskych železnic rady 214 
(obr. 2). Vlaní sa sice na stránkách zahra- 
n ične j tlače hádalo, že cca. o 100 % vyššia 
cena m odelu  rady 05 DR nebude překáž
kou pre úspěch lokom o tiv  sku točne  novej 
generácie, avšak ten to  dohad sa po tvrd il 
de fin itivně  až na ve ftrhu , kedy o. i. o d b o r
ný časopis E isenbahnm agazin odovzdal 
zástupcom  firm y d ip lom  „M o d e l roku 
1976.“  Tým bola firm a  LILIPUT uvedená 
pa svetovú šp ičku pok ia f ide o kvalitu  
súčasných že lezn ično-m ode lá rskych  no- 
v in iek.

Okrem  toho  firm a  uvádza rad vefm i 
popu lá rne j série rých likových  vagónov 
(tzv. „S chu rzenw agen") z m edzivo jnové- 
ho obdobia.

Najváčší výrobca m odelových že lezn ic  
a súčasne najstarší firm a  MÄRKLIN -  
uviedol ako na jpozoruhodne jš iu  novinku 
m odel rady 111 DB; tak  vo ve fkosti HO, 
ako i vo ve lkosti Z (obr. 3). V najmenšej 
ex is tu júce j rozchodove j ve likosti 
Z-6,5 mm sa objavil prvý štvorosí ko tlový 
vagón (obr. 4), ako i funkčná  lineárna 
„ to č n a "  (obr. 5) a s au tom atizác iou  dvéří 
opatřené m oderně depo (obr. 6). T ieto 
novinky dokazujú, že m in iverkosť Z sa 
rovnocenné zaradu je  m edzi osta tně no r
mované rozchodové vefkosti. Zaujím avé 
p řitom  je, že na js ilne jš ia  že lezn ičnom o- 
de lárska firm a světa (v r. 1977 je p lánova
ný ob ra t 100 m iliónov  m ariek) sa opat' 
chce o rientovat’ na dopos ia f nie p říliš  
úspešnú vefkosť I. Zhodne s tým to  vyhlá
šením uvádza na trh  ako novinku  dvo josé- 
ho ko tlového  vagóna (obr. 7). Navýše,

doposiaT e x is tu jú c i so rtim en t má byť kva
lita tivně  vylepšovaný. Čo všetko tým firm a 
MÄRKLIN myslí, naznačuje obr. 8 , z ktoré- 
ho je  zřejm é nové prepracovanie napr. 
kabiny rušňovod ičaaznám e j parnej lo ko 
m otivy r. 38 DR/DB.

Najstaršia firm a  vyrába júca vefkosť N -  
firm a  ARNOLD -  prin ies la  p rakticky  jed i- 
nú, už vláni oh lásenú novinku -p ř ív ě s n ý  
voz k e lektričke.

Firma PREISER se v tom to  roku opáť 
o rien tu je  na rózne, vefm i dobré p řepraco
vané fig ú rky  k m odelovým  železnic iam  od 
vefkosti Z až po LGB. Obsahové siahajú 
nové fig ú rky  od róznych typov zvierat (aj 
pre LGB) až po scénky z rudového trhu , 
resp. po špeciá lne up ravenú fó liu  im itu jú - 
cu snehom  zasypaný povrch. Pre vefkosť 
Z bolí zaujímavé iba 10 mm vysoké je d lič 

ky a pozoruhodné d robné te legra fně 
stťpy.

Snáď najváčšiu pozornost' z to h to ro č - 
ného balíka novin iek firm y  FALLER vzbu
d il zakrytý nástup ištný m ostík  pre verkosť 
HO (obr. 9). Ide o kóp iu  o rig iná lu  postave
ného v r. 1908; podobné stavby móžeme 
sem -tam  nájsť ešte stále i u nás. M e d ii 
da lš ím i novinkam i do to h to  výrobců fig u 
rovalo m noho novin iek o rien tu jú c ich  sa 
h lavně na francúzkeho, ang lického 
a č iastočne i ta lianskeho m odelára. Pre 
nás sú tie to  novinky p rak ticky  cudzejšie 
než novinky podfa  něm eckých předloh, 
nako fko  něm eckých vp lyv v ob lasti že lez
n ic i je  zřejm ý hlavně do r. 1920.

Jediný ve lkosériový výrobca záhradnej 
úzkorozchodne j m odelovej že leznice -  
firm a  LEHMANN -  představil ako novinku

NORIMBERSKY VELTRH
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OBR. 8

OBR. 7

nový typ  e lek tričky  s o tvoreným i p loš ina
m i (novinka už pre r. 1978). Pře ten to  rok 
sa p lánu je  jednoduchá  dvojosá dieselová 
lokom otivka. Už pre rok  1979 (!) bola 
představená vefm i pěkná novinka -  d iese
lová lokom otiva  podobná  rade V 100 -  
podTa p řed lohy úzkorozchodne j lokom o
tivy. Z hradiska h is to rie  že lezn ičného m o- 
delárstva je  pozo ruhodný nový prvok, 
s ktorým  prichádza tá to  firm a  LEHMANN,'

ob jek tivně  počítaná za verkosériového 
výrobců. Do p rogram u sa zaraďu jú  tr i typy 
úzkorozchodných  parných lokom otiv  
v M 1:22,5; cena kusu sa odhadu je  na 
10 000 DM ( ! ) -  budú sa vyrábať ručně . . .

F irma TRIX sa ten to  rok zamerala na 
oblast' příslušenstva; na p rinc ipe  in fra 
červených paprskov je  skonštruovaná 
malá vysielačka, za pom oci k to re j je  v o- 
k ruhu  10 m etrov m ožno ovládat' súčasne 
tr i vlakové súpravy: vpřed -  s p á t'-p o m a ly  
-  rých lo  -  stop. Nový ovládací systém 
nesie označenie ,,TR IX -te lecon tro l“  
a představuje v danej ob lasti zaujímavé 
novum . (Dokončenie v budúcom čísle)

KROMĚ hotových modelů tovární 
výroby, o nichž zde většinou píšeme, 
bychom rádi upozornili čtenáře 
-  aspoň občas -  na modelová železnič
ní vozidla zhotovená v ČSSR zcela 
amatérsky.
NABÍDNĚTE nám k otištění jejich kva
litní snímky s vysvětlujícím popisem.

Redakce

I  KDYŽ takovýto nákladní vagón působí 
na našince jaksi nepravděpodobně, fak
tem je, že v Anglii patří mezi velmi známá 
vozidla různých průmyslových společ
ností. Jeho kapacita je až 10 tun a bývá 
nápadně pomalován typickými nápisy 
vlastníků. Na snímku je model, který ve 
velikosti N vyrábí firma TRIX.
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prodejny
n a b í z e j í  ^

Možná ani nevíte, jak široká je nabídka 
podniku ÚV Svazarmu MODELA v oblasti 
modelového příslušenství:

POLYAMIDOVÉ LOŽISKO KONZOLOVÉ pro 
čep 0 0  4 mm lze použit třeba pro otočné 
uloženi příďové podvozkové nohy u RC modelů 
letadel, k uloženi zadní nápravy modelů auto
mobilů atp.
Kat. číslo 4330/4 3,50 Kčs

VRTULOVÝ KUŽEL se prodává ve dvou velikos
tech: menší o 0  45 mm je vhodný hlavně pro 
modely kategorie 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) 8 Kčs
Kat. číslo 4253 (0  60 mm) 9,50 Kčs

šrouby přestřihnou a zpravidla zabráni vétšim 
škodám. Souprava se dodává jednak se šrouby 
M5, jednak se šrouby M6 
kat. číslo 4442/5 (M5) 6,50 Kčs
Kat. číslo 4442/6 (M6) 7 Kčs

POLYAMIDOVÉ ŠROUBY M5x40 a M6x40 jsou 
určeny jednak jako náhradní dily k „Soupravě 
pro montáž modelů", jednak pro samostatné 
použití při montáži křídla či podvozku.
Kat.číslo4440/5(M 5 -10 ks) 9 Kčs
Kat. číslo 4440/6 (M6 -  8 ks) 9,50 Kčs

PÄKA PLOVOUCÍHO KORMIDLA je určena pro 
vícepovelové RC větroně, Značně usnadní stav
bu, lze ji použít i ve spojení s polotovary, 
nosných ploch pěněného polystyrénu (kat. 
číslo 1500).
Kat.číslo4412 3,70 Kčs

ZÁVĚSY KORMIDEL používá k plné spokoje
nosti řada modelářů, o jejich výhodách již bylo 
mnoho napsáno i řečeno.
Kat. číslo 4420 (10 ks) 7,50 Kčs

SOUPRAVA PRO MONTÁŽ MODELŮ POMOCÍ 
ŠROUBŮ má již mezi modeláři mnoho přívržen-

Iců. Umožňuje poměrně aerodynamicky čisté 
spojení křídla s trupem; při menší havárii se

S dalšími výrobky vás seznámíme v dal
ších sešitech Modeláře,

M i i  40

M e u CO

POLYAMIDOVOU PÁKU 0° se stavěcím pou
zdrem s otvorem o 0  2,6 mm či 0  4 mm lze 
ooužít třeba k ovládání příďového podvozku. 
Kat. číslo 4413/S 2,6 (0  2,6 mm -  2 ks) 6,50 Kčs 
Kat. číslo 4413/S4(0 4 mm- 2  ks) 6,50 Kčs

PALIVOVÉ NÁDRŽE pro RC modely jsou velmi 
vyhledávaným výrobkem -  lze je použít v mode
lech letadel, lodí i automobilů se spalovacím 
motorem. Kromě vlastní nádrže obsahuje sou
prava díly armatury, které si lze přizpůsobit 
konkrétním požadavkům.
Kat. číslo 4550/75 (obsah 75 cm3) 15 Kčs 
Kat. číslo 4550/100 (obsah 100 cm3) 15 Kčs 
Kat. číslo 4550/175 (obsah 175 cm3) 16 Kčs 
Kat. číslo 4550/250 (obsah 250 cm3) 16,50 Kčs

POMÁHÁME S!

■  41 Lokomotivy BR 50 a BR 42 ve velikosti HO 
i nepojízdné. L. Krbůšek, Erbenova 9, 787 01 Šumperk.
■  42 Nepostavený alebo hotový model Cessna 182 
Skylane. I. Marko, Horky 26, 010 04 Žilina.
■ 43 Modelář 4-7, 10-12/68; 1-2/75; plánek Apolo.
T. Urban, Wintrova 1659, 269 01 Rakovník.
■  44 Plány historických lodi: holandský dvoupalub- 
ník, fregata San Matteo, fregata Zeeland. J. Pašta,
Dykova 1275, 500 02 Hradec Králové 2.
■ 45 Kompletní 4kanál. RC soupravu neprop., spoleh
livou. L. Pecánek, Klímova 14,616 00 Brno, tel. 40 95 75.
■ 46 Model lokomotivy vel. HO ném. řady BR 42, 
hmotnost 550 g. délka 280 mm i v nepojízdném stavu.
V. Vláčil, 798 21 Bedihošf 28, okr. Prostějov.
■  47 Plány historických lodí. Dr. K. Kouschil, 403 01 
Dolní Zálezly 158.
■  48 Konektory Graupner, kříž. ovladače 1 pár, jap.mf. 
trafa, 1 pár krystalů pro kanál č. 19 nebo jiný, serva 
Varioprop. B. Hejl, Čsl. armády 807/3, 266 01 Beroun II.
■  49 Proporcionální RC soupravu 2kanál. nebo 3ka- 
nál., případné 2+1, včetně serv, spolehlivou. J. Koťátko.
Ještědská 360/25, 460 07 Liberec 7.
■  50 Jakékoli množství co nejtenčího potah, papíru )
Modelspan. M. Kovarčík, 742 45 Fulnek-Dérné 34, okr.
Nový Jičín.
■  51 Mercedes 450 SE M 1 : 11 od fy Gama, i poškoze
ný. M. Čistý, Solidarita D IV/18, 100 00 Praha 10.
■  52 Čtyřkanálový vysílač, přijímač a 2 serva, do 
1200 Kčs. U. Guse, Lesní 2244, 434 03 Most 3.

VÝMÉNA

■  53 Maďarské známky -  400 ks z rokov 1945-1962 
a zápalkové nálepky 600 ks v peřových albumoch za RC 
súpravu 2-4kanálovú. Alebo předám za 2500 Kčs. 
J. Srnánek, Schurmannová 220, 949 01 Nitra.
■  54 Plán bitev křižníku Scharnhorst v měř. 1 : 200 za 
plán ponorky nebo tankové lodě (délka 1 m i větší). 
Zd.xJuračka, M. Majerové 485, 738 01 Frýdek-Místek.
■  55 Sestavené „k ity" Ju-87, Ju-88, Ju-52, ME 
262,1 : 100 (Faller) za letadla z II. sv. války (1 : 72).t4ebo 
prodám a koupím; i sestavené. J. Veselský, 783 13 
M. Hužová 26.

„No dyš je takovej hic a nejsou motory. . . ? / “ 
Kresba: M. DOUBRAVA

m odelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, 
lodní a železniční modelářství. Vydává ÚV Sva
zarmu ve vydavatelství MAGNET, 113 66 Pra
ha 1, Vladislavova 26, tel. 26 15 51-8. Šéfredak
tor Jiří SMOLA, redaktoři Zdeněk LISKÁ a Vladi
mir HADAČ; sekretářka redakce Zuzana KOSI
NOVÁ. Grafická úprava Ivana NAJSEROVÁ (ex
terně). Redakce: 110 00 Praha 1, J ungman no
va 24, tel. 260 651, linky 468, 465. -  Vychází 
měsíčně. Cena výtisku Kčs 3,50. pololetní před
platné 21 Kčs. -  Rozšiřuje PNS. v jednotkách 
ozbrojených sil MAGNET -  113 66 Praha 1, 
Vladislavova 26. Objednávky přijímá každá poš
ta i doručovatel. -  Dohlédaci pošta Praha 07. 
Inzerci přijímá inzertní odděleni vydavatelství 
MA GNET. Objednávky do zahraničí přijímá PNS 
-  vývoz tisku, Jindřišská 13, 110 00 Praha 1. 
Tiskne Naše vojsko, n. p., závode, 162 00Praha 
6-Liboc, Vlastina 710.

Toto číslo vyšlo v červnu 1977 Index 46882
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BAŽANT -  školní upoutaný model letadla pro začátečníky; 
rozpětí 640 mm, motor 1,5 až 1 cm3, stavba z balsy. (Viz 
Modelář č. 8/1976.)

Číslo 76 Cena 4 Kčs

STAVEBNÍ PLÁNKY

m odelář
vycházejí péčí redakce Modeláře vy
davatelství MAGNET přibližně v mě
síčních intervalech. Mají být na skla
dě delší dobu aspoň ve všech speci
álních modelářských prodejnách ob
chodu Drobné zboží a Drobný tovar, 
plánky základní řady (pouze) prodá
vá vždy krátkodobě po vyjití také 
Poštovní novinová služba, aby se 
dostaly i do míst, kde nejsou mode
lářské prodejny. Plánky zde uvedené 
vyšly v období 1976-77 (červen).

K 203 -  model sovětského torpédového nebo raketové 
člunu; délka 495 mm, pohon elektromotorem 2,4 až 4,í 
tuzemský materiál. (Viz Modelář č. 3/1977.)

Číslo 82 (s) Cena 5,50 ¥

SIVEN -  soutěžní větroň kategorie A I; rozpětí 1345 mm, 
smíšený materiál. (Viz Modelář č. 10/1976.)

Číslo 68 Cena 4 Kčs

CITABRIA -  jednopovelová RC nebo volné létající poloma- 
keta amerického letadla; rozpětí 1265 mm, motor 1,5 až 
1 cm3, smíšený materiál. (Viz Modelář č. 12/1976.)

Číslo 79 (s) Cena 5,50 Kčs

AVIA B 71 -  sportovní upoutaná maketa čs. letadla stavéi 
ho v sovětské licenci; rozpětí 1350 mm, dva motory 
1,5 cm3, stavba z balsy. (Viz Modelář č. 5/1977.) 

Číslo83(s) Cena8h

Z 50L -  upoutaná polomaketa čs. akrobatického letadla (pro 
nová pravidla kategorie SUM); rozpětí 990 mm, motor 
2,5 cm3, smíšený materiál. (Viz Modelář č. 11/1976.)

Číslo 69 Cena 4 Kčs

PAOLO-M -  maketa italského přístavního remorkéru; poměr 
zmenšeni 1:25, délka při tomto poměru 1140 mm, pohon 
elektrickým nebo spalovacím motorem, tuzemský mate
riál. (Viz Modelář č. 1/1977.)

Číslo80 (s) Cena 12 Kčs

SURTEES TS 16 -  polomaketa automobilu formule 
(kategorie RC-V1); délka 525 mm, motor 2,5 cm3, tuze 
ský materiál. (Viz Modelář č. 6/1977.)

Číslo 84 (s) Cena 8 I

POŠTOLKA -  školní kluzák kategorie A3 pro začátečníky; 
rozpětí 836 mm, celková nosná plocha 11,89 dm2, smíšený 
materiál. (Viz Modelář č. 4/1977.)

Číslo 70 Cena 4 Kčs

Be 56 Beta Major -  RC maketa československého lietadla; 
poměr zmenšenia 1:6, rozpátie 1776 mm, motor 10 cm3 
stavba z balzy. (Viď Modelář č. 2/1977.)

Číslo81(s) Cena 16 Kčs

VSO 10 -  RC maketa nového československého větro 
rozpětí 3000 mm, řízeni kolem tří os, stavba z balsy. i 
Modelář č. 3/1977 -  skut. letadlo a č. 7/1977 -  model. 

Číslo 85 (s) Cena 12 1

Plánky základní řady (označené jen číslem) jsou k dostání v Poštovní novinové službě (krátkodobě po vyjití) a v modelářských prodejnácl
« » u * U o » i , .  A ♦/■>»-»>· /<-<<-» u w n r n H á n í ) __ D l á n l n i  c r x a ^ i á l n í  řaHi/ /n7nařonó řTcIom a___c“1 uoHnii ion mnHolžřglrÁ nrnHpimi
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SNÍMKY:
J. G raupner 
V. Hadač 
J. Lebourg 
L ilip u t 
Nagy T ibo r

ÉL  S po lup ráce  m ode lá řů  všech  věkových  skup in  je  v SSSR vsku tku  
n e fo rm á ln í. Sním ek z loňského  šam p ioná tu  SSSR za ch y til nestora  s o vě t
ských  m ode lá řů  B. R. B erm ana (v levo), k te rý  p rvn í b lah o přá l novém u 
m is tru  SSSR v ka te go rii F1A, m ladém u V. I. V o lkov i z C harkova

^  A -d vo jko u  A lba trosz se p ře d s ta vu je  N agy T ibo r (7200 D om bóvár, 
N epkozta rsasag  u. 2, Hungary), je n ž  hledá čs. partne ra . Má zájem  o p lánky 
RC m ode lů  a m aket

První kus lo ko m o tivy  ř. 05 DR byl natřen 
šedo -če rně  pro  p o řízen í kva litn ích  fo to g ra fií (v p rovozu  jsou
s tro je  běžně če rno -če rve n é ). V o jed ině lém  šedo -če rném  zbarven í také  nabízí m ode l 05 DR firm a  L ilip u t

Ä  Jacq u es  Lebourg  z F rancie  p rávě  o d s ta rto va l svo ji RC Deltu D.41. 
M á  rozpě tí 1400 mm, m oto r W ebra Speed 10 cm 3 a je  řízena  RC 
so u p ravou  Futaba 6

J k  Le tošn í nov inkou  firm y  G raupner je  i ta to  m alá vrtačka , 
napá jená  s te jnosm ěrným  napětím  12 V. V ým ěnným i p řevody 
lze do sá hn o u t 9000, 3000 a 1800 o t/m in  sk líč id la , do něhož lze 
upnou t v rtáky  a frézy  o 0  0,5 až 3 mm


