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Čtrnáctiletý Petr Doubrava z LMK 
Praha 1 si navrhnul a postavil na 
motor OS Max 3,5 cm3 a RC sou
pravu Modela Digi úhledný 
dvouplošník o rozpětí 1100 mm

Jedním ze stále více svazarmov
ských pilotů, kteří se vracejí k le
teckému modelářství (kterým za
čínali), je mistr sportu a bývalý 
reprezentant v plachtění Gustav 
Vrbacký. V Saperovi ze stavebni
ce VD IGRA má věrného společní
ka, s nímž se prohánějí v Brně na 
Medlánkách

A  Pavel Holub z RMK Plzeň startoval na 
loňském mistrovství ČSSR s maketou Viking 10

Upoutaná polomaketa 
Rlkugun KI-93 kategorie 
SUM, poháněná motory 
M W S  2,5 GF, je prací 
Jiřího Švarce z LMK 
Jindřichův Hradec
4

Jednoduchý člun 
s vrtulovým pohonem 
(na elektromotor) o délce 
500 mm je prací Petra 
Rosmaníka z Olomouce ▼

K TITULNÍMU SNÍMKU

V těchto dnech vrcholí hromadnými vy
stoupeními na Strahově Československá 
spartakiáda 1980. Mezi cvičenci společné 
skladby Svazarmu a škol je i řada modelá
řů -  studentů, kteří přijeli do Prahy repre
zentovat naši brannou organizaci.

Většina svazarmovských . modelářů 
však již na tuto spartakiádu pouze vzpo
míná -  sportovní a branné soutěže totiž 
proběhly již loni. Jejich důstojným vyvr
cholením bylo celostátní finále, které se 
uskutečnilo loni v červnu v Bratislavě 
a v němž si změřili síly nejlepší mladí 
modeláři všech odborností z celé republi
ky. O průběhu spartakiádních soutěží 
i finále jsme vás průběžně informovali, 
připomeňme si je tedy ještě snímkem 
O. šaffka.



Dohoda uzavřená pro řešení vzájemných 
vztahů Aeroklubů Svazarmu a modelářů 
Svazarmu (její úplné znění vyšlo v MO 10/ 
1977) se zatím v praxi osvědčila. Je však 
třeba stále důsledněji dodržovat dohodou 
stanovené zásady, o nichž dále píše Jaroslav 
Suchomel z LMK Praha 4.

Také
létáte na letišti 
aeroklubu?

Letiště aeroklubu Svazarmu jsou 
určena pro leteckou činnost-výcvik 
pilotů, parašutistu,, závody, soutěže 
a výkonné létání. Život na letišti se 
řídí přísnými předpisy, které musejí 
dobře znát už mladí adepti létání 
v době, kdy mají k vlastnímu létání 
hodně daleko. Je to pochopitelné: do 
rukou pilotů jsou svěřeny lidské živo
ty a statisícové hodnoty letecké tech
niky.

Rozvoj leteckého modelářství, 
hlavně létání s rádiem řízenými mo
dely, a nedostatek jiných vhodných 
ploch přivádějí na letiště aeroklubů 
Svazarmu stále více modelářů. Až na 
několik vzácných výjimek jsou zde 
modeláři při tréninku nebo rekre
ačním létání členy aeroklubu pouze 
,.trpěni". S ohledem na místní pod
mínky to na většině letišť ani není 
jinak možné. I členové aeroklubu 
mají své úkoly, které musejí plnit.

Jako bývaly pilot vím, že lze letec
kou a modelářskou činnost na jed
nom letišti zkoordinovat k úplné spo
kojenosti a při dodržení všech před
pisů a nařízení. K tomu má přispět 
několik následujících poznatků 
a rad:
■  Při příchodu na letiště se ohlásí
me u náčelníka letiště nebo řídícího 
lé tání- ať jde o organizovanýtrénink 
nebo rekreační létání. Dohodneme, 
vzhledem k počasí, letovým úlohám 
atp. letový prostor a další podmínky, 
které pak bezpodmínečně dodržuje
me. Uspořádání veřejné soutěže pro
jednáme v dostatečném předstihu.
■ Nezdržujeme se v prostoru pro 
start a přistání letadel (vzletová a při
stávací dráha je na letišti vyznačena 
čtyřmi znaky ve tvaru písmene L). Při 
náhodném zalétnutí modelu do toho
to prostoru se řádně přesvědčíme, 
zda svým vstupem neohrozíme star
tující nebo přistávající letadlo. V žád
ném případě tam neprovádíme pře
hlídku škod, které případně model

utrpě l při přistání. V letadle může být 
p ílo t-žák a nepředvídaná situace 
nebo překážka v přistávací dráze 
může p řivod it jeho nečekanou reak
ci. M odelář risku je  případné zničení 
m odelu, p ilo t letadla život nebo s ta ti
sícové m ateriá lní hodnoty.

■ Sledujeme podle podmínek na 
jednotlivých letištích pokyny startéra 
pro letadla. Při navijákovém startu 
větroňů startovací terč, při provozu 
motorových letadel praporky.. A je
jich význam? Zjednodušeně: Červe
ný praporek je zákaz startu nebo 
přistání, bílý znamená, že start nebo 
přistání je povoleno. Startér nesmí 
například povolit start nebo přistání 
letadla, jestliže je v prostoru ,15° 
vpravo i vlevo od osy startu nějaká 
překážka (tedy i pobíhající modelář).

■  Neustále sledujeme provoz, leta
del aeroklubu. Modeláře, který právě 
létá a se zápalem sleduje svůj model, 
na provoz letadel včas upozorníme. 
Při výcviku se provádí i nácvik přeru
šení tahu při navijákovém startu vě
troně, může dojít k přetržení vlečné
ho lana, poruše motoru atp. a pilot 
bude přistávat nouzově v protisměru. 
Větroně z cizích aeroklubů na přeletu 
nemusejí mít při přistávání vždy do
statečnou výšku. Přeseknuté vlečné 
lano ód navijáku vlečené větroněm 
po zemi múze způsobit nepříjemné 
zranění.
■  Při létání dáváme stále pozor na 
špatný odhad vzdálenosti a výšky. 
Pokud budou ve stoupavém proudu 
létat velké větroně, najdeme si raději 
jiný. Piloti musejí dodržovat předpisy 
o vzdálenosti, smyslu točení, předlé- 
távání a vyhýbání a nemají možnost 
sledovat ještě model. Akrobatický 
motorový model, létající poměrně 
velkou rychlostí, by se stal při srážce 
s letadlem doslova řízenou střelou.

(Pokračování na str. 2)
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(D okončen i úvodníku  ze str. 1)

R Nesmíme zapomenout, že letiště 
aeroklubu, kde není provoz, slouží 
jako záložní letiště pro nouzová při
stání a přelety. Letadla se zde mohou 
objevit zcela nečekaně a v malé 
výšce.

■  Tam, kde jsou modeláři, je vždy 
i dostatek diváků a obdivovatelů. 
Dbáme na jejich správné chování 
a upozorňujeme je na chyby, kterých 
s e h l a v n ě  děti -  dopouštějí. Nedo
volíme divákům vstup na letištní plo
chu (je ohraničena červenobílými 
„stříškami' ). Udržujeme je v bezpeč
né vzdálenosti od modelů, nastarto
vaných motorů modelů, vlečných na
vijáků atp.

H S modely zásadně nelétáme nad 
diváky a parkujícími auty. Máme na 
paměti vliv lidského činitele nebo 
náhlé selhání rádiové soupravy. Do
držujeme Bezpečnostní předpisy pro 
modeláře vydané Svazarmem.

■ Nepoškozujeme zařízení letiště 
a neničíme přírodu. S auty parkuje
me na vyhrazeném místě nebo mimo 
plochu letiště a nepřipustíme jejich 
pojíždění po letištní ploše.

a  Dbáme na pořádek. Při odchodu 
vždy zkontrolujeme, zda nezůstaly na 
ploše nějaké papíry, hadry nebo láh
ve od paliva.

A ještě jedna rada pro větší bez
pečnost: Při hromadném létání s rá
diem řízenými modely doporučuji 
soustředit všechny vysílače, i když je 
třeba právě váš vysílač jediný na 
daném kanálu, najednom místě. Mo
hou být položeny na zemi na přikrýv
ce nebo v zavazadlovém prostoru 
jednoho auta. Při odběru vysílače 
k létání pak zavěsíme na okraj při
krývky nebo víko zavazadlového pro
storu auta pérový kolíček na prádlo 
s vyznačeným kmitočtem a číslem 
kanálu, případně s příslušnou 
barvou.

Tim je přehled, které kmitočty (ka
nály) jsou právě obsazeny, a jistota, 
že nebudeme jiným vysílačem na 
stejném kanálu rušeni a že ani sami 
nebudeme nikoho rušit. Ušetříme si 
tím neustálé obíhání a dotazy u ostat
ních modelářů na letišti. Po ukončení 
letu, kontrole vypnutí a vrácení vysí
lače zpět kolíček sejmeme.

Barevné označení kanálu na anté
ně vysílače, o kterém se psalo na 
stránkách Modeláře již několikrát, je 
samozřejmostí.

Chceme-li jako modeláři letiště 
aeroklubu využívat k létání, musíme 
tyto zásady dodržovat. Utvoříme si 
tak s členy aeroklubu dobrý vzájem
ný vztah a přátelský kolektiv. V mno
ha aeroklubech mají s touto spolu
prací bohaté zkušenosti. Piloti a pa
rašutisté obdivují práci a um modelá
řů, stejně jako my obdivujeme jejich 
pilotní umění a odvahu.

oznamuje

Na zasedání Ú střední rady m ode lá řs tv í Sva- 
za rm u ve d nech  7. a 8. b řezna  1980 ve V rch lab í 
m im o  jin é  p ro b ě h la  p racovn í porada  se z á s tu p 
ci p od n iku  ÚV Svazarm u MODELA, d ružstvy 
SMĚR a IGRA, K ovodružstvem  M ladá B o les lav 
a Dom em  o b c h o d n íc h  s lužeb Svazarm u. T o to  
sp o le čn é  je d n á n í by m ělo p řisp ě t ke z lepšen í 
současné  s itu ace  v m a te riá ln ím  zabezpečení 
m ode lá řské  č inn o s ti.

Ú střední rada m ode lá řs tv í Svazarm u se 
uchází v lé te c h  1981 až 85 o o rgan izován í tě c h to  
v rch o ln ých  m ode lá řských  akcí a po rad  vČ SSR: 
MS NAVIGA lo d n ích  m ode lá řů  kat. C (Jab lonec 

nad N isou, 26. 9. až 4. 10. 1981)
Porada zástupců  soc. zemí vže le zn ičn ím  m o de 

lářstv í (B ra tis lava , IV. č ív rt ia tí 1981)

S rovnávací soutěž soc. zem í v lodním  m o de lá ř
ství kat. D a F5 (Jevany, II. č tv rt le tí 1982) 

Porada zástupců  soc. zem í v lodn ím  m o de lá ř
ství (Jevany, II. č tv r t le tí 1982)

E vropská  soutěž že le zn ičn ích  m ode lá řů  (B ra 
tis lava, III. č tv rt le tí 1982)

S rovnávací soutěž v a u to m o b ilo vé m  m o de lá ř
ství kat. RC (O lom ouc, III. č tv rtle tí 1983) 

P orada zástupců  soc. zem í v au to m ob ilo vé m  
m ode lá řs tv í (O lom ouc, III. č tv rt le tí 1983)

MS FAI u pou taných  le teckých  m ode lů  (H radec 
Krá lové, III. č tv rtle tí 1984)

S rovnávací soutěž soc. zem í v raketovém  m o de 
lářstv í (D ubn ica  nad V áhom  nebo  Velké 
Uherce, III. č tv rt le tí 1984)

Porada zá stupců  soc. zem í v raketovém  m ode 
lářstv í (D ubn ica  nad V áhom  nebo Velké 
Uherce, III. č tv rtle tí 1984)

Zasedání te ch n ické h o  a říd ic íh o  výboru  e v rop 
ské o rga n izace  že le zn ičn ích  m ode lá řů  
MOROP (Kolín, květen 1984)

ME FAI le teckých  m ode lá řů  kat. F3B (Poprad, 
září 1985)

E vropská soutěž  že le zn ičn ích  m ode lá řů  (Plzeň, 
III. č tv rt le tí 1985)

U skutečněn í tě ch to  akc í v ČSSR pod léhá  ještě 
schvá len í nadřízených  o rgá n ů  a m ez iná rodn ích  
o rgan izac í.

Zdeněk Novotný 
tajemník ÚRMoS

Modelářské muzeum
Bezmála před dvěma lety vyšla v Mode

láři výzva Jiřího Kaliny, v níž navrhoval 
vytvoření modelářských muzejních sbí
rek. Kolekce modelů mají v současné 
době Národní technické muzeum v Praze 
a Technické muzeum v Brně. Několik 
modelů se nachází i ve Vojenském muzeu 
ve Kbelích (jeden z nichjenasnímku). Ani 
jedno z těchto muzeí však zatím nemá 
systematickou sbírku.

O významu modelářství jako branného 
sportu není třeba se rozepisovat. Stejně 
tak jistě nemusím připomínat úspěchy 
našich modelářů na mezinárodních sou
těžích. To jsou určitě dostatečné důvody 
pro to, aby modelářská muzejní sbírka 
vznikla.

Za pracovníky expozice letectví a kos
monautiky Vojenského muzea ve Kbelích 
mohu říci, že bychom naše fondy o tako
vou sbírku rádi doplnili. V této snaze nás 
podporují i další složky Vojenského mu
zea. Je ovšem samozřejmé, že se přitom 
neobejdeme bez pomoci samotných mo
delářů.

Stísněnost expoziční haly muzea zatím 
neumožňuje rozsáhlejší sbírku vystavit. 
Plánuje se však výstavba nových prostor 
a tam se již místo určitě najde. Kolekci 
modelů je ale třeba vytvářet už nyní, 
dokud se mezi modeláři případné expo
náty ještě nacházejí -  za několik let by 
mohlo být pozdě.

A co by taková modelářská kolekce 
měla obsahovat? Především typické mo
dely letadel a raket jednotlivých kategorií, 
dále úspěšné modely z vrcholných soutě
ží, modelářské motory, starší rádiové sou
pravy a jejich části, technicky zajímavé 
modely, plakety a ceny ze soutěží, mode
lářské plány, prostě vše, co by vhodně 
dokumentovalo vývoj našeho modelářství 
a jeho úspěchy.

Jsem přesvědčen, že tak jako v jiných 
oblastech naší činnosti nám modeláři 
pomohou i s vytvořením modelářské ex
pozice.

Pavel Sviták 
Vojenské muzeum Kbely

KONKURS
Pro zajištění výchovy mladých mo

delářů a naplnění metodických pro
gramů vypisuje komise mládeže 
URMoS ve spolupráci s redakcí časo
pisu Modelář konkurs na školní model 
kategorie A3 a cvičný upoutaný model 
na motor 1,5 cm3.

Modely musí splňovat následující 
požadavky:
■  Jednoduchá konstrukce vhodná 

pro stavbu v kroužcích 
S Použitý materiál musí být k dostání 

v obchodní síti v ČSSR 
B Dobré letové~ vlastnosti; model 

musí být schopni zalétat žáci ve 
věku 10 až 15 let

B Model musí být vyzkoušen v krouž
cích; na přihlášce uveďte jméno 
vedoucího kroužku, počet postave

ných modelů a výsledky dosažené 
na soutěžích v období 1979 až 1980 

B S přihláškou zašlete stavební vý
kres, návod a fotografii (černobí
lou, rozměrů 13 x 18)
Modely bude hodnotit komise slo

žená ze zástupců komise mládeže 
ÚRMoS, odborníků v leteckém mode
lářství a redakce Modelář. Plánky ví
tězných modelů budou otištěny v ča
sopise Modelář a vydány ve skutečné 
velikosti v řadě plánků Modelář, pří
padně bude ÚRMoS jednat o výrobě 
jejich stavebnic.

Uzávěrka konkursu je 31. 12. 1980. 
Přihlášky spředepsanou dokumentací 
zašlete na adresu: Sekretariát ÚRMoS, 
ÚV Svazarmu, Opletalova 29, 116 31 
Praha 1.
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ZO Svazarmu LMK Praha 6 (611) a redakce MODELÁŘ 
pořádají v neděli 28. září 1980 na letišti Aeroklubu Kladno 
soutěž číslo Le-Č-274 jako

MEMORIÁL JIŘÍHO SMOLY

foto: M. Knaibl

Soutěž je vypsána pro modely poháněné motory MODELA C02.

Máte
svůj
znak

O

Pošlete nám znak či emblém vaší základní 
organizace Svazarmu či modelářského klubu 
ZO, rádi jej zveřejníme jako inspiraci pro ty 
kolektivy, které si ještě nenavrhly tento malý, 
ale důležitý doplněk pracovního či sportovní
ho obleku. Smysl klubových znaků je jasný: 
posílit pocit odpovědnosti za kolektiv i ukázat 
hrdost na příslušnost k naší branné organi
zaci. Z toho vyplývá, že klubový znak je třeba 
používat zároveň s emblémem Svazarmu či 
se symbolikou odbornosti, schválenou Orga
nizačním sekretariátem ÚVSvazarmu dne27. 
dubna 1978 (viz Modelář 2/1978).

prokázat, že v nádrži není stlačený plyn 
a pak teprve nádrž naplnit.

■  O propozice a přihlášky pište na 
adresu:
Redakce MODELÁŘ, Jungmannova 24. 
113 66 Praha 1.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni (i 
neorganizovaní) modeláři starší 10 
roků. Uzávěrka přihlášek je 18. září 
i 980 (rozhoduje datum poštovního ra
zítka).

■  První tři soutěžící v každé věkové kate
gorii (žáci, junioři, senioři) obdrží věc
né ceny a diplomy, nejlepší soutěžící 
v absolutním hodnocení obdrží putovní 
pohár.

ČSLA, konkrétně svazáci z jednotky poru
číka Stanislava Přenosila, se pochlubili 
na ZENITU kolejištěm ve velikosti TT (na 
snímku) s dvanácti vlakovými soupravami 
a s celým zabezpečovacím zařízením. 
Přibližně 35 metrů kolejí na osmi čtvereč
ních metrech tvořilo spolehlivé fungující 
model železnice, který postavil kolektiv 
vojáků pod vedením poručíka Přenosila.

Jak dlouho trvala stavba? „Asi jeden 
rok," říká četař Ladislav Mičkal, jeden 
z těch, kteří přiložili ruku k dílu a stavěli 
budovy, pokládali koleje nebo jinak po
máhali zdařilému modelu na svět. Pocho
pitelně v době osobního volna vojáka, 
v čase vymezeném na kulturní a masové 
politickou práci! Model malé železnice 
nebyl ve vojenské expozici výstavy ZENIT 
80 osamocený. Hned vedle něho předvá
děli příslušníci Vysoké školy dopravní 
a spojů ze Žiliny maketu montážní želez
niční základny.

Že bezvadně fungující modely železni
ce patřily k nejobdivovanějším, svědčí 
jeden z mnoha zápisů v knize návštěv 
vojenské části výstavy: „Vojáci! Máte to 
moc hezké, je vidět, že se ty dva roky 
činíte. Nejvíce se nám líbil model vláč
ku . . . " Podobných výroků jsme na vlastní 
uši slyšeli víc a pochvalných zápisů jsme 
si přečetli snad stovku. Takový byl i jeden 
z našich příznivých dojmů, které jsme si 
z návštěvy letošního ZENITU odnášeli.

-JH -

■ Plastikoví modeláři 
v Ostravě-Hrabůvce

Základní organizace Svazarmu při Ob
vodním kulturním středisku Ostrava-Hra- 
búvka byla založena v září roku 1978, kdy 
soudruh František Pavelčík soustředil ko
lem sebe kolektiv dvaceti zájemců o stav
bu plastikových modelů.

Nová základní organizace začala ihned 
po svém vzniku aktivně pracovat. Její 
členové připravili výstavu ke Dni česko
slovenského letectví a uspořádali krajský 
přebor v plastikovém modelářství. Na ZDS 
majora Nováka založili kroužek mládeže 
čítající jedenáct dětí. Kromě toho začal 
pod vedením soudruha Hlobila pracovat 
osmičlenný kroužek v Dětském domě 
v Hrabůvce. V minulém roce uspořádala 
základní organizace první ročník veřejné 
soutěže v plastikovém modelářství pro 
mládež ostravských škol. Její druhý roč
ník, který se uskutečnil v březnu letošního 
roku, byl již součástí okresního kola 
STTM. Pro členy kroužků mládeže připra
vil výbor základní organizace zajímavou 
návštěvu ostravského letiště v Mošnově.

Členové základní organizace se v roce 
1979 začali prosazovat také na soutěžích 
-  z okresního přeboru v plastikovém 
modelářství postoupili tří na krajský pře
bor a soudruh Marenčák si vybojoval 
postup až na přebor ČSR.

• Formou výstav a besed k významným 
výročím -  jichž bylo jen v minulém roce 
deset -  působí základní organizace nejen 
na své členy, ale i na široký okruh veřej
nosti. Ke zpestření jedné z besed přispěla 
návštěva pracovníka Technického muzea 
v Brně ing. JanaKrumbacha, který hovořil 
o československém letectví a leteckém 
průmyslu.

Mladá ZO Svazarmu, dnes již třicetipé- 
tičlenná, se za krátkou dobu činnosti 
zařadila mezi nejaktivnější organizace 
v Ostravě, hlavně v práci s mládeží.

Stanislav Pesch

Stavební a soutěžní pravidla jsou jedno
duchá:
■ Minimální hmotnost modelu 65 g (s 

prázdnou nádrží), jiné rozměry nejsou 
omezeny.

■ Hodnotí se součet všech pěti soutěž
ních startů, měřené maximum je 120 s 
Za platný let se považuje:
a) trvá-li první pokus 20 s nebo více
b) druhý pokus s jakýmkoliv vý
sledkem

■ K plnění lze použít pouze standardní 
sifonové bombičky, které si zajišťuje 
soutěžící. Před startem musí soutěžící 
na žádost sportovních funkcionářů

Vojáci
na

ZENITU
Letošní pátá celostátní výstava ZENIT 

80 dokumentovala nejen účast mládeže 
na rozvoji vědecké a technické tvořivosti, 
ale zároveň prokázala, že jednou z cest 
směřujících k pokroku a zručnosti je 
i podíl jednotlivců a kroužků na umělecké 
a modelářské činnosti. Expozice desítek 
modelů letadel, lodí, lokomotiv, strojů, 
zařízení i kosmické techniky a raket byla 
festivalem dovednosti svazarmovských, 
učňovských a dalších společenských or
ganizací i jednotlivců.

Také příslušníci železničního vojska

2  k lu b ů , 
kroužků
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rotorek
malý vrtulník 

na pohon
gumovým
svazkem

Velmi jednoduché malé vrtulníky, po
dobné tomu na našem plánku, lze koupit 
v zahraničí v každém hračkářství. Jsou 
zajímavé tím, že mají rotor pouze s jedním 
listem, jehož reakční moment je vyvážen 
„stínovým" trupem. Zprvu jsem z pohodl
nosti postavil, model s dvoulistým roto
rem, nepodařilo se mi jej však přimět 
k letu. Jakmile jsem ..Rotorek" opatřil 
jednolistým rotorem, letěl hned napo
prvé.

K STAVBĚ: List rotoru 1 vybrousíme 
z lehké balsy tl. 3 mm do profilu podle 
plánku. Střed rotoru 2 zhotovíme z kusu 
tvrdší balsové lišty o průřezu 7 x 3  mm. 
Náběh rotoru je shodný s úkosem na 
středu rotoru,jehovzepětíje5 mmfměře- 
no na odtokové hraně). Páku protizávaží 3 
ohneme z ocelové struny o průměru 
0,8 mm, zalepíme ji do otvoru ve středu 
rotoru, nasuneme na ni korálek 4, pro
vlékneme ji ložiskem 5 z duralového ple
chu tl. 0,7 mm a na jejím konci ohneme 
háček pro zavěšení gumového svazku. 
Rotor vyvážíme omotáním páky páskem 
tenkého olověného plechu 6.

Nosník trupu 7 vybrousíme z balsové 
lišty o průřezu 5 x 3  mm. K jeho přední 
části přilepíme ložisko s rotorem, k zadní 
háček 8 pro zavěšení gumového svazku 
ohnutý z ocelové struny o průměru 
0,8 mm.

Trup 9 sestavíme z balsových lišt o prů
řezu 2 x 2  mm. Směrovku 10, která sym
bolicky představuje vyrovnávací rotor, 
ohneme z namočené balsové lišty o prů
řezů 2 x 2  mm. Trup se směrovkou po
táhneme tenkým Modelspanem nebo 
Japanem.

K pohonu použijeme smyčku gumy 
o průřezu 2 x 1 mm a délce 150 mm; při 
natáčení vrtačkou lze použít svazek delší.

„Rotorek" se nezalétáváj po natočení 
prostě letí jako vrtulník vzhůru. Trup se 
působením reakčního momentu rotoru 
pomalu otáčí a model stabilně stoupá. Po 
dotočení svazku nemůžete sice počítat 
s návratem autorotací, ale vzhledem k níz
ké hmotnosti si model neublíží ani při 
tvrdším dopadu. O. Šaffek
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Neobvyklá rukojeť 
pro upoutané modely
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Již mnohokrát jsme se v radách pro 
začínající ,,účkaře“ zmiňovali o tom, že je 
bezpodmínečně nutné učit se řídit celou 
paží a nikdy „nelétat " jen zápěstím. Aby to 
vůbec nebylo možné, vymyslel Angličan 
Peter Moir pro začínající modeláře ruko
jeť, kterou nazval Rigidrist. Její plánek 
zveřejnil v Aeromodelleru v červnu loň
ského roku.

Vtip nové rukojeti je jasný z obrázku. 
Vlastní rukojeť je z překližky (případně 
z tvrzeného plastu) o tloušťce 5 mm, 
pružná objímka jez  duralového plechu tl. 
0,8 až 1 mm. Pro menší ruce žáků je nutné 
velikost patřičně upravit, aby objímka 
seděla ještě před loketním kloubem. JZK

Akrobatický
model
kategorie F2B

JUNO

Dvojnásobný mistr světa a čtyřnásobný 
vítěz národního mistrovství Bili Werwage 
je dobře znám našim modelářům z MS 74 
v Hradci Králové. Za 25 let úspěšné 
modelářské činnosti zvítězil ve více než 
150 soutěžích a postaví přes 50 modelů. 
Řadu jeho úspěšných konstrukcí zatím 
korunuje model JUNO připravený pro 
letošní mistrovství světa v Polsku.

Způsob stavby modelu je pro naše 
modeláře poněkud neobvyklý a zdánlivě 
dost pracný. Výsledkem ale je lehká 
a dostatečně tuhá konstrukce a nižší 
spotřeba balsy, než při stavbě obvyklým 
způsobem (Rozměry na výkrese a údaje 
o použitém materiálu a hmotnosti jsou 
přepočteny z americké soustavy měr).

Základem trupu jsou bočnice z balsy tl. 
3 mm vpředu zesílené překližkou tl. 
0,8 mm. Na překližku jsou přilepeny 
vhodně odlehčené lišty z tvrdého dřeva 
oprůřezu15 x  12 mm tvořící lože motoru. 
Schránka palivové nádrže je z balsy tl.

3 mm a překližky tl. 1,5 mm; nádrž se do ní 
zasouvá zpředu. První přepážka trupu 
(navazující na kužel vrtule) kruhového 
průřezu je z překližky tl. 1,5 mm. Ostatní 
přepážky jsou obdélníkového tvaru, dru
há jez  překližky tl. 3 mm, další pak z balsy 
tl. 3 mm. Dolní a horní část trupu jsou 
vydlabány z balsových hranolů. Motorový 
kryt je slepen z balsových hranolů a vytva
rován podle použitého motoru.

Křídlo se sestavuje na předem připra
veném polotovaru trupu (bočnicemi 
s motorovým ložem a přepážkami). Nos
ník křídla z tvrdé balsy tl. 10 mm je 
uprostřed vysoký 45 mm a ke koncům se 
zužuje až na výšku 30 mm. Střední část 
nosníku je až k ukotvení podvozkových 
noh zesílena z obou stran překližkou tl.
1.5 mm a výkližky z tvrdého dřeva v mís
tech otvorů pro šrouby uchycující podvo
zek. V nosníku křídla je ve výřezu uchyce
no řídicí vahadlo, jehož čep je uložen 
v podložkách z překližky tl. 3 mm. Pod
vozkové nohy z ocelového drátu o průmě
ru 3 mm jsou k nosníku připevněny dvě
ma trojicemi J-šroubů o průměru 3 mm. 
Náběžná lišta je vybroušena z balsy tl.
6.5 mm; u kořene má výšku 19 mm, ke 
koncům se snižuje až na 13 mm. Odtoko
vá lišta má průřez 13 X 13 mm. Žebra jsou 
slepena ze dvou oblouků (horní a dolní)

o šířce 6,5 mm vyříznutých z balsy tl. 
3 mm podle kovové šablony. Všechny tyto 
polotovary žeber mají stejnou délku; při 
sestavování křídla se odřezává jejich za
dní část. K správnému sestavení křídla je 
třeba zhotovit dvě šablony s výřezy pro 
lišty a nosník, odpovídajícími jejich ulože
ní v koncovém žebru ve stejné výšce, 
v jaké jsou uloženy v bočnici trupu. 
Nejprve se zalepí polotovary žeber a polo- 
žeber z jedné (třeba horní), pak z druhé 
(dolní) strany. Polotovary žeber musejí 
lícovat s náběžnou resp. odtokovou liš
tou. Při zalepování spodních částí žeber 
se připevní podvozkové nohy. Po sestave
ní křídla se přilepí zevnitř k žebrům dvoji
ce pomocných balsových nosníků o prů
řezu 3 X 6,5 mm, přilepí se vnější zakon
čení křídla z balsy tl. 13 mm s posuvnou 
průchodkou pro řídicí lanka ve vnitřním 
konci a schránkou pro zátěž ve vnějším 
koncovém oblouku. Nakonec jsou žebra 
přebroušena přiměřeně dlouhým hrano
lem s nalepeným jemným brusným papí
rem. Klapky jsou z balsy tl. 6,5 mm vyleh
čené podle výkresu. Žebra klapek 
jsou z balsy tl. 2 mm. Profil klapky je 
podobný profilu křídla -  jeho největší 
tloušťka je přibližné v polovině hloubky 
klapky.

(Pokračování na str. 6)
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(Dokončení ze str. 5)

Ocasní plochy jsou obvyklé konstruk
ce. Vodorovná ocasní plocha a kýlovka 
jsou vybroušeny z balsy tl. 13 mm. Smě
rovka je -  obdobně jako vztlakové klapky 
-  z balsy tl. 6,5 mm. Směrovku je nutno 
potáhnout ještě před přilepením, stejné 
jako klapky (před montáží závěsů). Smě
rovka je vychýlena z kruhu zhruba 20 mm 
(měřeno na odtokové hraně).

Podvozek má hlavní kola o průměru 
55 mm, ostruhové kolo má průměr 
25 mm. Kryty podvozku jsou vydlabány 
z balsy tl. 13 mm.

Potah a povrchová úprava. Celý model 
je včetně balsových částí potažen středně 
tlustým papírem (u prototypu Silkspan). 
Před potažením je kostra samozřejmě

natřena řídkým nitrolakem a přebrouše- 
na. Potah je Vypnut dvěma vrstvami čiré
ho nitrolaku, na něž je nastříkáno 4 až 6 
vrstev vypínacího laku. Každá vrstva je 
lehce přebroušena jemným brusným pa
pírem (č. 360 nebo 400). Nakonec je mo
del nastříkán barevným lakem odolávají
cím palivu. Podle potřeby je nátěr mezi 
jednotlivými vrstvami přebroušen. Dobře 
provedený potah a nátěr nemá zvýšit 
hmotnost modelu více než o 200 g.

Motorová skupina. Model této velikosti 
a celkové hmotnosti lze pohánět dobrým 
motorem typu HP 40 nebo ST 46. Autor 
nedoporučuje motor OS MAX 40 FSR 
nebo podobný s tříkanálovým vyplacho- 
váním (Schnůrle). V budoucnu hodlá do 
modelu zastavět motor ST 46 převrtaný na 
zdvihový objem 8,3 až 9 cm \ patrně s ú- 
pravou ABC.

Nádrž je klasického typu „Uniflow"

o objemu 170 cm \ spájená z nerezového 
ocelového plechu o tl. 0,15 mm. Autor 
používá palivo obsahující 22 % ricinové
ho oleje, 7 až 12 % nitrometanu (podle 
stavu motoru), zbytek tvoří metanol. Vrtu
le má rozměry 275-300/165, vrtulový ku
žel má průměr 50 mm. Model létá na 
lankách o délce 19,5 m (měřeno k ose 
modelu), dostatečné dimenzovaných 
s ohledem na výkon motoru a hmotnost 
modelu.

Velkou pozornost věnuje autor vyváže
ní modelu, velikosti závaží ve vnější půlce 
křídla a vhodnému umístění Vývodu řídi
cích lanekzkřídla. Po seznámení sletový
mi vlastnostmi modelu nedoporučuje mě
nit délku a průměr řídicích lanek -  i nepa
trná změna má dost výrazný vliv na letové 
vlastnosti modelu.

Podle Flying Models 
zpracoval ing. Pavel Rajchart
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■  Napneme šňůru a sledujeme domlu
vené znamení pomocníka o tom, že je 
vše připraveno (obvykle zdviženou 
paží)

■  Pokud se rozhodneme pro start, zdvih
neme paži a vyběhneme -  pomocník 
v tom okamžiku vypustí model

■  Vlekáme stejnoměrně bez neodůvod
něných změn rychlosti. Rozhodující je 
rychlost pohybu modelu vůči ovzduší -  
pouze začátek vleku má být o něco 
rychlejší

H Za vleku musí modelář sledovat, kam 
běží i let modelu

B Před vypuštěním modelu je třeba upra
vit rychlost vleku na rychlost letovou, to 
znamená na vrcholu dráhy vleku zvolna 
zmírnit rychlost běhu a uvolnit očko 
šňůry pohybem ruky vzhůru a zpět. 
Model musí bez zhoupnutí přejít do 
kroužení, do něhož je seřízen

Chyby p ři vleku na šňůře:
a) Model utíká na stranu. Zvolníme běh, 
necháme model srovnat do směru a zno
vu přidáme. Pro příští let vychýlíme smě- 
rovu klapku pro vlek poněkud proti smě
ru, do něhož model zatáčí. Pokud ani 
potom nejde model při vleku znovu srov
nat do směru, je háček příliš vzadu a je 
nutno jej posunout dopředu (stačí asi 
o 5 mm). Nepomůže-li ani tento zásah, 
jsou zborcený nosné plochy nebo je šik
mo uložena VOP -  je nutno vše zkontrolo
vat a opravit. Model zatáčí na stranu té 
poloviny křídla, která má větší úhel nasta
vení anebo do té strany, na níž má model 
zdviženou polovinu VOP od vodorovné 
roviny (obr. 22).
b) Model kmitá při vleku ze strany na 
stranu (obr. 23). Háček je příliš vpředu, je 
nutno jej posunout blíže k těžišti. Nepo
může-li tato úprava, má model malou 
SOP a je nutno ji zvětšit.

Nyní již zbývá seřídit model na nejvyšší 
výkony, jichž je schopen.

Nejprve musíme trpělivým přidáváním 
či ubíráním podložek pod VOP vyladit

Obr. 22 V  smysl zatáčení

nejlepší možný kluž. Model úmyslně roz
houpaný po startu na šňůře se musí 
stabilizovat po 2 až 3zhoupnutích-tehdy 
má ještě dostatečnou zásobu podélné 
stability pro stabilizaci při nalétnutí stou- 
pavého proudu.

Uveďme ještě dva základní druhy seří
zení modelů větroňů, které se používají 
u soutěžních modelů. Vycházejme přitom 
ze skutečnosti, že prakticky téměř neexis
tuje aerodynamicky souměrný model.

Vzhledem k tomu, že výkonné modely 
létají s nejvýhodnějším úhlem seřízení, 
platí, že tzv. „organická" neboli odporová 
zatáčka (zatáčka bez vychýlení směrovky) 
směřuje do strany poloviny křídla s větším 
úhlem náběhu (stačí zborcení části křídla) 
a tím i s větším odporem. Zborcení křídla 
přitom není vždy spolehlivě kontrolova
telné opticky a je proto lépe usuzovat 
z letových zkoušek.

Správně postavený model s nejvýhod
nějším úhlem seřízení bude tedy s přímo 
nastavenou směrovkou zpravidla kroužit 
do jedné strany (například doleva) v kru
zích o velkém průměru. Zatáčení bude 
způsobeno větším úhlem náběhu levé 
poloviny křídla. O pravdivosti tohoto 
předpokladu se přesvědčíme pokusem: 
Budeme-li postupně přidávat do hlavice 
přítěž, bude se zvětšovat rychlost modelu 
a zmenšovat úhel náběhu. Po určité době 
nastane situace, kdy vztlak i odpor bude 
v rovnováze a model poletí rovně. Po 
dalším přidání přítěže model změní smysl 
zatáčení a bude zatáčet doprava. (Vztlak 
levé poloviny křídla bude větší než pravé.) 
Obdobně můžeme sledovat periodickou 
změnu zatáčky při rozhoupání modelu, 
neboť model bude během letu po vlnovce 
střídat režimy letu s větším a menším 
úhlem náběhu a tudíž levou a pravou 
zatáčku. Útlum se zpravidla nedostaví 
a model houpá až do země. Takto chovají
cí se model je možno seřídit do stabilní 
zatáčky zhruba dvěma způsoby:

Způsob A (tzv. Lindnerův): Předpokla
dem je ovládaná klapka směrovky, která 
se po vypnutí vychyluje proti smyslu orga
nické zatáčky (v našem případě doprava). 
Klapka musí být dost účinná, aby uvedla 
model do mírných pravých kruhů -  musí 
překonat zatáčivý moment levé poloviny 
křídla (s větším odporem). Po rozhoupání 
model zatáčí vpravo ve všech fázích letu; 
nejvýrazněji pak v dolní, kdy po skluzu 
zpravidla bezprostředně přejde do nor
málního kluzu. Stabilizace je nejúčinnější 
právě při nejhrubším přetažení a méně 
účinná při malém podélném vychýlení.

Lindnerova úprava je použitelná u mode
lů s jednoduchým i dvojitým vzepětím. 
K zlepšení stabilizace malých podélných 
výchylek se doporučuje nakroutit negativ 
na vnější části křídla (v našem případě na 
jeho levé polovině).

Tento způsob seřízení je vhodný pro 
létání za turbulence, tedy za nejběžněj
ších podmínek. Klesavost je teoreticky 
poněkud větší než u dále popsaného 
způsobu, což je zřejmě způsobeno překo
náváním organické zatáčky směrovkou. 
Polohu těžiště je třeba volit okolo 50 % 
střední aerodynamické tětivy křídla, aby 
model ze skluzu nepřešel do letu střem
hlav nebo do spirály.

Způsob B (tzv. organická zatáčka): To
hoto způsobu seřízení používá většina 
výkonných modelářů. Zatáčku modelu 
ponecháme organickou (vnašem případě 
levou) a -c o ž  je důležité-podporujeme ji 
ještě vychýlením klapky směrovky doleva. 
Zatáčka má menší průměr, ale zůstává 
plochá. Je možno použít menšího úhlu 
seřízení a posunout těžiště až do 62 až 
65 % střední aerodynamické tětivy, čímž 
dosáhneme menší klesavosti a omezíme 
nebezpečí pádu do letu střemhlav či do 
spirály. U malých modelů (A3) lze při 
tomto seřízení s výhodou použít bočního 
vlečného háčku.

Abychom předešli střídavé změně 
smyslu zatáčky po rozhoupání modelu 
a prodloužení útlumu, nakroutíme vnější 
ucho (vnější konec) křídla do negativu. Při 
přetažení se udrží vztlak na tomto konci 
křídla nejdéle, křídlo zůstane jakoby „za
věšeno" a při ztrátě rychlosti se model 
překlopí do správné zatáčky -  ovšem jen 
v první fázi.· Impuls do správné (levé) 
zatáčky totiž mizí po propadnutí, neboť se 
zvyšující se rychlostí vzroste více vztlak 
na levé polovině křídla. Poloměr zatáčky 
se zvětší, zatáčka je dosti plochá. Její 
dokončení způsobí do strany zatáčky 
vychýlená klapka směrovky. V tomto pří
padě seřízení je nutná větší boční plocha 
před a nad těžištěm.

Stabilizace je při seřízení B velmi účin
ná při menším rozhoupání; horší je při 
hrubém přetažení zvláště při startu. 
U školních modelů, které mají méně sou
středěnu hmotu u těžiště, je vhodné pou
žít seřízení podle způsobu A, aby se 
zamezilo možnému houpání až do země. 
Více napoví obrázek 24. Pro lepší porov
nání je na něm i model se seřízením 
A nakreslen s levou zatáčkou, zatímco 
,,náš“ model měl v obou případech větší 
nastavení u levé poloviny křídla a tudíž 
rozdílný smysl zatáčení.

(Pokračování)
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model
kategorie B1

GOLF
byl postaven v roce 1978. Během dvou 
soutěžních sezón se osvědčil díky značné 
stoupavosti a zejména velmi dobrému 
kluzu.

Před stavbou je nutno vybrat kvalitní 
lehkou a pevnou balsu, aby byla dodržena 
minimální povolená hmotnost draku 
(70 g). Veškeré uvedené míry jsou v mili
metrech.

Křídlo je celobalsové, dělené. Kořenová 
žebra jsou z překližky tl. 1, ostatní z balsy 
tl. 1, pouze v místě lomení uší jsou z balsy 
tl. 2. Lišta hlavního nosníku o průřezu 
4 X 1,6 je ve středové části křídla zesílena 
ještě balsovou stojinou o průřezu
2,5 X 1,6. Náběžná lišta má průřez 6 x 4 ,

odtoková 12 X 2 a pomocné lišty v přední 
části profilu 2 X 2 .  Křídlo je spojeno 
s centroplánem dvěma ocelovými dráty 
o průměru 1,8, zasunutými do papírových 
trubek zalepených v kořenových žebrech.

Vodorovná ocasní plocha je rovněž

celobalsové. Střední žebro je tl. 3, ostatní 
tl. 0,7. Lišta hlavního nosníku má průřez 
3 x 2 ,  náběžná lišta 4 x  3 a odtoková 
8 x 2 .

Trup má motorovou část stočenou ze 
dvou vrstev balsy tl. 0,8. První vrstva je



zevnitř polepena papírem a důkladně 
nalakována. V místě zadního závěsu svaz
ku je vlepen prstenec z překližky tl. 0,6, 
který zároveň tvoří spojku se zadní částí 
trupu, stočenou zjedná vrstvy balsytl. 0,8. 
Pylon je vybroušen z hranolu velmi lehké 
balsy a je zevnitř vydlabán. Centroplán je 
vybroušen z lehké balsy.

Svislá ocasní plocha je konstrukční se 
souměrným profilem o tloušťce 7 %.

Hlavice běžného provedení je balsová 
se silonovým pouzdrem. Hřídel vrtule 
a držák vrtulových listů je zhotoven z oce
lové pletací jehlice o průměru 2. Vrtulové 
listy mají v kořenech zalepeny šrouby M3, 
na kterých je našroubován závěsz duralo- 
vého hranolu 6 x 4 .  zajištěný přítužnou 
maticí.

Vrtule o průměru 400 má stoupání 500. 
Je vyřezána a vybroušenaz prkénka lehké 
kvalitní balsy tl. 10.

Potah. Celý model je před potahováním 
přebroušen jemným brusným papírem 
pod vodu. dvakrát lakován řídkým vypína
cím lakem a opět přebroušen. Potažen je 
(včetně vrtule) tenkým Modelspanem a je 
šestkrát lakován řídkým vypínacím lakem._ 
Po nalakování přilepíme na křídlo turbu-’ 
látor z nitě o průměru 0,6.

Gumový svazek tvoří 6 nití gumy Pirelli 
6 x 1 .  Lze ho natáčet až na 300 otoček, 
přičemž doba vytáčení je asi 25 s. Za 
klidu je možné použít svazku z 8 nití 
gumy 4 x 1 ,  který lze natočit až na 400 
otoček, čímž se prodlouží doba vytáčení 
asi o 10 s. Dosahovaná výška je přibližně 
stejná. Svazky jsou impregnovány ma
zadlem složeným ze 70 % lékárenského 
glycerinu a 30 % draselného mýdlového 
lihu. Obě složky lze zakoupit v lékárně.

Seřízení modelu je vpravo-vpravo. 
Před létáním je třeba zkontrolovat polohu 
těžiště (má být v 60 % hloubky křídla) 
a zkrouceni křídla, které má být: na 
pravém uchu negativ 3, na levém negativ 
5, na pravé střední části pozitiv 2, na levé 0 
(vše měřeno na odtokové hraně). Osa 
vrtule je vychýlena 2° vpravo. Takto seří
zený model by měl sám zatáčet mírně 
doprava. Zatáčku zúžíme jemným přihnu
tím plošky SOP a vykloněním VOP.

Hmotnost: křídlo 22 g, VOP 3 g, trup 
30 g, vrtule 15 g, svazek 10 g -  celkem 
80 g.

vítězný
motorový
model

MS’79
Ital M a rio  R occa má na svém ko n tě  nejen 

m is trovský  t i tu l z loň ské h o  světového ša m p io 
nátu, a le  i řadu vítězství na dom ácích  soutěž ích  
a v m ez iná rodn í soutěž i v rakouském  W iener 
N eustadtu.

M odel je  kupod ivu  značně  vzdálen  od  to h o , 
čem u se v současné době  říká  konvenčn í 
ko ns tru kce  v té to  ka te g o rii. Na d ruh é  straně  
ovšem  nezapře  současný tre n d  vývoje: k říd lo  je

m im ořá d ně  štíh lé , ta kže  sě m ode l p o d o b á  spíše 
vě tro n i.

V současné  d ob ě  syétové a b s o lu tn í nadvlády 
m o to rů  ROSSI je  vé lm i zajím avé, že M ario  
p o u ž il m o to r AD 1 5 Í k te rý  je  ko n s tru k c í jeho  
k ra jana  A lbe rta  D a l’ O g iio  (m is tra  svě ta  z roku  
1965). M o to r však pajtřil na MS sku te čn ě  k n e j
lepším . P ouž itá  , v rtu le  má rozm ěry 
180 X 70 mm.

Trup má p ředn í část (,,van ičkuy) z rych lo s tn í
ho  u po u taného  m ode lu  (z ře jm é zá s lu h a da lš íh o  
p říte le , znám ého „ry jfc ftlíkáře " X rpato  P ra tiho). 
Z adn í část tru p u  je  tvo řena  lam iná tovou  tru b 
kou o stá lém  p rům ě ru .

Křídlo je  na ro zd íl od  so učasné lp raxe  (tuhý 
ba lsový  nebo  i ko vový  p o ta h ) geo d e tické  ko n 
s tru kce , která je  v Itá lii ovšem  již  lé a ob líbena. 
Potah je  z p las tikové  fó lie . L iš ty  nosn íků  jsou  ve 
s tře d n í části sm rko vé , v „uš ích ,”  balaové. P ouž i
tý  p ro f il je  „s ta rý  d o b rý ”  NAĎA 440S,

Vodorovná ocasní plocha s te jné  ro ns trukce  
ja k o  k říd lo  má i s te jný  p ro fit·

N ejza jím avější je  na m ode lu  seřízení. M odel 
má pevnou VOP a m ění se úhel nastavení kříd la. 
Uhel seřízení je  v m o to rové m  letu  2 5 ° , v k luzu  
4 ,5 ” . Pravá p o lo v in a  k říd la  má v luzu  navíc 
o  0 ,3° větší úhel nas S^ení. Těžiš tě  je  v 70 % 
h lo u b k y  kříd la.

Podle Free Flight News 
zpracoval Ing. Ivan Hořejší

Pavel Janda 
LMK Praha 6
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Dipl, tech, M. Musil
Třikrát vlna

Když jsem před delším časem psal 
informační článek o vlnění v ovzduší, 
běžně zvaném plachtaři dlouhá vlna, 
neměli jsme zkušenosti s plachtěním 
s RC modely ve vlně vlastně žádné. 
Proto jsem tehdy uveřejnil všeobec
né znalosti o dlouhé vlně tak, jak 
vyplývaly z poznání plachtařú, me
teorologů a z výpočtů provedených 
nazákladě několika teorií. Od té doby 
uplynulo několik roků. Nastal velký 
rozmach RC větroňů, soutěžního lé
tání i plachtění. Požadavek vyšší 
rychlosti letu a větší pronikavosti 
proti větru si vynutil větší plošné 
zatížení křídla (vetší hmotnost mode
lu) a výrazně zlepšenou aerodyna
mickou čistotu modelu. Rychlostní 
polára RC modelů se posunula do 
vyšších rychlostí, aniž se podstatně 
zvětšila minimální klesavost. Spolu 
se zvýšením úrovně pilotáže stouply 
plachtařské zkušenosti'z létání, zís
kané na různých terénech.

Mnoho pokusů provedných na 
rozličných místech ve světě navázat 
kontakt s dlouhou vlnou v závětří hor 
však selhalo. Vlna za vyššími pohoří
mi je zřejmě příliš vysoko, než aby její 
stoupání bylo možno zachytit po 
startu na šňůře. Velké větroně bývají 
vlečeny motorovými letadly do výšky 
800 až 1500 m, kde větroně obvykle 
navazují na rotor, z něhož přecházejí 
plynule do vlny. Přechod bývá nad 
úrovní hřebene, za nímž vlna vzniká. 
Spodní hranice vlny je závislá na 
výšce hor, přesněji na převýšení nad 
terénem v závětří. Má-li hřeben nad
mořskou výšku 1500 rri a převýšení 
nad okolím asi 1000 m, bývá spodní 
hranice vlny ve výšce asi 1200 m nad 
závětrným terénem a spodní hranice 
rotoru 200 až 700 m (případ Krko
noš). Touto cestou jsme tedy zatím 
neuspěli.

Zato jsme se setkali s vlnou při 
létání na svahu tam, kdé jsme ji ani 
nečekali. Jde vesměs o kopcovitý 
terén s nadmořskou výškou 200 až 
700 m při převýšení 50 až 200 m, 
Uvedu tři typické případy, které se již 
vícekrát opakovaly a které je možné 
za určitých meteorologických pod
mínek běžně očekávat. Je potřeba 
více zpráv z podobných letů, abybylo 
možné udělat konečné závěry o vý
skytu a mechanismu vlny: za čím 
vzniká, jaká je délka její amplitudy, 
spodní a horní hranice rozsahu, vy- 
tváří-li se rotor, dochází-li ke vzniku 
vlnovité oblačnosti atd. Jsme tedy 
opět na začátku, ale z něčeho známé
ho již  vycházíme.

Prvně vědomě jsem se setkal s vlnou při 
létání.na svahu na Vysočině. Svah u Skály 
je kolmý na jihozápadní vítr, sklon spíše 
mírný, převýšení nad širokým údolím je 
asi 90 m. Byl typický podzimní den, konec 
září, obloha zatažena souvislými mraky 
a kolmo na svah foukal jihozápadní vítr 
o rychosti asi 8 m.s-1. Vše ukazovalo na 
pěkné polétání na známém, osvědčeném 
svahu, nad který se také brzo vydalo 
několik RC větroňů. Tentokrát však svah 
nosil špatně, vítr byl silně turbulentní 
a maximální dosažená výška nepřekročila 
30 m, přestože běžně dosahované výšky 
se na tomto terénu pohybují (beztermiky) 
kolem 100 m. Zkusil jsem poslat model 
dále před svah'. Po mírném potlačení 
a zvýšení rychlosti se vzdaloval model od 
svahu proti větru bez ztráty výšky. Po 
ulétnutí asi 250 m začal model mírně 
stoupat a turbulence téměř ustala. Po 
dalších asi 200 m měl model výšku asi 
70 m nad startem a asi 160 m nad údolím. 
Nalézal se v oblasti plynulého, klidného 
stoupání. Otočil jsem model doleva a letěl 
rovnoběžně se svahem. Po prolétnutí 
dráhy asi 350 m byl model již mimo pů
vodní svah ve výšce asi 120 m nad startem 
v klidném stoupání. Protože model byl již 
daleko, otočil jsem jej o 180° zpět a letěl 
opět rovnoběžně se svahem severozá
padním směrem asi 600 m. Větroň stále 
mírně stoupal. Vítr byl v této výši dosti 
silný a pravidelný a model zřetelné traver- 
zoval. Létal nyní daleko před svahem 
témě téměř nad středem údolí ve výšce asi

a nezvykle turbulentní. Velké vznosné 
pole se rozkládalo ve vzdálenosti více než 
500 m před svahem, nebylo závislé na 
svahu, z něhož jsme startovali a sahalo 
nejméně do výšky 350 m. Spodní ani 
horní hranice stoupání nebyla zjištěna. 
Délkový rozsah vznosného pole byl větší 
než 600 m.

Vysvětlení přináší řez terénem, nakres
lený podle mapy. Před sváhem, z něhož 
jsme startovali, se táhnou rovnoběžně 
s ním dva hřebeny kopců (obr.'1). Vítr 
foukal kolmo na tyto hřebeny a údolí. Bylo 
pod mrakem bez slunce a ovzduší bylo 
stabilní. Došlo k rozvlnění nízké vrstvy 
vzduchu vlivem rezonance na násobném 
hřebeni. Létali jsme ve druhé vlně, která 
byla zřetelně vyvinuta tak, že vznosné 
pásmo bylo za polovinou údolí.

Na obr. 2 je teoretické řešení vznos
ných polí za dvěma rovnoběžnými hřebe
ny. Výpočet je proveden za předpokladu 
stabilního ovzduší a ustáleného proudění 
bez ohledu na mezní vrstvu u země.

Druhý případ byl zjištěn vícekrát, ob
vykle navečer. Tento zápis je z 29. září. 
Foukal západní až západoseverozápadní 
vítr o rychlosti asi 4 m.s-1, chýlilo se 
k večeru a obloha byla zatažena souvis
lým, šedým závojem stratu. Nad svahem 
naproti starobylému budečskému hradiš
ti létaly čtyři RC větroně ve výšce 50 až 
100 m. Vítr foukal téměř kolmo na svah, 
spíše mírně zprava. Od země do výšky asi 
50 m bylo ovzduší turbulentní, řízení mo
delů vyžadovalo jisté soustředění. Výše

Obr. 1
Pravděpodobný tvar 
vlnového proudění za 
násobným hřebenem při 
popsaném letu. Řez 
terénem je kreslen ve 
směru letu.

Obr. 2
Teoretický tvar vznosných 
polí při násobných 
hřebenech.

200 m nad startem. Po půlhodině letu 
jsem model otočil po větru zpátky a po 
utracení výšky přistál těsně u startu. Celý 
let trval 32 minut.

Z rozboru a rekapitulace letu vyplývá 
více zajímavých skutečností. Přestože 
foukal poměrně silný vítr (8 m.s-1) kolmo 
na svah, vznosné pásmo svahu bylo nízké
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Obr. 3 Prolétaný roztah vznosného pásma 
(označen +)nad údolím ve výtce 80 až 200 m, 
v dobé tsné po západu slunce, kdy v místě 
startu na hraně svahu bylo JIŽ úplné bezvětří.

Obr. 5
Složitě utvářený terén v okolí 
Sázavy způsobuje dosud 
neprobádané proudění nad 
krajinou, kterě přinese 
modelářům Jeitě mnohé 
užitečné zajímavosti. Na 
obrázku Jsou hřebeny kopců, 
naznačeny silnými čarami, 
čísla s koužky značí 
nadmořské výtky/metrech.

Obr. 4
Teoretické řešení vznosného 
pásma nad údolím.

byl vítr klidný a létání snadné. Pásmo, kde 
svah nosil„bylo zřetelně omezené.

Terén v místě je  v podstatě částí náhor
ní roviny, která je rozryta údolími potoků 
a řek (obr. 3). V oblasti užívaného svahu 
má hlavní údolí směr sever-jih a šířku asi 
1 km. Svah, na němž se létá, je obrácen 
proti západu až jihozápadu. Proti tomuto 
svahů ústí kolmo bočné údolí od západu, 
které také usměrňuje vítr na používaný 
svah. Při čistém svahovém létání jde 
o případ, kterýjsem jižv Modeláři popsal.

Při západu slunce vítr na zemi rychle 
zeslábl až úplně ustal. Ve výšce však vítr 
foukal stále a modely pomalu stoupaly. 
Proniknout s modelem po startu z ruky na 
hraně svahu do vyšší nosné vrstvy nebylo 
v této době Již možné. Vznosné pole se 
nyní již  značně rozšířilo a hlavně se 
prodloužilo před svah, takže sahalo až 
nad střed údolí. Vypadalo to, že již  není 
závislé na původním svahu a nemá s ním 
žádnou souvislost. Zatím co před půl 
hodinou byla na svahu tlačenice, létaly 
nyní-všechny čtyři modely vysoko v roz
sáhlém prostoru. Maximální dosažená 
výška byla asi 250 m a vítr v té výšce byl 
poměrně silný. Samotný údolní svah 
o převýšení asi 50 m tak vysoko nikdy 
nenosí. Houstnoucí šero ukončilo brzy 
potom létání.

Teoretické řešení proudění napříč údo
lím dává vznosné pole nad údolím podle 
obr. 4. Nad zadním, návětrným svahem 
údolí vzniká.vznosné pole na svahovém 
větru. Nad středem údolí, spíše mírně 
před středem, je rozsáhlé vznosné pole 
vlnového původu. Mezi oběma poli je 
slabé pole stoupání, které dovoluje pro
niknout ze svahu· nad údolí. Zkušenosti

z letů i velkých větroňů potvrdily, že 
v některých případech tato teorie sou
hlasí se skutečností v přírodě.

Třetí případ jez  poloviny dubna, tedy ze 
začátku jara. V pozdním odpoledni, když 
se slunce nížilo k západu, létali jsme na 
výspě, která vyčnívá ze západního hřebe
ne do údolí a je kolmá na jihovýchodní 
vítr. Samotné údolí, ústící do klikatého 
toku Sázavy, má, hlavní směr severozá- 
pad-jihovýchod. Údolí je široké así2,5 km 
a rozlehlé, svah na západní straně údolí, 
otevřený východnímu větru, je  strmější 
a místy vhodný pro plachtění, svah na 
východní straně údolí je nižší, mírriýa za
lesněný. Hloubka údolí proti okolním 
kopcům je  100 až 160 m. Celková situace 
je  na obr. 5.

Výspa vyčnívá do údolí asi 300 m smě
rem na severovýchod a nosí již  při slabém 
jihovýchodním větru. Když jsme startovali 
těsně za sebou, foukal jihovýchodní vítr 
o rychlosti asi 5 m-S"1 kolmo na výspu. 
V turbulentním ovzduší na svahu získaly 
RC větroně rychle výšku asi 70 m. V této 
výši bylo již ovzduší klidné a několikrát se 
projevila slabá termika, v níž oba modely 
dosáhly výšky asi 120 m nad startem. Po 
hodině letu vítr na zemi rychle zesílil a po 
několika minutách úplně ustal, takže na 
zemi bylo úplně bezvětří. Vítr ve výšce 
zesílil asi na 8 m.s~1 a foukal bez turbu
lence. Řízení modelů létajících ve výšce 
asi 150 m bylo nyní velmi snadné. V pro
storu před svahem a vlevo nad údolím (při 
pohledu proti větru, tj. k  jihovýchodu) 
byla rozsáhlá oblast slabého stoupání. Po 
hodině a čtvrt letu, kdy modely měly výšku 
asi250a300 m, zapadlo slunce zahřeben 
vpravo na západě. RC větroně, létající

nyní vysoko, byly stáje ještě osvětleny 
sluncem. Byl to  nádherný pohled. Kdyby 
vítr byl turbulentní jako při startu u země, 
netroufal bych si vést model do výšky asi 
400 m, kterou nyní měl, protože za námi 
byl rozsáhlý prostor lesů. Vítr však byl 
úplně klidný a modely byly jako čárky. 
Zkoušel jsem rozsah vznosného proudu. 
Dopředu to nosilo nejméně 600 m -  dále 
jsem si již  netroufal. Vlevo nad údolí se 
táhlo vznosné pole také nejméně 600 m 
mimo výspu, vpravo končilo stoupání asi 
150 m od nás v místech, kde se táhl hlavní 
hřeben, tvořící pravý bok údolí. Modely 
byly ve vzduchu již přes půldruhé hodiny, 
u země bylo již  úplné bezvětší, a začínalo 
se šeřit. Kouře z domků v údolí stoupaly 
svisle. Bylo zřejmé, že létáme v pěkně 
vyvinuté vlně. Díval jsem se před sebe, za 
čím asi tato vlna vzniká. Také jsem si 
uvědomil, jak naivní bylo dřívější vysvětlo
vání obdobných jevů „večerní termikou“ . 
Vždyť zatím co u země byl úplný klid, 
vanul ve výšce čerstvý vítr. Byl to ve výšce 
typický jihovýchodní vítr, který za dané 
meteorolgické situace fouká celou noc. 
Při sestupu modelů jsem byl zvědav, Jak 
nízko končí oblast vznosného pásma. 
Bylo to ve výšce asi 100 m nad startem, 
kdy se modely dostaly do klidného vzdu
chu. Při přistání bylo už hodně šero. Let 
trval 103 minuty.

Tento případ, přestože poskytl ze všech 
tří letů nejhezčí let s největší dosaženou 
výškou, nedovedu zatím vysvětlit, přesto
že jde o výraznou a jasnou vlnu. Konfigu
race terénu je složitá (obr. 5), vítr foukal 
podél příčného údolí Sázavy. Je možné se 
domnívat, že jde o složenou vlnu. Počká
me na další lety a pozorování v tomto 
krásném terénu, které nám prozradí více.

Ve všech třech případech je zřejmé, že 
jde o zvlnění přizemní stabilní vrstvy 
ovzduší. Podrobnější rozbory bude mož
no provést, až se shromáždí více zkuše
ností. Pozorování a průběh letu je třeba 
ihned po letu zapsat a zakreslit Záznam, 
který má smysl pro pozdější zpracování, 
musí obsahovat alespoň tato data: popis 
místa se stručným náčrtkem situace, 
mapkou, kde jsou označeny prostory 
stoupání, klesání, turbulence a klidu. Dále 
směr a sílu větru na zemi a ve výšce letu, 
datum, dobu a místo startu, dobu á místo 
přistáni, popis letu, data a typ použitého 
RC větroně. Mnohdy jsou zajímavé i jiné 
údaje, zvláště pozorování plachtících ptá? 
ků. především dravců, racků, hejn rorýsů 
a v zimě havranů. Zpracované výsledky 
budou Zajímavé nejen pro modeláře, pro
tože rozšíří naše znalosti vmikrometeoro- 
logii, která je stále ještě v začátcích.

Přesto však nelze ani klasickou dlou
hou vlnu v závětří souvislých hřebenů 
považovat za ztracenou. Typickým příkla
dem poměrně dobře prozkoumané dlou
hé vlny, kterou je možno modelářsky 
využít, je vlna, která vzniká na jižní straně 
ještědského poh oři. Objevuje se za stabil
ního ovzduší při severním až severový
chodním větru. První rotor a nad ním 
i první vlna bývá v prostoru 1 km Jižně od 
Hodkovic a táhné se směrem nad Mazovu 
horku (obr. 6). Rotor se projevuje obvykle 
již  od výšky 100 m i níže a je dosažitelnýze 
šňůry 300 m dlouhé třeba na náhorní 
rovině Vrchoviny. Rotor však putuje, ne
drží, se stále na Jednom místě. Proto je 
třeba vystihnout kromě místa též vhod
nou dobu startu, aby model po vypnutí ze 
šňůry vletěl do stoupavé části rotoru, 
podobně jako je  tomu při startu do termi- 
ky.

(Pokračování)
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Základem všeho je ply- 
nulost a řízení s rozvahou. Student by 
neměl ,,jen tak poletovat". Místo toho by 
měl instruktor řídit dráhu letu, což je do 
jisté míry příprava na start a přistání. 
Vzroste-li dostatečně adeptova schop
nost řízení modelu v přímém letu a v mír
ných zatáčkách, je možno tyto manévry 
kombinovat a létat po oválné dráze a v os
mičkách. Nyní se již zaměříme více na 
přesnost. Oválná dráha je počáteční fází 
nácviku přistávacího manévru a důraz na 
přesné provádění se vyplatí později. Bě
hem tohoto stupně výcviku by si měl 
student sám spouštět a ladit motor, kon
trolovat RC soupravu a pojíždět na konec 
rozjezdové dráhy na start. Instruktor by 
měl dělat všechny starty a přistání. Dále je 
vhodné, aby instruktor žáka občas vystří
dal a umožnil mu trochu si oddechnout.

FLI -  III. stupeň
1. Student bude zvětšovat .úhel náklonu 
modelu v zatáčkách asi na 30°. Osmička 
bude létána ve tvaru dvou přesných kruž
nic, které se dotýkají přesněpřed pilotem. 
Student by měl předvést schopnost létat 
tyto manévry po stále stejné dráze, bez 
ohledu na vítr· a bez instruktorových 
zásahů,
2. Student se naučí a předvede zatáčku 
90° s navazující zatáčkou o 270° -  tzv. 
postupovou zatáčku. Důraz je kladem 
opět na dodržování přesného tvaru dráhy.
3. Student se naučí a předvede schop
nost řídit model při rychlém pojíždění po 
zemi (asi 1/3 až 1/2 plynu). Model by měl 
jet přímo.
4. Student se naučí a předvede přemet 
a čtyřlístek.

Účelem tohoto stupně výcviku je pře
devším prohloubení zkušeností a návyků. 
Jsou opakovány předchozí manévry 
a zvětšována jejich obtížnost zvyšováním 
náklonu v zatáčkách. Student by měl 
Získávat sebedůvěru a zmenšovat závis
lost na instruktorovi. Instruktor musí ne
chat žáka, aby si z obtížnějších situací 
pomohl sám. Tím mohou vzniknout situ
ace značně nebezpečné, je ovšem na 
instruktorovi, aby je včas dovedl posoudit 
a včas a správně žákovi poradil. Zařazení 
zatáčky 90 " a 270° přináší další kombina
ci přímého letu se zatáčením (obr. 3). Při 
provádění manévrů začínáme klást důraz 
na přesné dodržování určené dráhy letu, 
která musí být stále stejná bez ohledu na 
vítr. Pouhé „poletování" nepřibližuje vyt
čený cil. Létání je otázka disciplinovanos- 
ti a to, co se naučíme nyní, se vyplatí při 
nácviku přistávacího manévru. Pracujte 
tvrdé -  jak student, tak instruktor!

V tomto stupni jsou dále zahrnuty i dva 
akrobatické obraty. Přemet přináší získá
ní smyslu pro citlivé řízení výškovkou při 
různých rychlostech letu a smyslu pro 
orientaci v jiných režimech než je vodo
rovný nebo skoro vodorovný let. Při prolé
távání čtyřlístku nastává situace, kdy po 
prolétnutí osminy přemetu je třeba řídit 
model současně směrovkou a výškovkou 
v zatím nezvyklé poloze na zádech, zatím
co model mění směr letu o 90° (obr. 4). 
Tyto obraty není třeba nijak zvlášť „p ilo to
vat", stačí zatím i méně přesné provedení. 
Jsou však užitečné, nevynechávejte je. 
Jejich hlavním přínosem je opět prohlou
bení sebedůvěry. Zajímavé je žádat na 
studentovi, aby bez přípravy přecházel do 
vodorovného letu z různých fází těchto 
obratů. Toto cvičení zlepšuje smysl pro 
orientaci při používání řídicích prvků. 
V ostatních manévrech by měl být již žák 
značně zběhlý. Pojíždění vysokou rych
lostí by mohlo být snadno přehlédnuto 
jako neužitečné, nicméně opak je prav
dou. Start má totiž dvě části: rozjezd 
a vzlet. Není-li rozjezd proveden čistě, 
bude tím negativně ovlivněn i vzlet. Vybu
dovaná schopnost správného rozjezdu 
dovolí studentovi, aby se soustředil na 
vzlet, který je součástí výcviku dalšího 
stupně. Nyní bude zřejmá i důležitost 
většího poloměru zatáčení při pojíždění. 
Student využije menší citlivosti řízení 
a snáze se vyhne jízdě ve vlnovce.

FLI -  IV. stupeň
1. Student získá a předvede schopnost 
odstartovat, přičemž bude udržovat mo

del v přímém směru astoupání pod úhlem 
15° až 30°, dokud model nedosáhne 
bezpečné výšky,
2. Student se naučí a předvede schop
nost pomalého letu na 1/3 až maximálně 
1/2 plynu. Náklon zatáček bude nejvíce 
15°, výška letu zůstane zachována.
3. Student se naučí a předvede zvládnutí 
pádu při přímém letu a v zatáčce.
4. Student se naučí a předvede přiblížení 
na přistání. Maximální náklon v zatáčkách 
bude 15°, dráha letu podle obr. 5. Model 
musí přiletět z konce rozjezdové dráhy 
a přeletět ji podélně. Křídlo musí být ve' 
vodorovné poloze.

V tomto stupni konečně použijeme 
kvalifikaci, získanou v předchozích stup
ních, k ovládnutí skutečného klíče k létá
ní: ke startu a přistání. V tomto stupni je 
třeba věnovat zvláštní pozornost dalšímu 
zdokonalení správné dráhy letu vzhledem 
k zemi a správné výšce letu. Dobrý start je 
výsledkem přesného řízení během rozjez
du a přechodu do letu. Dobré přistání je 
výsledkem správné dráhy letu a dodržení 
správné výšky, ať jde o začátečníka nebo 
experta.

Jestliže výuka rychlého pojíždění 
v předcházejícím stupni byla úspěšná 
stejné jako ovládnutí řízení výškovkou, 
pak pro start stačí mírné „přitažení" ve 
správném okamžiku během rozjezdu na 
plný plyn. Instruktor by měl klást důraz na 
přímý stoupavý let po odlepení modelu 
pod úhlem 15° až 30°. Nechte žáka, aby 
získal dokonalou kontrolu nad modelem 
dříve ještě než přejde do zatáčky. Dále je 
vhodné provést několik zatáček 90°

Obr. 3. Postupové 
za táčky  (lé ta jí se 
dvěm a sm ěry)

•  pilot
Obr. 4a Č ty řlís tek

Obr. 4b Č tvrtina  
č ty ř lís tku  (1 -  s to u 
pavý let pod  úhlem  
4 5 ° , 2 -  ve s to u p a - 
vém  le tu  se vychý lí 
sm ěrovka , 3 -  p o 
kra čová n í le tu  s vy
chý leným i k o rm id 
ly, 4 -  m ode l je  
v  letu  n a z á d e c h ,5 -  
návra t d o  n orm á ln í 
le tové  p o lo h y )
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a 270° a ležatých osmiček pro další 
upevnění základních znalostí. Během 
každého tréninku by mělo být provedeno 
několik startů.

Modelům není věnována při návrhu 
taková pozornost -  aspoň pokud jde 
o pádové vlastnosti -  jako jejich větším 
bratrům. Přesto ztrácejí rychlost a často, 
zejména při přistání, s katastrofálními 
následky. O ztrátě rychlosti a návratu do 
normální letové polohy je možno diskuto
vat donekonečna. Pro naše účely budeme 
rozlišovat dvě situace, které je nutno 
procvičit: ztrátu rychlosti v přímém letu 
a ztrátu rychlosti v zatáčce. Obě situace 
mohou vzniknout hlavně během přistáva
cího manévru a mohou zlikvidovat model 
jak nového, tak i zkušeného pilota. První 
případ obvykle vzniká jsme-li „krátcí" 
a snažíme se let protáhnout. Model se 
obvykle otočí nosem kzemi nebo spadne 
po křídle. V malé výšce potlačení, vyrov
nání náklonu a přidání plynu už obvykle 
nepomůže. Jediným způsobem je proto 
vyhýbat se letu s „nataženou" výškovkou 
při nízké rychlosti. Ve větší výšce je však 
Vyrovnání velmi snadné.

Druhý případ, ztráta rychlosti v zatáčce, 
nastává většinou v poslední zatáčce při 
přiblížení a obvykle vypadá jako pád po 
křídle. Pachatelem je opět nízká rychlost, 
ale pád je bezprostředně vyvolán jednak 
úhlem náklonu (v zatáčce je třeba k letu 
větší vztlak), jednak pokusem o ostrou 
zatáčku, kterou se modelář snaží korigo
vat skutečnost, že je příliš „d louhý" na 
přistání. Opět tedy dojde k přílišnému 
„natažení" výškovky vzhledem k rychlosti 
modelu. Vyrovnání se s touto situací 
předpokládá současné potlačení, vyrov
náni náklonu a přidání plynu. Vzhledem 
k blízkosti země je ovšem lepší pádu se 
vyhnout. Cvičení pádů v dostatečné výšce 
pomůže v tom, že si student uvědomí 
příčiny pádu, reakci svého modelu a na
učí se pád vyrovnat bez velké ztráty výšky.

Dále se snižuje rychlost letu. Tento 
manévr by měl být prováděn asi s polovič
ní připustí motoru; model by měl přitom 
letět ve stejné výšce. Studentovi je třeba 
ukázat zatáčky v pomalém letu as mírným 
náklonem. Ostré zatáčky jsou kategoricky 
zakázány -  vzpomeňte si na pády. Dále si 
všimněte reakce řízení při nízké rychlosti. 
Tento nácvik je zaměřen přímo k nácviku 
přistávání.

Poslední částí výcviku v tomto stupnije 
přiblížení na přistání. Přiblížení na přistá
ní, používané ve FLI, je obdélníkového 
typu (obr. 5), který má tu výhodu, že 
student vidí stále stejný obraz. Možná že 
to není zrovna váš způsob, ale funguje 
dobře. Po průletu proti větru je stažen 
plyn a provedena zatáčka po větru tak, 
aby model letěl pomalu po větru. Během 
této sestupné fáze běží motor na volno
běh. Dále se provede zatáčka proti větru. 
Po jejím dokončení se poněkud zvýší 
otáčky motoru, aby byla zachována stálá 
rychlost. Dále je proveden průlet po délce 
rozjezdové dráhy; křídla jsou vodorovně, 
vše je připraveno k přistání. Celý manévr 
je možno hned opakovat. (O dotyk se zemí 
se zatím nepokoušíme.)

Instruktor musí zdůrazňovat plynulé 
řízení, dodržování dráhy letu a spolehli
vost v řízení. Připomínka pádu a jeho 
vyrovnání zvýší pozornost během poma
lého letu a zatáček. V terénu obvykle 
existují vyznačené body, na které může 
instruktor upozornit a které mohou být 
dobrým pomocníkem pro získání přehle
du o dodržování dráhy letu.

(Pokračováni)

Akrobatický
model

F3A
vznikl jakožto ekonomicky 
přijatelné řešení,,akrobata". 
Použití motoru MVVS 6,5 či OS 
MAX 40 FSR umožňuje rozšíření 
podobných modelů této 
kategorie v našich podmínkách. 
Byly postaveny dva prototypy-  
letové vlastnosti obou byly 
výborné. S r '*

Jetřebasi uvědomit, že nemůžeme 
srovnávat takovýto ,,malý“ modek 
s „velkým akrobatem". Létání s vel
kým modelem je snazší. Pokud chce
te model postavit,,na desítku", vyná
sobte všechny míry koeficientem 
1,22; doporučuji pak použít na VOP 
profil NACA 64A010.

K STAVBĚ: Model je převážně 
z balsy. Co do pracovnosti ie srovna
telný s modely FARAON čí ESPADA. 
Všechny míry jsou v mm.

Bočnice trupu jsou z balsy tl. 3, 
v přední části zesílené překližkou tl. 
1,5. Konstrukce trupu je zřejmá 
z uvedených obrysů přepážek. Prac
nější je pouze přední část trupu od 
kužele k přepážce A.

Stavbu trupu zahájíme slepením 
bočnic s přepážkami, přičemž si po
máháme vhodnou šablonou. Moto
rové lože je slepeno z překližky tl. 6 
(příp. ze dvou vrstev překližek tl. 3) 
s nalepenými destičkami z duralu tl. 
3. Prostor nádrže nezapomeňte pro- 
lakovat epoxidem (Epolex). Střední 
část je třeba přizpůsobit použité RC 
soupravě. Překryt kabiny použijeme 
buďto hotový Modela nebo si zhoto
víme vlastní, nejlépe z Umaplexu tl. 2.

Křídlo má souměrný 15% profil, 
který se jeví pro daný typ modelu jako 
nejvhodnější. V poslední době se 
u nás rozšířila móda tlustých modelů, 
Nenečhte se ovlivnit! Model s tlustým 
profilem (více než 16 %) a bez zata-

hovacího podvozku je náročný na 
výkon motoru. Sice méně zrychluje 
v sestupných obratech, ale vztlakové 
možnosti křídla jsou horší.

Časové je výhodnější zhotovení 
křídla z pěněného polystyrénu. Lze 
tak snadněji dosáhnout potřebné 
vlastnosti a při použití kontaktního 
lepidla pro lepeni potahu z balsy tl. 2 
se obejdeme bez šablony. Křídlo pro
totypu bylo ale stavěno klasicky (je 
také na výkrese). Žebra v tom případě 
zhotovíme \rašplovou interpolací" 
z balsy tl. 2, mezižebra (pomocná při 
větším zúžení křídla) z balsy tl. 3. 
Křídlo je  připevněno k trupu jedním 
bukovým kolíkem o průměru 8 a dvě
ma silonovými šrouby M5.

Ocasní plochy. Svislá ocasní plo
cha je z plné balsy tl. 9. Vodorovná 
ocasní plocha byla u prototypu tvoře
na sendvičovou deskou (s potahem 
z balsy tl. 2), ale může být rovněž 
z plné balsy tl. 9. Kormidla jsou 
vybroušena tak, že mají lichoběžní
kový profil, odtoková hrana není os
trá, ale tupá. Důležité je, aby nebyla 
zaoblena, jinak je  nebezpečí kmitání 
kormidel. Tloušťka odtokové hrany 
by měla být asi 3zrim.

Podvozek je pevný z ocelového 
(strunového) drátu o průměru 4 a 3,5 
(hlavní). Je možno využít ί výrobek 
Modely.

Po vybroušení model nalakujeme 
dvakrát bezbarvým nitrolakem, lehce 
přebrousíme, přetmelíme nerovnos
ti, přebrousíme a celý model polepí
me tenkým papírem. Následuje další 
lakováni napínacím nitrolakem. Při
tom průběžně likvidujeme drobné 
nerovnosti jemným brusným papí
rem. Dále stříkáme barevným lakem 
tak, aby byly výrazně rozlišeny horní 
aspodníplochy. Lakodolnýúčinkům

(Pokračování na str. 14)
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PIRANA
(Dokončeni ze str. 13)

paliva je samozřejmostí (Epole 
verzální lak ve sprayi atp.).

Prototyp je poháněn motory MVVS 
6,5 a OS MAX 40 FSR. Výhodou jfe\že 
oba motory lze v modelu zaměňovat 
OS MAX má. ale kratší přední část

^takže motorové lože upravíme s ohle- 
'  ím na něj. Výkonově se jeví lepší 

' (S, ovšem bez laděného výfuku 
(obX^iotory). Vrtulový kužel Modela 
má pmKjěr 60. Palivová nádrž o obje- 

,mu 17SNCtri3 je opět značky Modela. 
)oporučajkvrtule o rozměrech 250/ 
‘20-150.
'RC souprVa postačuje pro čtyři 

funkce, ale uN^tšího modelu je vý
hodnější vícefonkční (pro ovládání 
podvozku, seřizování karburátoru,

klapky atp.). V případě prototypů se 
osvědčila FUTABA FP-4 FN a CON
TEST 7.

Výchylky kormidel nastavíme po
dle výkresu (jsou uvedeny maximální 
hodnoty). Přesné nastavení bude 
částečně individuální.

Model je stabilní a létá bezpečně 
v celém rozsahu rychlostí. Protože 
má vyšší plošné zatížení, létá dobře 
i v turbulentním počasí.

Ing. Jan KAMÍNEK
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Podklady 
pre návrh 
modelu

československé
námornej
lode

Spracoval ing. Jaroslav COPLÁK

KREMNICA
Československá plavba dunajská je 

plavebný podnik s dlhoročnou tradíciou. 
V súčasnej době jej lodný park okrem 
dunajských nákladných motorových lodí, 
remorkérov a člnov tvoří aj páť námor- 
ných lodí.

Prvé úvahy o možnosti návaznosti ná
mornej dopravy na dunajskú vodnú cestu 
majú skoro 40 rokov, ale k ich realizácii 
došlo až v roku 1965, keď bola zakúpená 
loď BOJNICE, postavená v budapeštian- 
skych lodeniciach. O rok neskórpribudla 
jej sesterská loď LEDNICE, ktorá však 
v roku 1967 po júnovej izraelskej agresii 
na arabské štáty uviazla v Suezskom 
príeplave. Tam strávila celkom osem ro
kov; po otvorení prieplavu a po generál- 
nej opravě bola na jeseň 1975 znova 
nasadená na pravidelnú linku na Stredný 
východ. Medzičasom sa však koncepcia 
priamej náváznosti na dunajskú riečnu 
dopravu ukázala ako nevyhovujúca, lebo 
na reláciach z juhoslovanských prístavov 
bolo možné dosiahnuf podstatné lepšie 
ekonomické výsledky. Berúc do. úvahy 
tieto skutočnosti.javilasa potřeba rozšírif 
lodný park námorných lodí ČSPD o nové 
plavidlá. Po mnohostranných rokova- 
niach bol uzavretý kontrakts rumunským 
dodávatefom na dve námorné lode s nos- 
nosťou po 2400 DWT. Prvá z nich, KREM
NICA, bola postavená v roku 1977. O nie- 
koíko mesiacov ju následovala sesterská 
loď ZVOLEN. V tom čase sa už připravo
vala stavba ďalšej, celkovo piatej lode 
BANSKÁ BYSTRICA, ktorá bola uvedená 
do prevádzky vjanuári 1980. Vdohíadnej 
době vzhladom na nutnosť obnovy lodné- 
ho parku by sa pod vlajkou Dunajplavbý 
malí objaviť aj ďalšie, modernejšie ná
morné lode.

Námorná loď KREMNICA patří do νβΓ-

kej série lodí typu R 740/1 TULCEA, ktoré 
stavajú v lodeniciach Santierul Naval v ru- 
munskom dunajskom přístave Turnu Se
verin. Lode tohto typu používá hlavně 
rumunská spoločnosť NAVLOMAR a so- 
vietska SDP. Tieto spoločnosti s týmto 
typom lodízabezpečujú servis z dolnodu- 
najských prístavov na Stredný východ.

Námornú loď KREMNICA spustili na 
vodu v júli 1977 a po dokončovacích 
prácach bola uvedená do prevádzky 21. 
decembra toho istého roku. Prvá plavba 
pod velením kpt. Štefana Čertézníhovied- 
la z rumunského přístavu Braila do juho- 
slovanskej Rijeky a po nakládke loď odp- 
lávala do Bej rútu. Aj ďalšie plavby KREM
NICE viedli z juhoslovanských prístavov 
do oblastí východnej časti Stredozemné- 
ho mora, kde spolu s ostatnými námorný- 
mi loďami ČSPD zabezpečuje pravidelnú 
linkovú službu.

Lode typu TULCEA sú určené na pře
pravu kusového nákladu, paletizovaných 
tovarov a na přepravu kontaj nerov. V tejto 
verzii loď móže naložit' celkom 57 kusov 
dvadsaťstopových kontajnerov, z toho 19 
na palubě. Hmotnost palubného nákladu 
je maximálně 200 ton. Loď bola postave
ná pod dozorom rumunského registra

RMR f
RNR pre triedu^—- A  M G 10 dialkovo

CM w
neobmedzenú plavbirs výnimkou oblastí 
nad 66°36' severnej a60°00'južnejzeme- 
pisnej šířky.

Základné technické údaje
Maximálnadlžka 
Dlžka na konstrukčnej 

vodoryske 
Maximálnašírká 
Maximálny ponor 
Ponor po nákladová 

značku 
Výška boku 
Priestornosť

Maximálna nosnost 
Hlavný motor typ 

výkon
Zásoba paliva 
Zásoba pitnej vody 
Obsah balastových 

tankov 
Volací znak

88,75 m

80,25 m 
12,80 m 

5,30 m

4,15 m 
6,70 m 

1969 BR T 
859 NRT 
2 31 2 to n

S U LZE R -Zgoda  8 TAD-36 
1529 kW  (2080 HP) 

1 49 to n  
62 to n

568 c m 3 (asi 5 7 5 1) 
O LM C

Lodný trup má celozvarovanú kon- 
štrukciu stavanú blokovým systémom. Tri 
nákladové priestory s dvojitým oceíovým 
dnom majú célkovú kapacitu 3312 m3. 
Sklápanie tweendeckov a krytov náklado
vých priestorov typu MAC GREGOR je 
hydraulické.

Nástavba je celokovová, zvarovaná. 
Dvadsaťštyričlenná posádka je ubytovaná 
v jedno a dvojmiestnych kabínach, ktoré 
sú spolu so všetkými služobnými priestor- 
mi plné klimatizované.

Hlavný motor typu SULZER-Zgoda 8 
TAD 36 je vyrábaný v pofskej licencíi. 
Osemvalcový dvojtaktný motor má výkon 
1529 kW pri 300 ot.min-1. Strojovňa je 
čiastočne automatizovaná, motor móže 
byť ovládaný priamo z mostíka.

Překladové zariadenia. Loď má tri vý- 
ložníky s nosnostou 3/5 t, ktoré móžu 
obsluhovat všetky nákladové priestory 
súčasně.

Kotevné zariadeníe. Elektrický kotev- 
ný naviják a tri kotvy, každá o hmotnosti 
1750 kg. Dve kotvy sú umiestnené v ko- 
tevných sklzách na prove, tretia náhradná 
je na palubě medzi nákladovým priesto- 
rom č. 1 a č. 2. Kotevné rétaze majú 
priemer 42 mm a dižku okolo 225 m 
(osem šakieT). Kotevné reťaze sú brzděné 
čelusfovými brzdami.

Kormidelný systém je elektrohydra- 
ulický s autopilotom. Profilovaná kormi- 
delná plutva je čiastočne vyvážená.

Záchranné vybavenie je pódia predpi- 
sov SOLAS. Loď má dva záchranné činy, 
dva záchranné nafukovacie ostrovčeky, 
záchranné kruhy, svietiace bóje, dýmové 
boje, záchranné vesty. Záchranné činy sú 
pre 28 osob, čin č. 1 na právej straně je 
motorový, čin č. 2 má pohon pákovým 
mechanizmom. Člnovéžeriavikysúgravi- 
tačného typu s elektrickým pohonom. Na 
zadnej časti člnovej paluby sú dva malé 
žeriaviky na spúšťanie pracovného člna 
a pracovnej pltě.

Lodná skrutka je štvorlistá, bronzová, 
s priemerom 2380 mm a stúpaniu 
5740 mm.

Navlgačné vybavenie tvoří radar typu 
DON, gyrokompas KURS 4, rádionámer- 
ník MORS, echosonda, magnetický kom
pas, optické námerníky atď. V najbližšom 
čase bude namontovaný radar typu 
SPERRY Mk-127.

Farebná schéma lode
Hnedočerveríá: trup pod čiarou pono

ru, vnútro nákladových priestorov.

(Pokračování na str. 18)
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bauer in der Redaktion MODE- 
' LÁŘ, Jungmannova 24, 113 66 

Praha 1, ČSSR, bestellen.
PLAN „KREMNICA1*. Foreign 
modellers can order the plan 
(scale 1:1) on editor's address:
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KREMNICA
(Dokončeni ze str. 15)

Svetlosivá: trup nad pásom striedavé- 
ho ponoru, vnútorná časť palubného zá- 
bradlia, kryty nákladových priestorov.

Světlehnědá: stožiare a plošiny sto- 
žiarov.

Zelená: hlavná, cínová a komínová pa
luba, pás striedavého ponoru, pravé po
zičně světlo.

Čierna: úvázné polery, kotvy, kotevné 
reťaze, měno lode a domovský přístav, 
komín, ponorová stupnica, kladky a kon
ce yýložníkov.

Červená: íavé pozičně světlo, skřínky 
požiarnych hydrantov.

Biela: nástavba, člnové žeriaviky, hor
ná časť pevného zábradlia na prove.

Oranžová: záchranné činy, záchranné 
kruhy.

Výkresy a popis se týkají skutečného 
plavidla; zájemci o stavbu modelu si 
musejí navrhnout vlastní modelové zpra
cování. To předpokládá ovšem již  určité 
konstruktérské a stavební zkušenosti, 
takže v uveřejněné podobě nejde o pod
klady vhodné pro začátečníky.

Pozn. redakce

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

PRODEJ
■  1 Prop. amat. 4-kanál. soupravu + NiCd + nab. + 4 
serva Varioprop (5500); nový motor HB 60 RC (1400); 
laminát· trup na vrtulník + plán + některé díly hotové 
(700); RC OS Pet 1,62 + tlumič (320); RC soupravu 
Modela Dig* 3-kanál. prop. + 2 serva + NiCd + nabíječ 
(3700). J. Kadeřábek, Čs. armády 35,160 00 Praha 6.
■  '2 Č.tyřfunkční RC soupravu se 4 servy Varioprop 05, 
včetně nabíječe a náhr. zdrojů, servis zajištěn (4000). 
P. Halouzka, Krumlovská 4,141 00 Praha 4.
■  3 Motor Raduga 7. P. Hofman, Pionýrů 99/1708, 
169 00 Praha 6-Břevnov.
■ 4 Jap. bowdeny (pár 86 Kčs); tantaly 1M, 2M2, 4M7, 
47M (po 20); MH7474 (po 50); KSY 34 (po 20); stříkací 
pistoli NSP-2 (150); 10-kan. vysílač Multton, simult. 
provoz, perfekt, provedení (asi 800). VI. Dušek, Vojická 
1082, 250 96 Praha 9-Horní Počernice.
■  5 Nedostavěnou, kompletní železnici T T -5  lokomo
tiv, 30 vozů atd.. seznam zašlu (1400); transformátor 
k autodráze (100). B. Hřebík, M. Hraštice 62, 262 03 p. 
N. Knín.
■  6 Slepený kit Chevrolet Corvette od fy Monogram 
(580) -  .nový. M. Havlík, Lidické nám. 36, 506 01 Jičín.
■  7 Čas. Modelář roč. 72-76; lodě Vegesack (300), 
Mirek (80), stavebnici Scheveningen, Koupím stavebni
ce nebo hotové hist, plachetnice a vojenská plavidla. 
L. Doležal, nám. Míru-1751, 560 02 Česká Třebová.
■  8 Modely Matchbox -  100 kusu, případně vyměním 
za vojenské modely sérií 1-75, Two Packs (900), Battle 
Kings. Za VTM 24/1979 pošlu samolepku. Koupím 
katalog Matchbox 1980. J. Stěhula ml., Revoluční 488, 
543 71 Hostinné.

Rozpis hlavných častí podia 
výkresov

Č íslo  Názov

1 zad né ko tevné svě tlo
2 že ria v ik  závozne j ko tvy
3 p o le r
4 kabestan
5 zadné  poz ičně  svě tlo
6 že riav iky  p racovne j p ltě  a p racovného  č lna
7 p racovná  p lť
8 te levízna  anténa
9 v e n tilá to r

10 rád iová  anténa
11 kom ín
12 lod n é  schod íky
13 radarová  anténa
14 s to ž ia r
15 lod n á  siréna
16 m agn e tický  kom pas
17 anténa  rá d ionám ern íka
18 bočn é  p óz ičné  světlá
19 tru p
20 pevné pa lubně  zá b ra d lie
21 k ladka  vý ložn ika
22 n ák ladový hák
23 k ladka
24 k lad ka  n ák ladového  navijáka

■  9 Kompl roč. Modeláře 1973-1979; železnici TT -  
seznam zašlu proti známce, větší množství domků 
a stromku vel. HO. V. Žižka, Dukelská 12, 370 01 České 
Budějovice.
■ 10 RC soupravu W 434-kanál *  2x Servoautomatik 
II (1300). Z. Gujda, Podsedice 40, 411 13 Litoměřice
•  11 RC prop, soupravu podle AR 1,2/77, nutno oživit 
přijímač, 4 nedokončená amat. serva (2550): neprop. 
8-kanál. RC soupr. podle RK 3/70 nutno doladit, 1 servo 
K-1 (1400). P. Kvasnica, Tylova 22, 796 00 Prostějov.
■  12 Křížové ovladače, desky pl. spojů, všechny polo
vodiče a 3 serva Graupner (šedá) na soupravu podle AR 
1/77 (1700). Soupravu Delta-nutná oprava (500). Motor 
Taifun Hobby 0,75 (200). R. Ráb, 5. května 40, 466 01 
Jablonec nad Nisou.
■ 13 Nové karburátory na Webra Speed 61 RC; kom- 
pletný RC model auta Ferrari 512 Can-Am s mot. MVVS 
2,5; lam. trup F3A na mot. 10 cm3; nové tlmiče na Webra 
Speed 61; plynulé ovládanie el. mot. Webraprop Nr. 
10375 nové komplet.; nový navijak Webraprop Nr. 10371 
na RC plachetnicu; přijímač Webraprop 6; servo lineár
ně 3 ks. rotačně 1 ks, mini 1 ks; vypínač s nab. zásuv
kou, predlžovací kábel -  všetko Webraprop; vrtule TF; 
elektrolet Jumbo 2000 Graupner Nr. 237; prepólovač 
Varioprop Nr. 3623; vypínač so zástrčkami Futaba -  
Modela; amatérsky přijímač na4 servá Futaba. J. Chvíla, 
chata kpt. Rašu, 059 85 Štrbské Pleso.
■  14 Amat, čtyřkanál. neprpporc. soupravu, dvě serva 
Bellamatic I I -  předvedu (1200). Ing, O.Stechr, Bělčická 
2826/14,141 00 Praha 4.
■  15 Proporcionál. amat. soupravu 2 + 1 vč. zdrojů a 2 
serv Futaba (2600). J. Košvanec, Voskresenská 861, 
280 00 Kolín II.
■  16Jednokanál.TxMarsllvys. 4  přij. + el.motor(vše 
650). P. Balvín, Dolnokralovická 1294, 258 01 Vlašim, 
tel. 429 06.
■  17 Železnici N, loko,, vagóny a příslušenství. 
K. Houška, Nučická 25,100 00 Praha 10.
■  18 TCA 440 + SFD 455 (300); přijímač Fajtoprop 
2 +  párový krystal do vys. (700); servo Varioprop šedé 
(250); zástrčku Graupner (15); motory; Cox

25 p lo š in a  stož iara
26 s to ž ia r č. 2
27 k ladka
28 vý ložn íky  č. 2, č. 3
29 vý ložn ík  č. 1
30 vý ložn íková  p odpo ra
31 v e n tilá to r
32 v e n tilá to r
33 s to ž ia r č. 1
34 p lo š in a  stožiara 
3 5 lod n ý  zvon
36 re fle k to ry  pa lu b né h o  osvetlen ia
37 ko tevný naviják
38 h lavně  kotvy
39 p redné  ko tevné světlo
40 vch od  do  fo repeaku
41 ko tevná  sklza
42 b rzda  ko tevnej reťaze
43 ko tevná  reťaz
44 koš na uvázné laná
45 o v ládac ia  skřínka  ko tevného  navijáku
46 n ák ladový naviják
47 k ry ty  nák ladového  p ries to ru  č. 1
48 k ry ty  nák ladového  p ries to ru  č. 2, č, 3
49 o v lá d a c ie  s tanov iš tě  nák ladových  

vý ložn íkov
50 závěs vý ložn ika
51 p riev iak
52 skobový  rebrík
53 vý ložn íková  podpěra
54 p ro tis ln e čn á  p lach ta
55 o p tic k ý  nám ern ík
56 p říp o jka  rád iove j an tény
57 a n téna  VHF
58 svě tlíky  s tro jovn ě
59 č lnové  žeriav iky
60 záchranné  č iny
61 záchranné  os trovčeky
62 lanový bubon
63 re flek to ry  pa lu b né h o  osvetlen ia
64 p racovný  čin
65 lanový bubon
66 koš na úvázné laná
67 po le ry
68 závozná kotva
69 o dpadová  šachta
70 zadný  priev iak
71 lod n á  skru tka
72 ko rm id e ln á  p lu tva
73 b očn ý  kýl
74 po le ry

0,33 4  vrtule (300); OTM 0,8 4  vrtule (60); OTM1,5 (70); 
Mitsumi 2,4 V + oz. kola na servo (50); indikátor Carina. 
(80); tlumič OS Pet (40); Mini Brand Hobby 27,120 (150); 
pár krystalů 11. kan. (250). Nové-příp. málo použité. Zd. 
Beslek, Radomská 470, 181 00 Praha 8-Bohnice, tel. 
84 48 80,
■  19 Jednokan. soupravu, přij. Brand (600). V. Ptáček, 
Jablonecká 698,190 00 Praha 9.
■  20 Maďarský časopis Modellezés roč. 1969-1977;· 
v každém čísle vložen plánek v méř. 1:1, nebo vyměním 
za motor Tono 10. R. Štalmach, Dr. Heyrovského 27, 
775 05 Olomouc.
■  21 Upoutané modely na motor Jena 1 cm’ (300); 
upout. polomaketu Dewoitine _na mot. MVVS 2.5 
(350) 4  lanka; model Vipan na motor MVVS 1,5 (300); 
Saper 13 (30); plány větroňů (10); větroň Suzi (160); 
vybavovače na 1-kanál. magnet (50); rohatka (60), relé 
(45) -  nové. M. Brož, 512 44 Dol. Rokytnice n. Jiz. 206.
■  22 Čtyři serva O. S. model SP-250. Koupím lam. trup 
na ASK-14. J. Suchý, 330 03 Chrást 251.
■  23 Jednokanál. vysilač Mars (bez antény) + přijímač 
Rx Mini (700) -  v dobrém stavu. E. Jurkas, Havlíčkova 
122,586 02 Jihlava,
■  24 Nové servo Varioprop šedé s konektorem (300) 
nebo vyměním za sady mf. traf 7 x 7  (ž, b, č). Ing. 
Mrázek, Sochorova 1316, 415 02 Teplice II.
■  25 Soupravu Start dp 5 (NDR) komplet (4000) nebo 
jednotlivé-vysilač 4  přijímač (2000), 2-kanál. zesilovač 
(400), 3-kanál. zesilovač (600), krystaly (300), serva 
Varioprop. L. Zemler, Janáčkova 14, 466 06 Jablonec 
nad Nisou.
■  26 Vysílač Rx Mini 27,120 MHz (550), 2 přijímače 
27,120 MHz (2 x 300), det. motor OTM 1,5 (140), det. 
motor MVVS 2,5 (300), 2 magnet, vybavovače (2 x 40). 
Vše málo používané, končím. J. Růžička, U škol 887, 
685 01 Bučovice.
■  27 Plány lodí: boj. loď Bismarck, ponorka Leninský
Komsomol, remorker Swiatopelk, torp. Drzky, fregata 
Ametist, pol. stíháš ponoriek, fregata Devonshire. Mož
ná aj výměna. V. Kadera, Orenburgská 13, 974 01 
Banská Bystrica. (Pokračování na str. 32)
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Kam jde vývoj
Modely lodi si na norimberském veletr

hu hraček vždy rád prohlížím (pokud mám 
alespoň chvilku volného času). Rozmani
tost nabídky nových stavebnic i doplňků 
je obrovská a tak jako zástupce podniku 
vyrábějícího i několik stavebnic modelů 
lodí mám možnost se lecčemus přiučit.

Japonská firma IMAI letos nabídla no
vinku, známou v minulosti jako zábava 
pro Vysloužilé námořní vlky: stavbu mi
niaturních modelů lodí v láhvi. Do malých 
baňatých lahví s normálním úzkým hrd
lem lze vestavit na dno modely historic
kých lodí Santa Maria a Golden Hind j j f j KALINA 
v měřítku 1:450 (délka modelů 75 mm) či 
trojstéžníku Sir Winston Churchill v mě
řítku 1:500 (délka modelu 88 mm). Pro 1

zajímavost: modely sestávají z 30 až 40 
dílů, z nichž téměř polovina je kovových; 
trup je předpracován ze dřeva, plachty 
jsou skutečné z plátna. Nejsložitějším 
modelem ,,do láhve" je plachetnice Ther
mopylae, v minulosti velký rival kliperu 
Cutty Sark. Model v měřítku 1:750 (délka 
112 mm) sestává z 55 dílů.

V nabídce dřevěných modelů této firmy 
je celkem osm nových stavebnic modelů 
historických lodí ve značné velikosti (mě
řítko okolo 1:50). Největším z nich je Cutty 
Sark o délce trupu 1066 mm.

Z našeho pohledu zvláštní novinkou 
jsou ozdobné reliéfy tvořené půlkou trupu 
lodi, sestavenou na ozdobné mahagono
vé desce. Tři takové „obrazy " jako staveb
nice předvedla firma MULTIPLEX. Ta kro

mě toho nabídla i pět nových stavebnic 
historických lodí, z nichž největší je mo
del baltimorského škuneru DOS AMIGOS 
v měřítku 1:50 o délce trupu lodi 880 mm. 
Pěkný je i model kolesového parníku 
River’s Queen v měřítku 1:50 (o délce 
660 mm).

Novinkou byly i hotové neplovoucí mo
dely čínských loděk a džunek ze dřeva, 
nabízené mnichovskou firmou Marco 
Polo -  od miniaturních o velikosti okolo 
100 mm až po trojstěžňové džunky o dél
ce 800 mm.

Největší zájem kupujících je i nadále 
zaměřen na stavebnice neplovoucích mo
delů historických lodí. Od luxusních sta
vebnic se stovkami dílů zhotovených ze 
stejných materiálů jako byl skutečný vzor

(pokud to vůbec může ještě někdo posou
dit), přes střední „rozumné" stavebnice 
modelů o velikosti do 1000 mm, jejichž 
sestavení je nejméně roční prací, až po 
jednodušší modely, k jejichž sestavení je 
třeba od 100 do 200 hodin. Posledních 
modelů je v sortimentu „loďařských" f i
rem nejvíce. Do této kategorie patří i s ú- 
spéchem exportované stavebnice našeho 
VD IGRA.

Známý dánský výrobce BILLING 
BOATS předvedl letos jako novinku mo
del restaurované švédské plachetnice 
VASA (obr. 1) v měřítku 1:75 (o délce 
980 mm). Motorlugger VL 75 je poloma- 
ketou rybářské lodi z 19. století v měřítku 
1:50 (délka 720 mm). Model mořské jach
ty SEA STAR v měřítku 1:40 (délka 
900 mm) je vhodný pro RC ovládání (obr. 
2). Poslední novinkou této klasické „lo - 
ďařské" firmy je RC plachetnice v měřítku 
1:10 (900 mm), jejíž trup je vakuové liso
ván (podobně jako u modelu SEA STAR) 
z materiálu ABS o tloušťce 2 mm.

Rádiem řízené modely plachetnic jinak 
nedoznaly dalšího rozvoje, každá z vět
ších firem ale má alespoň jeden typ 
v sortimentu. Výjimkou je firma DUMAS 
BOATS, která nabízí 13 typů plachetnic 
jak klasické dřevěné konstrukce, tak 
s moderním plastickým trupem. Stejná 
firma nabízí i řadu kvalitních stavebnic 
rychlostních RC člunů, o něž je největší 
zájem v USA.

Firma HEGl předvedla funkční model 
vodního vznášedla HOVECRAFT, pohá
něný dvěma elektromotory Mabuchi RS 
550 S. Jeden z nich (s leteckou vrtulí
0 rozměrech 9 x 4  palce) model „nadná
ší", druhý (s tlačnou vrtulí 7 x 4 )  pak 
modelu o délce 985 mm a hmotnosti 
3200 g zajišťuje pohyb. Tato firma nabídla
1 model vodního lyžaře (i s lyžemi), který 
může být vlekán za rychlým člunem.

Úsměvně působil na návštěvníky vele
trhu RC model kachny ANTON firmy 
KRICK, jehož pohon obstarává lodní vrtu
le ve spojení s elektromotorem. Poněkud 
zlověstněji působil ve velkém akváriu na 
Stánku firmy ENGEL šedozelený, model 
americké atomové ponorky Patrick Henry 
v měřítku 1:80 (délka 1450 mm, hmotnost 
21 kg). Ponorka se neustále zvolna potá
pěla a vyplouvala na hladinu; napouštění 
obou komor i pohyb kormidel a otáčky 
lodního šroubu byly ovládány RC sou
pravou.

Rubriky ,,Máte svůj znak?" si všimli i lodní 
modeláři z Klubu Modelarstwa Okretowego ,,Szom- 
bierki" v Bytomi v Polsku. Zaslali svůj znak, který je  
pro nás zajímavý tím, že byl zhotoven automatickým 
kreslicím zařízením Digigraf 1008 československé 
výroby.

Polští přátelé by velmi rádi navázali spolupráci 
s našimi lodními modeláři. Zabývají se hlavně stav
bou modelů tříd F2, F5 a F1 V 2.5. Máte-li zájem 
o výměnu zkušeností, napište jim  na adresu: Liga 
Obrony Krajů, Klub Modelarstwa Okretowego przy 
KWK ,,Szombierki" z siedziba w Szkole Podstaw. 
Nr 52 w Bytomiu 7, Polska.
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Švýcarský
větroň

PILATUS
B4 (PC-11)
Švýcarskou leteckou firmu Piiatuszná 

většina našich čtenářů jako výrobce ús
pěšných motorových letadel Porter a Tur
bo-Porter. Již méně je známo, že tato 
firma vyrábí řadu let celokovový jedno
místný větroň standardní třídy, označený 
pouze B 4 (typ PC-11).

Proč dvě označení? Koncem šedesá
tých let byl navržen třemi spolupracovní
ky německého DVL pro finančně silnou 
skupinu plachtařů v Baštěnu celokovový 
větroň, který byl označen B 4. Před zhoto
vením v závodech Rheinstahlwerkev Baš
těnu byl ještě větroň rekonstruován W. 
Kuffnerem. Hotový větroň byl vystaven 
v roce 1968 na letecké výstavě v Hannove
ru. Počátkem roku 1971 se rozhodla švý
carská firma Pilatus stavět tento větroň 
sériově -  a z té doby pochází typové 
označeni výrobce PC-11. V červnu 1972 
obdržela firma Pilatus na větroň typové 
označeni povolující i akrobatické létání. 
Již koncem téhož měsíce bylo expedová
no prvých třicet větroňů zákazníkům.

Větroň B 4 je velmi vhodný pro začáteč
níky, protože se vyznačuje výbornou sta
bilitou jak v přímém letu, tak i vkroužení- 
včas varuje při přetažení a po přetažení 
pouze prosedá. Pokročilým plachtařům 
naproti tomu umožňuje výkonné létání 
i akrobacii. Standardní verze má povole
no namáhání od +6,3 g do -4 ,3  g, akro
batická dokonce +7 g až -4,79 g. Svou 
obratností se výtečně hodí pro létání 
v horách. Účinné brzdicí klapky umožňují 
bezpečné přistávání i v jinak nevhodném 
terénu. Dobré vlastnosti včetně výborné
ho zpracování se zasloužily o to, že 
i v celosvětové horečce po laminátových

„orchidejích" se větroň B 4 vyrábí do
dnes, takže již přes 300 větroňů tohoto 
typu létá ve 25 zemích. Od roku 1978 se 
větroň vyrábí licenčně i v Japonsku.

Technický popis
Pilatus B 4 je celokovový jednomístný 

samonosný hornoplošník s kormidly us
pořádanými do T a přistávacím zařízením 
s hlavním a ostruhovým kolem.

Křídlo je dvoudílné, s jedním hlavním 
a jedním pomocným nosníkem a je opa
třeno profilem NACA 634-618. Brzdicí 
klapky jsou pouze v horním obrysu profi
lu, přibližně v60 %jeho hloubky a vysou
vají se mechanicky. Celek včetně křidélek 
je potažen duralovým plechem.

Trup poloskořepinové konstrukce je 
rovněž celokovový. Přední část je tvořena 
oválnými přepážkami s podélníky a s na- 
nýtovaným potahem. Zadní část je dělena 
ve svislé rovině; obě poloviny jsou snýto
vány. Pilotní prostor je opatřen velkým 
průhledným překrytém, odklopným do 
strany. Sedačka i pedály nožního řízení 
jsou polohově přestavitelné. Palubní des

ka je vybavena všemi potřebnými přístroji 
i pro let bez viditelnosti (i umělým hori
zontem).

Ocasní plochy jsou uspořádány do 
tvaru písmene T. Kýlovka vychází plynule 
ze zadní části trupu a má hlavní a pomoc
ný nosník. Vodorovná ocasní plocha je 
uchycena ve dvou závěsech jedním prů
běžným čepern. Stabilizátor má rovněž 
hlavní a pomocný nosník. Celé ocasní 
plochy jsou potaženy duralovým ple
chem Ocasní plochy mají souměrný 
profil.

Přistávací zařízení tvoří pevné kolo 
rozměru 5,50-5, které vyčnívá více než 
polovinou z obrysu trupu. Na přání je 
dodáván zatahovací podvozek. Ostruho
vé kolo má rozměr 200 x 50 mm.

Zbarvení. Výrobce si velmi zakládá na 
kvalitní povrchové úpravě. Všechny kovo
vé části jsou opatřeny základním zinko- 
chromátovým nátěrem, na který je nane
sen epoxidový základní nátěr, na nějž je 
teprve nanesena vrchní vrstva syntetické
ho emailu. Většina větroňů je dodávána 
celá bílá, imatrikulační značky jsou černé 
lesklé. Okrajové desky křídla a VOP mo
hou být červené nebo modré. Zobrazený 
větroň ve švýcarské imatrikulaci má ještě 
na SOP z obou stran výsostné označeni 
(bílý kříž v červeném poli).

Technická data a výkony: Rozpětí 
15 m, délka 6,57 m, výška 1,57 m. Plocha 
křídla 14,04 m-, štíhlost křídla 1:16, vze- 
pětí křídla 1 °. Prázdná hmotnost 230 kg, 
největší letová 350 kg, plošné zatížení 
25 k g .frr2. Nejvyšší klouzavost 1:35 při 
85 km.h-1, min. klesavost 0,64 m.s-1 při 
72km .h_1. Nejvyšší povolená rychlost 
240 km.h-1, pádová rychlost 63 km.h-1.

Zpracoval Zdeněk KALÁB
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■  Již čtvrtý ročník soutěže „Novoroční 
rampouch" v kategorii A1 uspořádal 5. 
ledna LMK v Žatci. I přes nepříznivé 
počasí se o tom, kde ze seniorů si odnese 
palmu vítězství, rozhodlo až vrozlétávání 
Zvítězil J. Valenta ze Stochova 
(600 + 131 s). Mezi juniory byl nejúspěš
nější M. Drvota ze Slaného (545 s).
■  V Trojanovicích proběhla 12. ledna 
soutěž v kategoriích A3 a H. Pořadatelem 
byl LMK Frenštát pod Radhoštěm. V kate
gorii A3 zvítězili žák VI. Raška z Frenštátu 
výkonem 287 s a junior T. Pargač z téhož 
klubu (300 s). S házedlem si nejlépe vedli 
mezi žáky Z. Raška z Frenštátu (369 s) 
a mezi juniory A. Koutný z Liptálu (461 s). 
Nejúspéšnější senior, J. Baďura z Kopřiv
nice, nalétal 558 s.
■  Na letišti Hráza v Kroměříži se 20. ledna 
uskutečnil dvanáctý ročník „Zimní letec- 
komodelářské soutěže" v kategorii A1, 
jejíž výsledky se započítávají do žebříčku 
nejlepších sportovců ČSR. V soutěži žáků 
zvítězil M. Tomis z Ostravy (597 s) před Z. 
Raškou z Frenštátu (580 s) a jeho bratrem 
VI. Raškou (576 s). Z juniorů si nejlépe 
vedli D. Hanák z Kroměříže (586 s), J. Šváb 
z Uničova (563 s) a Luboš Kolaca z Hodo
nína (452 s). Vavříny ze soutěže seniorů si 
odvezli M. Tomis st. z Ostravy 
(600 + 128 s), L. Knebl z Frenštátu 
(600 + 89 s)aB. Bergerz Uničova (595 s).
■  Soutěž malých modelů kategorií A3 
a B1, která se konala 9. února v Javorníku, 
připravil LMK Frenštát pod Radhoštěm. 
S větroněm si z žáků nejlépe poradil J. 
Havelka z Frenštátu (270 s). Vítězství v ju 
niorech vybojoval T. Pargač z Frenštátu 
(200 s) a úspěch členů LMK Frenštát 
dovršil senior Z. Raška st. (263 s). V ,,gu- 
mácích" se dařilo frenštátskému žáku VI. 
Raškovi (263 s) a junioru L. Drobiszovi 
z Dobré (426 s). Nejlepším seniorem se 
stal opět Z.,Raška st. (468 s).
■  Na počest 32. výročí Vítězného února 
soutěžili 16. únoravLipůvcežáciajunioři 
v kategoriích A3 a H. S větroněm dosáhl 
mezi žáky nejlepšího výsledku Jiří Zámeč
ník z Lipůvky (273 s). Nejúspěšnější junior

S ta rý  
MACH 
vzpom íná . . .

Občas si zavzpomínám na 
modely, které jsem postavil: ně
které neodvratně odvál čas, na 
jiné však nelze zapomenout. 
Hlavně na ty, jejichž stavba byla 
jednoduchá a které hodně vydr
žely a dobře létaly. To vše před 
několika lety -  kdy u nás zapouš
těla kořeny kategorie F3A -  
splňoval tehdy velmi rozšířený 
MACH 1. Dnes již  ze soutěží vy
mizel, ale tu a tam ještě nějaký 
slouží k všelijakým účelům. Jako 
ten náš -  stařík, který má za se- 
bou nejméněšest stovek letů a na 
sobě stejně tolik šrámů, prasklin 
a záplat.

P. Váňa (rovněž z Lipůvky) nalétal 281 s.
V házedlech nalétal z žáků nejvíce J. 
Juříček (315 s) a z juniorů O. Juříček 
(262 s); oba jsou z Lipůvky.
Agilní LMK Frenštát pod Radhoštěm 
pořádal V Javorníku soutěž „Zimní malé 
modely" v kategoriích H a A3. V ledovém 
větru se soutěž stala prověrkou nejen 
modelů, ale i fyzické kondice soutěžících.
V žácích prokázal s házedlem nejlepší 
připravenost J. Hanzelkaz Frenštátu, kte
rý nalétal 458 s. Junior P. Rubeš ze Lhoty 
zvítězil časem 482 s. Za těmito výsledky 
zůstali pozadu senioři: nejlepší z nich, L. 
Knebl z Frenštátu, nalétal 416 s. Ve větro
ních byli nejúspéšnější žák P. Váleček 
z Havířova výkonem 284 s, junior R. Krav- 
čík rovněž z Havířova (259 s) a senior Z. 
Raška z Frenštátu (242 s).
■  V Třebíči soutěžili 23. února modeláři 
v kategoriích A1 a F1A o Štít Vítězného 
února. Soutěž byla zároveň okresním 
přeborem. Vítězství si v kategorii A1 od
nesl junior M. Hlaváček z Lipůvky (573 s) 
před V. Nyergesem z V. Meziříčí (502 s) 
a T. Blahutem z Jihlavy (480 s). Ze seniorů 
nalétali nejvíc M. Hošek z Břeclavi (596 s), 
L. Štefka z Břeclavi (594 s) a M. Blahut 
z Jihlavy (564 s). V kategorii F1A se nejví
ce dařilo juniorům z Lipůvky: Zvítězil O. 
Juříček (662 s) před D. Puklém (584 s) a R. 
Pokorným (576 s). Štít únorového vítěz

Můj praděd létal tak dobře, že podle něj 
Vyráběli stavebnice. Jedna z nich se do
stala až do Čech. Někdo namnožil kopie 
výkresu, další se pustil do výroby laminá
tových trupů. Pak už jsme se líhli tak 
rychle, že jsme za rok nechyběli na žádné 
soutěži. Jó, to bývaly časy. . .

Já jsem vlastně uměl létat už v době, 
kdy jsem byl v negativní formě. Než jsem 
zpolymeroval, slyšel jsem o profilech, 
motorech, výhodách dvouplošníků a také 
něco o akrobacii.

Když mě pak můj pán se synem dodělá
vali, pochopil jsem, jak je  těžká výchova 
mladého modeláře. Z  té doby si pamatuji 
řadu nespisovných slov. . .  Představte si, 
že jsem měl být skoro celý zelený! Naštěs
tí mi otrhali lak, když strhávali lepicí 
pásku, takže mě museli znovu obroúsit. 
Až potom mi dali jakž takž důstojný kabát.

Nejdřív mi pánové našroubovali nej
slabší motor, který doma měli. A pak to 
začalo! Starší cepoval mladého a ten se 
mnou cloumal ve vzduchu, až se mi ocas 
štorcoval. Když jsem udýchán odpočíval 
u servisní bedýnky, pozoroval jsem se 
závistí létání služebně starších kolegů. 
A pak jsme je li na závody. Snažili jsme se 
oba, pán i já. Byli jsme čtvrtí, příště třetí,

ství si odvezl senior J. Orel z Holešova 
(1200 s). Na dalších místech skončili B. 
Tkaný z Náměště (1089 s) a J. Němec 
z Lipůvky (1058 s).
■  „Zimní uničovská A1“ , jejíž výsledky 
jsou započítávány do národního žebříčku 
a která byla zároveň okresním přeborem, 
proběhla 2. března v Uničové. V silném 
větru zvítězil mezi žáky přesvědčivé VI. 
Raška z Frenštátu pod Radhoštěm výko
nem 561 s. V juniorech zvítězil a získal tak 
titul okresního přeborníka M. Cajthaml 
z Uničova časem 545 s a v seniorech 
obsadil první místo P. Náplava z Olomou
ce, který nalétal 600 s.
■  V Javorníku se 9. března sešlo 29 
modelářů, aby porovnali svěsily v katego
riích A3 a B1. Potěšitelná byla účast 19 
žáků. V kategorii A3 mezi nimi dominoval 
VI. Raška z Frenštátu pod Radhoštěm 
(295 s). Z juniorů nejlépe létal L. Drobisz 
z Dobré (239 s) a první místo mezi seniory 
si „vysloužil" mistr sportu J. Hladil z Kro
měříže (300 s). V kategorii B1 prokázal 
mezi žáky a juniory své kvality opět VI. 
Raška výkonem 496 s. Ze seniorů se i přes 
svůj věk nejlépe vyrovnal se silným větrem 
J. Hemola z Kroměříže. Zvítězil časem 
485 s.
■  Okresní kolo soutěže STTM žáků v le
teckém modelářství proběhlo 15. března 
u Cetkovic (okr. Blansko). V kategorii H se 
na prvním místě umístil J. Juříček z Blan
ska výkonem 307 s. S větroněm A3 si 
nejlépe vedl M. Hlaváček z Blanska, který 
nalétal 262 s. V kategorii A1 zvítězil J. 
Kuchař z Blanska časem 534 s a v katego
rii F1A byl již podruhé v tomto dni nejlepší 
J. Juříček (698 s).
■  O štít MK ZO Svazarmu Lipůvka soutě
žili 16. března v kategorii F1A modeláři 
u Cetkovic. První místo mezi seniory 
obsadil Z. Buňka z Nového Jičína (1247 s). 
Absolutně nejlepšího času (1255 s) do
sáhl a na rok obdržel putovní štít junior P. 
Váňa z Lipůvky.
Veřejnou soutěž v kategoriích F1A 
a H pořádal v Drahanovicích LMK Olo
mouc. Kategorie F1A proběhla současné

a už mě to začalo bavit. Povídali jsme si 
vždycky s kamarády jak se komu točí 
vrtule, kam kdo z nás zahýbá čili bočí, jak 
nám chutná ricin, a t a k . . .

Potom se mi ale narodil mladší bratr 
a já  šel do důchodu. Představoval jsem si 
to krásně. Nedělní odpoledne, bezvětří, 
sluníčko a já na modré obloze poletuji 
divákům pro radost. Ale kdepak! Přijdu na 
řadu, až zafouká ze strnišť. Pánové uloží 
ty rakouské zázraky s placatými trupy 
a nalomenými výškovkami, a já  abych je 
do jara udržoval v kondici. Ruce se jim  
někdy tak třesou zimou, že mi pořád vrčí 
serva. Loni v zimě mi přimontovali i lyže! 
Když se pak za letu jedna uvolnila, měl 
jsem plná kormidla práce. Ke všemu -  než 
pro mne došli -  mě div nesežral pes.

Několikrát mi namontovali nový motor 
-  aby ho zaběhli. Taková Webra, to je  
panečku divoch! Rozlomila mi motorové 
lože, a když k ní ještě přidali takovou 
černou rouru, upadla mi směrovka!

Někdy sebou ve vzduchu divně škubu: 
to se zkouší rádio, které se pánům nějak 
nezdá. Nedovedu si vysvětlit, že jsem to 
zatím všechno přežil.

Občas si polétám i v létě na ,,propagač- 
ce“. Bývá to na pionýrských táborech a ty 
bývají u řek a kolem jsou vysoké stromy.
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jako okresní přebor. Nejlepší junior, St. 
Diviš z Kroměříže, nalétal s házedlem 
celkem 415 s. Mezi seniory dosáhl nejlep
šího výsledku 574 s ing. V. Zima z Kopřiv
nice. Teprve třetím startem v rozlétávání 
se v kategorii F1A rozhodlo o vítězném 
junioru. Stal se jím B. Gablas z Otrokovic 
(1260 + 210 + 270 + 73 s) před A. Miche- 
lem z Opavy (1260 + 210 + 270 s) a 0. 
Pavlíčkem z Kroměříže (1260 + 210 + 
+  83 s). Až čtvrtý skončil okresní přebor
ník J. Schwab z Uničova. V seniorech 
zvítězil a titul okresního přeborníka získal 
MUDr. J. Hacar z Olomouce 
(1260 + 210 + 197 s). Druhé místo obsa
dil mistr sportu J. Hládil z Kroměříže 
(1260 + 210 + 149 s) a třetí byl J. Vyrou- 
bal z Uničova (1260 + 210 + 102 s).
■  Pod záštitou městského výboru Ná
rodní fronty se 29. března uskutečnila 
„Velká cena města Mnichova Hradiště" 
v kategorii Η. V nepříznivém počasí (mr
holení, silný vítr) zvítězili v žácích O. 
Třešňák z Mělníka (453 s) avjuniorech M. 
Janoušek z Mnichova Hradiště (479 s). 
Seniorskou házedlářskou elitu přelétal A. 
Jirásek z Mnichova Hradiště (521 s).
V Sedlčanech se konala soutěž „Jarní 
házedla", jejíž výsledky se započítávají do 
výsledků okresní ligy házedel. Nejlepší 
žák, Z. Havlíček ze Sedlčan, nalétal 357 s. 
Mezi juniory nalétal nejvíce (399 s) L. 
Bach z Kamenných Žehrovic. Vítězný se
nior P. Parkos z Kamenných Žehrovic 
dosáhl času 488 s.
Soutěž v kategorii RC-V1 -  jednopovelo- 
vých termických větroňů, kterou uspořá
dal LMK Paskov, se konala ve Frýdlantu 
nad Ostravicí. Mezi juniory zvítězil vítko
vický Z. Tač časem 323 s. V seniorech 
zalétal nejlépe M. Rašovský z Frýdku- 
Místku (598 s).
■  O Velikonoční pohár bojovali 5. a 6. 
dubna v kategorii P3 „pokojáčkáři" v Os
travě. S úskalími dvoudenního maratónu 
se nejlépe vypořádal junior V. Walek 
z Frenštátu (761 s a 824 s), který ostatní 
seniorské soutěžící v obou dnech doslova 
„deklasoval".

Většinou je to hazard s mým zdravím, za 
nějž ale dostane klub pětadvacet bodů. 
Jednou mě při takové produkci chytali do 
sítě!

Když si pánové všimnou, že jsem nale
těl termiku, stáhnou hned plyn a jako 
správní plachtaři začnou točit a točit -  až 
je  mi z toho špatně. Ale vím, jak na ně. 
Padnu do vývrtky a než j i  srovnají, jsem 
z,.komína" venku!

Často létám kolečky vzhůru. Zatím si 
toho pokaždé všimli včas, zato jednou na 
okruhu přehlédli čtyřsetletou lípu. Snesl 
mě z ní mladý horolezec, ale kus křídla mi 
tam zůstal.

Doma mne vždycky postaví do kouta, 
abych nepřekážel. Vadím i hospodyni, 
která mě musí dát jinam, aby se dostala ke 
smetáku. Naleštěné motorákymezi sebou 
mluví po cizácku -  slyším jen samé ,,ajcí- 
fáverk, rezonancrór, perypumpe".

Se mnou se baví jen otlučený větroň. 
V zimě mi řekl, že dostane vlekacízařízení 
a abych hádal, kdo prý ho bude vlekat! 
Mám strach, že ještě dostanu plováky 
a budu se učit potápět. Ale co-přine jhor
ším sebou praštím!

VI. Bílý

Opravy v seriálu
Jsou vaše křídla dost pevnáv

Obecně:
Místo všech písmen „delta" by mělo být 
„sigma".

MO 10/79:
Str. 9, levý sloupec, sedmý řádek nad kap. 
3:
je: M = 0.184.B.S (N.cm)
má být: M = 0.184.B.S (N.cm)................
( 1)

MO 11/79:
Str. 10, pravý sloupec, první řádek posled
ního odstavce textu: 
je: moment setrvačníku nosníku . . . 
má být: moment setrvačnosti nosníku . . .

Str. 11, levý sloupec, třetí rovnice shora: 
je: lx = b [e3 -  (e -  t)3 + e i3 -  (ei -  t-|)j

má být: lx = ^  · [e3 -  (e -  t)3 + e i3 -  

-  (ei -  t-|)3 ’
Grafu chybí označení „Obr. 9."
Str. 11, pravý sloupec, třetí rovnice zdola:
ie· I* = —  ■ (2,063 + 1,263) = 0,899 cm4 
’ 12

1 ·6  3 3má být: I* = ■ (2,06J -  1,26J) =

= 0,899 c,4

MO 12/79:
Str. 14, levý sloupec, 14. řádek shora; věta 
má správně znít:
Odmocníme-li tento poměr, můžeme vý
sledkem násobit stávající limitující rych
lost a obdržíme novou:
V = 16V1.39 = 19 m.s^1 
Zpětně. . .

Chyby byly zčásti způsobeny při redakční 
přípravě a zčásti při výrobě v tiskárně. 
Redakce se omlouvá B. Krajčovi a záro
veň děkuje za upozornění věrnému čtená
ři Lumíru Svobodovi z Mělníka.

L L L

■  Větroňáři, pozor!
Při zpracování výkresu A-trojky Kumulek 
(Modelář 3/1979) došlo k nemilé chybě: 
polovina křídla má o 30 mm (celkem tedy 
o 60 mm) větší rozpětí. Křídlo má proto 
větší plochu, než povolují pravidla. Uprav
te si laskavě kóty délky vnitřní části křídla 
na 296 mm (chybně uvedeno 312 mm) 
a ucha na 232 mm (uvedeno 246 mm).

Redakce se omlouvá čtenářům i Zd. 
Raškovi, autorovi modelu Kumulek.

(bude vás zajímat

■  Zajímavou a účinnou formu propaga
ce modelářské činnosti zvolil americký 
modelářský klub z Mesilla Valley -  při 
přestávce utkání v košíkové uspořádal 
vystoupení s halovými modely. Vystoupe
ní modelářů mělo takový úspěch, že pořa
datelé byli více než zaskočeni náporem 
zájemců o členství v klubu a koupi před
váděných modelů. Co vy na to?

B Je opravdu těžké předvídat, kterým 
směrem se bude ubírat další vývoj RC 
souprav. Obzvláště budou-li se mezi mo
deláři hojněji vyskytovat jedinci jako 
Američan Bert Glibbery. Ten totiž upravil 
svůj vysílač tak, že ovládací páka (knipl), 
je pevná a osazená tenzometrickými čle
ny, které na rozdíl od potenciometru 
nesnímají velikost výchylky ovládací 
páky, ale sílu, která na ovládací páku 
působí. S uvedeným způsobem ovládání 
jdou prý dělat „divý", ale pro svoji citlivost 
není vhodný pro začátečníky.

■  Gluematic Pen je aplikátor anaerobní
ho (tuhnoucího bez přístupu vzduchu) 
rychleschnoucího lepidla podobný kulič
kové tužce. Také hrot aplikátoru pracuje 
na podobném principu -  po stlačení se 
uvolní kulička v hrotu a na povrch lepené
ho předmětu se nanese kapka lepidla. 
Kromě toho, že nezasychá hrot, šetří se 
tímto způsobem také lepidlo.

■ Postav a leť -  je název soutěže pořáda
né americkým RC klubem vTorrey Pines. 
Soutěžící létají s modely RC větroňů, 
které musí během 2 až 3 hodin zhotovit 
z balsových prkének s použitím základ
ních modelářských nástrojů, lepidla a le
picí pásky.

■  Tvarování dřeva pomocí koncentrova
ného roztoku čpavku ve vodě popisuje 
americký časopis Model Builder. Závěr 
rozsáhlého článku je  slibný; vzorky olšo
vého, borového, mahagonového a dal
ších tvrdých dřev o průřezu 6 x 3  mm byly 
máčeny v uvedeném roztoku 15, 30 a 60 
minut a potom navinuty na dřevěnou tyč 
o průměru 20 mm. Vzorky po proceduře 
neztratily pevnost a podržely si tvar i po 
vyschnutí roztoku a sejmutí z tyče. Zají
mavý je  poznatek, že pokud byly vzorky 
máčeny déle než 60 minut, ztrácely poně
kud schopnost tvarování.

OL

■ F1D TRIALS
-  výběr britského družstva pro MS '80 -  
se létal tradičně v cardingtonském han
gáru. Nepříliš vhodné počasí a silné po
délné proudění nedovolovalo v tréninku 
delší lety než 32 až 33 minut, pouze Ron 
Green „vypadal" na 35 minut.

První soutěžní den se ale kondice v hale 
zlepšila a tak Dave Pymm, který v minu
losti úspěšně létal kategorii Easy B, dosá
hl hned prvním letem času 40:4: (min:s), 
což je nový britský rekord. Druhým letem 
o trvání 36:36 si zajistil hned na počátku 
výběru první pozici, kterou si pak udržel 
až do konce. Kondice v hangáru se první

i druhý den výběru rychle měnila a tak 
druhé a třetí místo ve výběru si zajistili 
„opatrnými" lety nováček výběru B. Hunt 
(36:45 a 35:26) a známý Mr. Indoor („Pan 
pokojáčkář") Laurie Barr (35:38 a 35:44).

Ze zmínku stojí ještě neuvěřitelný tré
ninkový čas Bernarda-Asletta, kterého 
dosáhl první den večer -  46:52! Model se 
udržel ve třech čtvrtinách výšky hangáru 
skoro až do čtyřicáté minuty letu a přistál 
dokonce s neúplné vytočeným svazkem. 
Let byl samozřejmě ovlivněn stoupavým 
proudem, který se utvořil při rychlejším 
ochlazování konstrukce hangáru než 
vzduchu uvnitř.

Podle AM 2/80 JK
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Renault

Mezi nejzajímavější novinky první polo
viny letošního roku patří nesporně zcela 
nové kupé Fuego, automobil sportovního 
,,střihu" nesoucí známou francouzskou 
značku Renault. Renault Fuego se muže 
pochlubit velmi zajímavými -  i když pro 
modelové zpracování ne právě jednodu
chými -  tvary karosérie, mimo to se dá 
očekávat, že již zanedlouho se začne 
objevovat i ve sportovní úpravě -  nejprve 
zřejmě jako soutěžní vúz.

Renault Fuego (Fuego znamená Špa
nělsky oheň) vznikl s použitím podvozko
vých skupin známého sedanu Renault 18. 
Karosérie je čtyřmístné dvoudvéřové 
kupé s nahoru vyklápěcím oknem v zádi 
a s variabilním zavazadlovým prostorem. 
Karosérie vozu byla vytvořena s ohledem 
na čtyři vzájemně propojené faktory: ma
ximální využití obestavěného prostoru, 
bezpečnost cestujících, příznivé aerody
namické poměry (koeficient odporu Cx 
má velmi výhodnou hodnotu 0,347) a sa
mozřejmě i celkový estetický účinek. Re
nault Fuego existuje v sedmi základních 
verzích, které se odlišují použitými moto
ry, převodovkami a bohatostí výbavy.

Koncepce všech modelů Fuego (TL, 
GTL, TS, GTS, Automatic, TX a GTX) je 
pochopitelně shodná: motor podélně 
před přední poháněnou nápravou, vzadu 
jednoduchá tuhá náprava -  vpředu i vza

du odpružení vinutými pružinami s tlumi
či v osách. Brzdová soustava je dvouokru- 
hová s předními kotoučovými a zadními 
bubnovými brzdami, posilovačem a ome
zovačem brzdného tlaku na zadní nápra
vě (kromě modelů TL a GTL mají všechny 
vozy Fuego přední kotoučové brzdy s vni
třním chlazením proudícím vzduchem).

Nejslabší model Fuego TL jezdí na 
pneumatikách rozměru 155 SR 13, vozy 
GTL, TS, GTS a Automatic mají pneumati
ky 175/70 -  13, Fuego TX dostal do vínku 
pneumatiky 185/70 HR 13 a konečně 
nejvýkonnější a nejdražší Fuego GTX jez
dí na pneumatikách Pirelli PG 185/65 
HR 14,.obutých" nadiscích z lehké slitiny 
(rozměr 14 x 5 1/2)-osta tn í modely mají

standardně montovány ocelové desky 
13 X  5 1/2.

Modely Fuego jsou označeny podle 
pohonné jednotky. Renault Fuego TL 
a GTL mají pod kapotou čtyřválec OHV 
o objemu 1397 cm·1 (vrtání 76 mm, zdvih 
77 mm). Tento motor s blokem z litiny 
dává největší výkon 46 kW (64 k DIN) při 
otáčkách 5500 1/min, jeho největší točivý 
moment je 101 Nm (10,5 kpm DIN) při 
otáčkách 30001/min. V současné době se 
tento motor dodává pouze ve spojení 
s mechanickou čtyřstupňovou převodov
kou, od poloviny roku 1981 však firma 
Renault počítá i pro tento motor s pěti
stupňovou převodovkou. Standardním 
motorem pro modely Fuego TS, GTS
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a Automatic je čtyřválec OHV s hliníkovým 
blokem. Tento motor má pří objemu 
1647 cm ' (vrtání 79 mm, zdvih 84 mm) 
výkon 69 kW (96 k DIN) při otáčkách 5750 
1/min a největší točivý moment 130 Nm 
(13,6 kpm DIN) při otáčkách 3500 1/min. 
V modelu TS je tento motor kombinován 
s mechanickou čtyřstupňovou převodov
kou, lépe vybavený model GTS má spolu 
s tímto motorem mechanickou pětistup
ňovou převodovku a konečné - jak už 
označení modelu napovídá- FuegoAuto- 
matic se dodává s motorem 1647 cm' 
spojeným s třístupňovou samočinnou 
převodovkou. Nejvýkonnějším a nejmo
dernějším motorem -  hliníkovým čtyřvál
cem OHC o objemu 1995 cm-1 a výkonu 
79,5 kW (110 k DIN) při 5500 1/min -jsou  
vybaveny vozy Renault Fuego TX a GTX. 
Oba vozy mají standardně mechanickou 
pětistupňovou převodovku typu NG 3 (od 
pětistupňové převodovky modelů GTL 
a GTS se liší „delším" II., III. a IV. převodo
vým stupněm). Modely Fuego TX a GTX se 
ovšem začnou prodávat až na podzim 
letošního roku -  zatím jsou v posledním 
stadiu příprav sériové výroby.

Vnější rozměry vozu Fuego jsou uvede
ny zvlášť v tabulce, připomeňme si tedy 
hmotnosti: pohotovostní hmotnost mo
delů TL a GTL je 1010 kg, u modelu GTS 
udává výrobce hodnotu 1035 kg, u vozů 
TX a GTX 1080 kg a model Automatic se 
samočinnou převodovkou má pohoto
vostní hmotnost 1055 kg. Užitečná hmot
nost se pohybuje v rozpětí 300-320 kg. 
Vozy s motorem 1397 cm1 dosahují maxi
mální rychlosti 158 km.h-1, model GTS 
jezdí nejvíce 180J<m.h_1, dvoulitrové mo
dely TX a GTX mají nejvyšší rychlost 
kolem 190 km.h-1 a Fuego Automatic 
jezdí až 173 km.h-1. Hodnoty zrychlení 
z klidu na 100 km .h-1 činí u výše jmeno
vaných modelů 15, 12, 11 a 13 sekund. 
Podle údajů výrobce se průměrná spotře
ba paliva u modelů s mechanickou převo
dovkou a motory 1397 a 1647 cm’  pohy
buje při stabilizované rychlosti 90 km.h-1 
kolem šesti litrů na 100 km, při ustálené 
rychlosti 120 km.h-1 pak kolem osmi lit
rů. Vůz Automatic spotřebuje při ,,deva
desátce" v průměru 7,4 litru paliva na 
100 km, při rychlosti 120 km.h-1 asi 9,6 
litru. V městském provozu postačí jednot
livým modelům Renault Fuego 9,7 až 10,6 
litru benzínu na ujetí stovky kilometrů. 
Tyto vcelku příznivé hodnoty jsou výsled
kem pečlivé práce na vývoji motorů a sla
dění převodných ústrojí, svůj podíl má 
samozřejmě i velmi příznivě tvarovaná 
karosérie. Nádrž paliva o obsahu 57 litrů 
benzínu vystačí na 600 km jízdy -  což jen 
podtrhuje charakter nového kupé Re
nault, které je nesporně určeno přede
vším pro rychlé, bezpečné a relativně 
hospodárné cestování po silnicích a dál
nicích.

Jan Tuček

(R ozm ěry v m ilim e tre ch )

A -  2443 
B -  4358 
C — 953 
D — 962 
E — 1426 
F — 1346 
G -  1692
H -  1315 (prázdný) 
1260 (zatížený)
L —1710 
M -  1400 
Mr — 1360

N -  1410 
Ν ,-1360  
P — 924 
Q -  910 
S -400  
T — 168 
U -435
U , - 440
V -947  ±105
V , -6 3 8  ±105 
X -  295
X, -3 1 3
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SRC
medzinárodne

V dňoch 24. až 27. apríla z poverenia 
ÚRMoS usporiadalaZOZvězarmu pri n. p. 
Hydrostav v Bratislavě IV. ročník medzi- 
národnej súťaže dráhových modelov au- 
tomobilov v kategorii C2/24.

Vlna nezadržatelných zvýšených výko- 
nov motorov v posledných rokoch ako aj 
neustále stúpajúca športová výkonnost’ 
modelárov tohoto atraktívneho sálového 
športu, preukázaná i vigcerými medziná- 
rodnými úspechmi, pririlesla „historický" 
okamih v podobě rozhodnutia Ústrednej 
modelárskej rady Zvázarmu o usporiada- 
niu prvej oficiálnej medzinárodnej súťaže 
v kategorii SRC.

Usporiadatelia očekávali množstvo pri- 
hlášok, čo sa nakoniec aj stalo, ibaže 
Majstrovstvá Európy konajúce sa o týž- 
deň vo Viedni ochudobnilo štartovú listi
nu o zvučné mená. Dóvody? Pravděpo
dobně také, aké bývajú v každom športe: 
obava z poškodenia modelu, možno aj 
z prehry. A tak z 36 zahraničných účastní- 
kov (NDR, Holandsko, NSR a BLR) možno 
za „esá” označit’ iba exmajstra Európy 
Dírka Hochschwendera, Theo Wegmana 
a Jana Silverentanda, ktorí ako-tak doká
zali držať krok s našou špičkou. Z celko
vého počtu 54 účastníkov (čo je nepo
chybné rekord v historii u nás a najmě 
v jednej kategorii) bolo 28 českosloven
ských pretekárov a to nie hocjakých! 
Okrem 8členného reprezentačného druž
stva si právo účasti vybojovalo v predchá- 
dzajúcej súťaži dalších 20 najlepších zce- 
lej CSSR.

Najmě zásluhou našich, lebo udivovali 
nie iba jazdou a mnohý tiež vzácnými 
volovými vlastnosťami, ale tiež precíznou 
prácou pri stavbě a konštrukcii modelov. 
V tom skutočne zvězarmovskí modeláři

nemajú vo svete konkurenciu. Na „ko le
ne” vypracované podvozky zatieňujú i to- 
várenské západně výrobky. Achilová pátá 
je však v motoroch. Presnejšie v ich 
kvalitě. Je sice pravda, že každýz účastní
kov už dnes má v „mašině" niektorýz rady 
motorov Proslot, Camen, Trinitty, ale vi
děli sme i staršie ako Champion alebo 
známo Muru. Ovšem i tie, ktoré dnes 
„letia", budú zajtra překonané ešte 
lepšími.

Možno povedať, že tieto postřehy bolí 
rozhodujúce i v celkovom umiestnení. 
Avšak z pohfadu z druhej strany i u sku- 
točných F1 rozhoduje v mnohých prípa- 
doch viac výkonný motor, ako jazdné 
schopnosti pilota.

Prakticky dva dni tréningu před pretek- 
mi naozaj mohlo túto dilemu vyriešiť. No 
ani táto nevídaná tréningová možnost’ 
nezabránila všetkým piatim členom uspo- 
riadajúceho klubu umiestniť sa medzi 
prvými siedmimi!

Výsledky: 1. Ing: Vladimír Okáli, ČSSR 
318 okruhov: 7 m; 2. Viktor Kubal, Hyd
rostav 309:17; 3. Dirk Hochschwender, 
NSR 301:2; 4. Ivo Didov, Hydrostav 
297:18; 5. Jiří Košíčka, ČSSR 294:4; 6. Ján 
Kasanický, ČSSR 287:5; 7. Peter Hudák, 
Hydrostav 285:20; 8. Peter Basel, ČSSR 
252:19.

Arch. Karol Ostertag

V ročník
Memoriálu 
Milana Grúbera

T ra d ič n í soutěž  d ráhových  m o de lů  a u to m o 
b ilů  se je la  4. d ub n a  na a u todráze  DPM v B rně 
v rá m c i m ěstské soutěže  a u to m o d e lá řů  -  žáků 
a XXVI. ročn íku  STTM. S dvace ti dev íti m ode ly  
so u tě ž ilo  v ka te g o riích  Ž-V, Ž -L  a Ž -A  ce lkem  
se d m n á c t závodn íků  z a u to m od e lá řské h o  k lu 
b u  A M C  B rno  2 a DPM B rno.

D íky p o d n iku  ÚV Svazarm u M ODELA, k te rý  
v loň ské m  roce  d od a l na náš trh  nové s ta ve b n i
ce  d ráh o vé ho  m ode lu , se m o h lo  le tošn í soutěže 
z ú č a s tn it i deset ne jm ladších  m ode lá řů , je jic h ž  
m ode ly , postavené  na nových  p odvozc ích  ze 
s ta ve b n ice  MODELA, by lo  m o žno  p ra k tic k y  
p o p rvé  o vě řit v p rax i. Š koda, že s tavebn ice  
n es p ln ila  v p lné  m íře  očekávání, tedy  je d n o d u 
c h o s t sestavení, o p tim á ln í jíz d n í v las tnosti 
a  s p o le h liv o s t a o d o ln o s t vů č i nárazům  p ři 
ko liz íc h . Rovněž ve lká  h m o tn o s t nových p o 
d vozků  se nepřízn ivě  p ro je v ila  na je jic h  ce lkové  
ry c h lo s ti i dosahovaném  zrych len í.

Po s lavnostn ím  zahá jen í a vzp om ín ce  vě n o 
vané  našem u kam arádu M ilanu  G rú b e ro v i byly 
o ds ta rto ván y  prvé k v a lifika čn í jíz d y  na 2 x 3 
o k ru h y . O p rvn í a d ruh é  m ísto  bo jo va li bez 
vážně jš í ko n ku re n ce  ve všech tře ch  ka te g o riích  
fa vo rizo va n í dom á cí závodn íc i: J iř í  K rones 
a P e tr Švanda. D okladem  je jic h  s ku te čn ě  tv rd é 

h o  zápo len í b y lo  d vo jnásobné  p řekonán í re k o r
du  d ráh y  na tř i  okruhy. Svů j v lastní reko rd  
z le tošn ího  ledna  ne jp rve  p řekona l P. Švanda 
o  0,15 s, časem  20,90 s a v nás ledu jíc í jízdě  pak 
p o tv rd il své vítězstv í v V. ro čn íku  M em oriá lu  
M ilana  G rú b e ra J . K rones, k te rý z a je ln e jry c h le j
ší čas a vy tvo řil nový  rekord  d ráh y  v ka te g o rii 
Ž -L  časem  19,64 s.

2 a  zm ínku  s to jí i tře tí ne jlepš í čas v ka te g o rii 
Ž -L : 22,02 s, k te rý  za je l m im o  soutěž loňský  
vítěz to h o to  závodu Karel K řivý z AMC Praha 2.

Milan Košíčka

Výsledky: K ategorie  Ž-V : 1. P. Švanda,
2. J. K rones (DPM  Brno), 3. V. Pavlíček (AMC 
B rn o  2), 4. P. M acháček (DPM B rno)

K a tegorie  Ž -L : 1. J. K rones, 2. P. Švanda,
3. Z. Hakl (DPM  B rno), 4. J. L iška  (AMC B rno  2) 

K a tegorie  Ž-A : 1. J. K rones, 2. P. Švanda
(DPM  B rno), 3. V. Pavlíček, 4. R. Neum an (AM C 
B rn o  2).
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zaciname
stavět
raketo-
Π  I  O  | ΐ  W  (Dokončeniμ ια ιι  j  ôeTe

Mistr sportu Jiří Táborský 
a mistr sportu Tomáš Sládek

Na hotovém modelu důkladně pře
zkoušejte všechny spoje. Překontrolujte, 
zda se po přilepení k trupu nezkroutilo 
křídlo či ocasní plochy a přeměřte vzá
jemné nastavení křídla a VOP. Vyvážením 
modelu na palci a ukazováčku zjistěte 
polohu těžiště. Pokud neodpovídá údaji 
na plánku, raketoplán dovažte. Jestliže 
jste si vybrali model, na jehož plánku není 
poloha těžiště uvedena, nebo jste zvolili 
samostatnou-konstrukci, vyvažte model 
s nosnou VOP tak, aby těžiště bylo přibliž
ně ve dvou třetinách hloubky křídla (od 
náběžné hrany); model s VOP s profilem 
rovně desky by měl mít těžiště asi v polovi
ně hloubky křídla. Přesnou polohu těžiště 
zjistíte až při zalétávání.

Se zaklouzáváním raketoplánu počkej
te na bezvětrné počasí. Volte terén bez 
překážek (stromů, keřů atp.), pokud mož
no s travnatým povrchem. Lépe než na 
rovině posoudíte kluž modelu na několik 
desítek metrů dlouhém svahu.

Pokud raketoplán nepoletí při prvním 
hození tak, jak jste chtěli; budete určitě 
potřebovat skalpel nebo holicí čepelku, 
lepidlo a materiál na dovážení; pro dílčí 
dovažování (než zjistíte přesnou polohu 
těžiště) se výborné hodí plastelína. Je 
vhodné nosit i potřeby k případné opravě 
modelu -  lepidlo, kus potahového papíru 
(Modelspanu). několik kousků balsy různé 
tloušťky, brusný papír a špendlíky. Pro 
případ, že se při tvrdším přistání modelu 
uvolní poutači gumička determalizátoru 
a v trávě ji nedokážete najít, mějte s sebou 
několik náhradních gumových smyček.

Při zaklouzávání házejte model vždy 
skloněn poněkud šikmo kzemi a ne příliš 
prudce. Jestliže klesá k zemi ve stejném 
úhlu, jak jste jej hodili, nebo se úhel 
klesání dokonce stává strmějším, má mo
del buď těžiště příliš vpředu nebo má 
záporný úhel seřízení. Polohu těžiště a se
řízení překontrolujte a buď uberte závaží 
(dovažte model na zadním konci trupu)

nebo nařízněte zadní část VOP a ohněte ji 
vzhůru. Pokud jste měřením zjistili, že 
úhel seřízení je evidentně záporný, nebu
de přihýbání VOP stačit. V tom případě 
nezbývá nic jiného než křídlo nebo VOP 
odříznout a upravit skalpelem a brusným 
papírem trup tak, aby po novém slepení 
modelu byl úhel seřízení správný. Tako
vou úpravu si ale ponechte raději až do 
dílny.

Houpe-li model, je chyba ve velkém 
úhlu seřízení nebo je těžiště příliš vzadu. 
Po kontrole model dovažte na přední 
části trupu či nařízněte zadní část VOP 
a ohněte ji dolů. Příliš velkou chybu 
v seřízení musíte opět řešit odříznutím 
křídla (VOP) a.upravením dosedacích 
ploch na trupu. ;

U dobře zaklouzaného modelu by se po 
hození z ruky měl úhel klesání zmenšovat 
až do kopírování terénu. Vzdálenost od 
místa vypuštění k místu přistání by u sou
těžního modelu třídy S4A měla být ale
spoň 7 až 8 metrů.

Kolébá-li se při letu model ze strany na 
stranu -  „mává křídly" -  je s největší 
pravděpodobností stranově přestabilizo- 
ván (má příliš velké vzepětí křídla). Napra
vit tuto chybu lze pouze odříznutím křídla, 
jeho rozlomením, zmenšením úkosů styč
ných ploch a slepením do menšího vzepě
tí. Pokud kolébání není příliš veliké, je 
lepší vzhledem k obtížné nápravě nechat 
model tak jak je.

Let modelu do zatáčky může mít více 
příčin. První z nich je zborcení SOP. Je-li 
zatáčka mírná (poloměr 15 a více metrů), 
můžete ji ponechat. Ostřejší zatáčku srov
nejte odříznutím SOP, obroušením styčné 
plochy anovým přilepením nebozhotove- 
ním nové SOP. Při menším zborcení stačí 
naříznout a přihnout zadní část SOP. 
Jinou příčinou zatáčení může být to, že při 
pohledu shora není křídlo přilepeno kol
mo na osu trupu. Je-li zatáčka mírná, 
ponechte křídlo tak jak je, jinak je mu
síte odříznout a přilepit znovu správ
ně. Nedostatkem, který může mít závažné 
důsledky při motorovém letu, je zatáčka 
způsobená zborcením křídla (úhly nasta
vení konců křídla se liší). Lze jej napravit 
buď naříznutím a přihýbáním zadní části 
křídla (ovšem za cenu zhoršení vlastností 
křídla) nebo raději odříznutím křídla, jeho 
rozlomením, obroušením styčných ploch 
a novým slepením. Zatáčení modelu může 
způsobit také prohnutý trup, nestejný 
profil na obou polovinách křídla atp. 
Těchto chyb je třeba se vyvarovat již při 
stavbě -  jejich úprava 1e obtížná a její 
výsledek je nejistý.

Správné klouzající model musíte seřídit 
do zatáčky naříznutím a přihnutím zadní 
části SOP. Poloměr zatáčky volte asi 15 až 
20 metrů. Při menším poloměru je model 
za letu příliš nakloněn a nevyužívá plně 
vztlaku nosné plochy. Kromě toho při 
malém úhlu seřízení, který raketoplány 
mají, hrozí přechod do strmé sestupné 
spirály, tzv. šturcky. Větší zatáčka či rovný 
let činí potíže při sledování modelu a za
braňují dokonalému využití stoupavých 
termických proudů -  model jimi jen pro
létne.

Těm, kdo mají zkušenosti s létáním 
s házedly, doporučujeme po prvních za- 
klouzávacích letech házet model do vý- 
kluzu; lépe poznáte jeho vlastnosti v klu- 
zu i vhodnost zvoleného poloměru zatáč
ky. Pokud to však neumíte, raději to 
nezkoušejte -  je to vždy do jisté míry 
riskantní a je škoda nepodařeným hodem

(Pokračování na str. 28)

S eriá l,,Začínáme stavět raketoplány" 
doplňujeme stavebním plánkem školního 
modelu S4A (na motor o impulsu do 
2,5 Ns), který navrhl mistr sportu Jiří 
Táborský. Konstrukce modelu byla podří
zena snaze po maximální jednoduchosti; 
jediným ,, vylepšením " jsou koncové ploš
ky na křídle, jejichž účelem je  snížení 
indukovaného odporu vznikajícího na 
koncích křídla. Přes svou jednoduchost 
dosahoval model při zkušebních startech 
dobrých výkonů.

Raketoplán
třídy S4A
BLESK

K STAVBĚ: T ru p  1 je  vyb roušen  z tv rdé  balsy 
t l .  5 mm  do  tvaru pod le  výkresu. Na p ředn í části 
tru p u  je  p řile pe n  py lon  ko n te jn e ru  2 z tvrdé  
ba lsy tl. 3 mm . P řechod p y lo n u  do  tru p u  je  
h ladce  vybroušen . K o n te jn e r 3 je  zhotoven  
běžným  způsobem  z papírové tru b k y  o vn itřn ím  
p rům é ru  18 mm  a h lav ice  vysoustružené  na 
v rta čce  z ba lsového  h rano lu .

K říd lo  4 je  vyb roušeno  d o  p ro filu  pod le  
výkresu  z lehké ale pevné ba lsy  tl. 5 mm . Před 
sestavením  m ode lu  je  třeba  je  u p ro s tře d  ro z říz 
nou t, zb ro u s it úkosy na s tyčných  p lochách  
a s le p it tak, aby by lo  d o c íle n o  požadovaného  
vzepě tí d o  V. Na konce  k říd la  js o u  na lepeny 
p lo šky  5 z pásků tv rdš í ba lsy tl. 1 m m, je jich ž  
h o rn í s trana  je  o b ro u še na  shodně  s ho rn í 
s tra n o u  p ro filu  k říd la  a zaob lena.

V o d o ro vn á  ocasn í p lo ch a  6 a sv is lá  ocasn í 
p lo c h a  7 jsou  vyříznu ty  z tv rd š í ba lsy tl. 2 mm 
a o b ro u še ny  na tlo u š ťku  1 m m . H rany ocasn ích  
p lo c h  jsou  zaob leny.

V šechny díly m ode lu  (vyjm a tru b k y  k o n te jn e 
ru nastříkané  n itroe m a ile m ) jsou  pě tk rá t la k o 
vány  č irým  n itro la ke m . Každá vrstva  n itro la ku  je  
po  za schn u tí p řeb roušena  jem n ým  brusným  
pap írem  (č. 360). P ro to typ  m ode lu  nebyl p o le 
pen papírem .

K říd lo , vo do ro vn á  ocasn í p lo ch a  a svis lá  
o casn í p lo ch a  jsou  k tru p u  p ř ile p e n y  natupo. 
P řed lepením  ko n te jn e ru  je  za po třeb í na h o rn í 
s tra n y  py lo n u  v y b ro u s it ž lábek  (b rusným  p ap í
rem  nav inu tým  na trn u  o p rům ě ru  18 mm), do 
něhož ko n te jn e r dosedne. V o d ítka  8 jsou  n av i
n u ta  na trn u  o  p rům ě ru  6 m m  z du ra lo vé  fó lie  
tlo u š ťk y  0,3 mm . Lze je  n av in o u t i z papírové 
le p ic í pásky. Na m ode l jsou  p řile pe n a  e p o x i
dem . Závaží d e te rm a lizá to ru  9 je  z o lověné 
d es tičky . R ám eček d e te rm a lizá to ru  je  s lepen  
z ba lsových  liš t o p rů řezu  1 x 1  m m. Ú chytky 
p ro  p o u ta č i g u m ič k u  ze šp en d líků  uš típ n u tých  
na p o tře bn o u  dé lku  js o u  ve tk n u ty  do  p y lonu  
a  za lepeny e pox idem . N it d e te rm a lizá to ru  je  
u chyce n a  na špend líku  vp ích n u tém  do  zadn ího  
ko nce  tru p u . S třed  k říd la  je  p řed  opá lením  
p lam enem  m o to ru  ch ráněn  sa m o le p ic í fó lií.

P ři d od ržen í nu lo vých  ú h lů  nastavení kříd la  
a vodo rovné  o casn í p lo ch y  a p o lo h y  těž iš tě  by 
m ěl m ode l lé ta t bez da lš ích  úprav, jen  je  tře b a  
p ro  seřízení k louzavého  le tu  d o  za táčky  (p o lo 
m ěr asi 25 m) p ř ih n o u t zadn í čás t sv is lé  ocasn í 
p lo ch y . D robně jš í ch yby  v k louzavém  letu  lze 
o d s tra n it úpravou  h m o tn o s ti závaží d e te rm a li
zá to ru .
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zacmame
stavět
raketoplány
{Dokončenize str. 26)

zničit model ještě před zalátáním na 
motor.

Na zaklouzaném modelu zalepte lepid
lem všechny naříznuté a ohnuté části. 
Pokud lepíte Kanagomem, pamatujte na 
to. že při vysychání stahuje -  přelepte 
naříznuté díly vždy z obou stran. Označte 
si přesnou polohu těžiště a nahraďte 
plastelínu potřebným množstvím olova. 
Dovažujete-li model vpředu, zalepte olo
vo zevnitř do hlavice; spotřebujete ho 
méně (celková hmotnost modelu bude 
menší) a nenarušíte vzhled modelu.

První starty na motor zkoušejte za 
bezvětří nebo jen za mírného větru. Za 
zhoršené viditelnosti nikdy nelátejte! 
Startoviště umístěte tak, aby po směru 
větru byl dostatečný prostor pro dobré 
sledování a běh za modelem; hledání 
modelu v lese nebo ve vesnici bývá větši
nou bezvýsledné. Rampa by měla být 
nastavena kolmo k zemi nebo mírné sklo
něna proti směru větru.

Pro zalétávání na motor potřebujete 
kromě již uvedených pomůcek na opravy 
ještě vypouštěcí rampu -  stačí rovný 
svářecí drát o průměru 5 mm a délce asi 
1 m, potřeby pro elektrické odpalování 
(baterii, kabely atd.), doutnák, poutači 
gumičky a samozřejmě motory a k nim 
ještě streamery a prostředky na jejich 
upevnění. Streamery na motorech použí
vejte vždy; jednak kvůli bezpečnosti ná
hodných diváků·, jednak pro získání zku
šeností s jejich upevněním -  diskvalifika
ce za oddělení streameřu od motoru 
u jinak perfektního soutěžního startu je 
velmi nepříjemná.

Nejsnáze lze připevnit streamer k mo
toru tenkým ocelovým drátem přilepeným 
na motor plastikovou samolepicí páskou 
(např. zn. Selotape). Pásku lepte vždy po 
celém obvodu motoru buď na jeho horní 
(zúžený)' konec nebo na dolní konec, 
který necháte vyčnívat z kontejneru. Má-li 
kontejner příliš malý průměr, takže by do 
něj nešel motor s'přilepeným drátem 
zasunout, můžete streamer upevnit na 
pružinu z ocelového drátu o průměru 1,5 
až 2 mm a tu pomocí plochých kleští vložit 
do horního konce motoru (viz obr.). 
Streamer pak uložíte přímo do kontejne
ru, takže nesmí být zhotoven z umělé

tkaniny, protože by se seškvařil. Můžete 
samozřejmě použít i dalších způsobů 
ůpevnění streameru, vždy však dodržujte 
zásadu, že nesmíte žádným způsobem 
narušit plášť motoru.

Streamer složte do varhánků, uložte jej 
do kontejneru (či do dutiny v pylonu) 
a zasuňte do kontejneru motor s palní- 
kem. Do poutači gumičky determalizáto- 
ru vložte doutnák (pro jistotu jej ustřihně
te delší a pak jej zapalujte na obou 
kcjncích) a model nasuňte na rampu. 
Připevněte kabely elektrického zapalová
ní. Potom zbývá již jen zapálit doutnák 
a můžete model odstartovat.

Po startu sledujte model pozorně po 
celou dobu letu. Ideální let vzhůru by měl 
být zceia kolmý. Otáčeni modelu kolem 
svislé osy není závadou.

Pokud se raketoplán přetáčí v horní 
části stoupavého letu do přemetu, musíte 
zadní část VOP naříznout a mírně ohnout 
dolů. Model je ovšem potom třeba dovážit 
na zadním konci trupu nebo ubrat závaží 
vpředu, aby se nezhoršil kluž.

Přetáčí-li se model do obráceného pře
metu, má příliš malý úhel seřízení; odto
kovou hranu VOP je třeba ohnout vzhůru 
a pro zachování dobrého kluzu přidat 
vpředu závaží.

Letí-li model kolmo vzhůru, ale po 
dosažení vrcholu letu přejde do strmé 
klesavé spirály, může mít buď příliš malé

nastavení nebo zkroucené křídlo. Malé 
nastavení odstraníte přihnutím zadní čás
ti VOP vzhůru -  model je pak třeba vpředu 
dovážit. Zkroucené křídlo musíte odříz
nout, rozlomit a znovu slepit rovné.

Ostrý přechod modelu do zatáčky ještě 
ve stoupavém letu může být způsoben 
rozdílným půdorysem obou polovin kříd
la. Lze to napravit odříznutím křídla, jeho 
rozlomením, úpravou polovin křídla na 
stejný půdorys a novým slepením. Jinou 
možnou příčinu zatáčky ve stoupavém 
letu -  nestejný profil obou polovin křídla -  
nelze napravit.

Je samozřejmé, že jsme nemohli vypo
čítat všechny faktory, které mohou v růz
ných situacích let modelu ovlivnit. Snažili 
jsme se popsat ty nejčastější a nejpod- 
statnější. Každý model p ři zalétávání vy
žaduje do jisté míry individuální přístup. 
Pokud se hodláte raketovému modelář
ství (jmenovitě létání s raketoplány) věno
vat soustavněji, musíte si osvojit alespoň 
základní znalosti aerodynamiky (literatu
ry z  tohoto oboru je  vcelku dostatek).

Nezapomeňte ale, že ,,šedivá je  teorie 
a věčně zelený strom poznání" -  že totiž 
dobrých výsledků lze v naší (a nejen v ní) 
odbornosti dosáhnout jedině cílevědo
mou, vytrvalou a hlavně promyšlenou 
prací. Do ní vám přejeme hodně zdaru 
a těšíme se na setkání s vámi -  novými 
raketovými modeláři -  na soutěžích.

PŘEHLED raketových 
motorů

Výrobce: Spoldzielnía rzemieslnicza „Otwock", Polsko

O značení C elkový
im pu ls

(Ns)

Max.
tah
(N)

'Z p o ž d ě n í

(s)
P rům ěr

(mm)

Délka

(mm)

Barva
p láště

W T 2,5 2,5 6 3 13 45 ze lená
W T 2,5 2,5 18 4 13 45 bílá
W T 2,5 2,5 18 6 13 45 červená
W T 5 5,0 6 3 18 50 ze lená
W T 5 5,0 15 4 18 50 bílá
WT 5 5,0 15 6 18 50 červená
W T 1 0 10,0 8 3 18 60 ze lená
W T 10 10,0 20 4 18 60 bílá
W T 1 0 10,0 20 6 18 60 červená
W T 15 15,0 8 3 18 75 ze lená
W T 15 15.0 25 4 18 75 bílá
W T 15 15,0 25 6 18 75 červená.
W T 30 30,0 15 3 23 90 ze lená
W T 30 30,0 55 4 23 90 bílá
W T 30 30,0 55 nem á 23 90 červená
WT 60 60,0 20 3 23 90 ze lená
W T 60 60,0 90 4 23 90 bílá
W T 60 60,0 90 nem á 23 90 červená
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Jarní Lipsko
„Pro někoho to mohlo být zklamáním, 
ale chápejme nynější stav jako nutnou 
a očekávanou přestávku pro načerpání 
nových sil, “  prohlásil náš stálý 
spolupracovník ing. Ivan Nepraš, CSc., 
když se s poměrně malým počtem 
informací vrátil z tradiční návštěvy 
jarního veletrhu v Lipsku.

Každý, kdo je jednou dokonale uspoko
jen, si myslí, že to musí i v budoucnosti 
vypadat stejně. A tak po tom, co naši 
modeláři byli uspokojeni třeba modely 
dvojsystémového stroje řady ES 499, jed- 
nosystémového stroje řady E 499 nebo 
dokonalou křižovatkovou výhybkou, musí 
se trochu uskrovnit. Tentokrát toho neby
lo tolik k vidění jako spíše k slyšení.

Výrobce PIKO Sonneberg se představil 
na veletrhu jedinou, zato velmi zajímavou 
jednotkou. Model vozu na přepravu syp
kých materiálů (obr. 1), převážné cemen
tu, který u správy DR nese označení .Uce, 
je zvláštní skutečně průkopnickým řeše
ním výměnných ložiskových štítů dvojko- 
lí. Vůbec poprvé tedy lze snadno a lehce 
napodobit různá provedení ložisek jed
notlivých železničních správ. Princip spo
čívá v tom, že se do výlisku celého 
ložiskového štítu (včetně závěsů a per) 
z vnitřní strany vloží vlastní ložiskový štít, 
který současné tvoří i ložisko pro jehlové 
uložené dvojkolí. Při zkouškách, které 
prováděl výrobce, se prý jízdní vlastnosti 
nikterak nezhoršily ani po 600 provozních 
hodinách. Navíc se značně snížil jízdní 
odpor vozu: po roztočení rukou se dvoj
kolí protáčí více než jednu minutu(l).

Vůz o délce 98,5 mm je dobře detailně 
vypracován, má slušný popis a tak jistě 
dobře poslouží na modelových kolejíš- 
tích. Protože tento typ vozu řady Zkz je

používán větším množstvím železničních 
správ Evropy, lze očekávat další verze 
modelu.

Hezkou verzi vozu správy PKP řady WR 
ve vínovočervené barvě s tradičním nápi
sem WARS uvedla bývalá firma SCHICHT 
z Drážďan. Společně s ,,modrým" mode
lem lůžkového vozu stejné železniční 
správy jsou to příspěvky k věrnější mode- 
lovosti souprav (např. Polonia atp.). Stej
ný výrobce vystavoval ještě model rychlí
kového vozu řady Bůme, který se však na 
naše kolejiště skoro nehodí -  nejezdí 
u nás a najde tedy uplatněn' spíše u sbě
ratelů a „modelářů", kterým na skladbě 
vozového parku příliš nezáleží.

V modelové velikosti HO toho tedy bylo 
málo, v modelové velikosti TT však (rela
tivně!) ještě méně.

Výrobce Berliner TT Bahněn se před
stavil reedicí modelů kotlových vozů jed
notné řady (obr. 2), které nyní nabízí 
s novými nápisy a v nových barvách: dvě 
verze správy ÖBB s nápisy ESSO a ARAL 
(na našich tratích se objevují poměrné 
často), dva vozy správy DR s nápisy 
LACKE u. FARBEN, další s emblémem 
rafinérie Schwedt (ty už jsou k vidění 
méně). Jsou vyvedeny v poutavých bar
vách a tak se jistě objeví na mnoha 
modelových kolejištích. Do stejné kate
gorie lze zařadit i vůz na přepravu cemen
tu správy DR stejného výrobce, který se 
však ničím nevyznačuje tak výrazné, že by 
bylo třeba dalšího komentáře.

Pro mladé modeláře je jako novinka 
nabízen nový typ ovládače, určený pře
vážně pro dárková balení řady JUNIOR. 
Má pouze pět stupňů, trakční napětí je asi 
6 a 9 V, výkon se pohybuje kolem 2 VA, 
takže jej lze použít jen pro jedinou sou
pravu.

Jako zdařilou lze označit rekonstrukci 
koleje, která v modelové velikosti HO 
slouží k dálkovému rozpřahání vozů. Byl

použit nový typ kolejiva s pružnými spoj
kami. Přestavník je skryt ve skříni, která 
připomíná traťové reléové skříně, takže 
odpadlo improvizované „návěstidlo . 
které vzhled celku spíše zhoršovalo. Zlep
šen byl i tvar rozpojovacího elementu, 
který nepůsobí rušivé a je spolehlivější 
v provozu.

Z doplňku stoji za zrnin ku snad jen sada 
pilířů pro mosty v modelové velikosti TT, 
která dovoluje plynule měnit stoupání 
tratě a lze jí imitovat nájezdy na viadukty, 
mosty, zářezy v profilu a podobně. Prove
dení plastikového výrobku je stejné jako 
u dosud nabízených dílu.

„Potěšitelné" i když smutné je konsta
tování, že se sortiment modelu v obcho
dech v NDR (navštívil jsem Lipsko a Dráž
ďany) začíná pomalu ale jistě blížit tomu, 
co známe u nás. sem tam nějaké kolejivo. 
žárovky a příslušenství. . . Pracovníci 
sdružení DEMUSA (vývozní společnost) 
i samotní výrobci rozpačitě krčili rame
ny ....... Málo lidí, jiné úkoly, těžkosti při
výrobě" -  tedy slova, která důvěrně 
známe.

Jako jeden z důvodů uvedli pracovníci 
jednoho ze známých výrobců (zasvěceni 
jistě snadnou uhádnou kterého), že se 
velice intenzívně celé vývojové oddělení 
věnuje přípravě proporcionální soupravy 
pro ovládání modelů, která má být na 
úrovni renomovaných světových výrobku.

Situace v modelové velikosti N zřejmě 
dospěla do stadia, kdy nelze počítat s dal
ším vývojem. V modelové velikosti TT 
bude ještě v tomto roce novinka -  diesele- 
lektrická lokomotiva správy DR. Nevys- 
kytnou-li se další těžkosti, bude i slibova
ná a v katalogu uvedená křižovatková 
výhybka, s níž má zatím výrobce jisté 
technické potíže. V modelové velikosti 
HO se chystá nový exkluzivní katalog, 
který po každé stránce uspokojí i nároč
né. A modely? Ve Zwickau se připravuje 
jeden stroj, který by mohl být svým způso
bem zajímavý i pro naše modeláře Víc 
však zatím nesmíme prozradit.
Kontrakty uzavřené na veletrhu by měly 
být pro nás důvodem k optimismu: pra
covníci obchodů by měli podle nich oprá
šit prázdné regály. Jaká bude ale skuteč
nost, to se ukáže. Vývoz do „devizových" 
zemí má přednost i u řady našich podni
ků. Nedivme se proto, že je tomu stejné 
i v NDR!
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Je nemálo tých, ktorí považujú rakúsku 
firmu ROCO za najvačšieho z výrobcov 
modelových železnic, i keď obchodný 
obrat tomu zatial' nenasvědčuje (ten svěd
čí v prospěch firmy Märklin); pravdou je, 
že právě firma ROCO prináša v ostatných 
rokoch najvačší počet noviniek. Nie inak 
tomu bolo i na tohoročnom veltrhu, kde 
vo velkosti HO zaujal predovšetkým mo
del radu E 626 FS, ktorý bude na trh 
dodávaný tiež vo farbách JŽ (obr. 1). lnou 
elektrickou lokomotivou, ktorej model 
bol na Stánku firmy ROCO předvedený, je 
model radu 103 DB. Internacionálnosť 
ponuky tejto firmy v případe elektrických 
lokomotiv v M 1:87 uzatvára rad 1670 
ÖBB, ktorý bude dodávaný tak v zelenom, 
ako aj červenom převedení. V rovnakej 
mierke bude zmodelovaná tiež předloha 
radu ET 85 DB, ktorá jazdievala najma 
v južnej časti NSR. Podlá vzoru DB bola 
spracovaná poslednáz noviniek elektric
kých lokomotív-modelovfirmy ROCO, rad

Ing. Eva 
Štrauchová 
Ing. Štefan 
Štrauch

160 DB. Zo značného počtu modelov 
vagónov představených medzi novinkami 
v M 1:87 menujme aspoň obecne typy: 
dvojosí klanicový, dvojosí kotlový, dvojosí 
otvorený i krytýsbrzdárskou budkou i bez 
nej, dvojosí vagón na přepravu vápna 
s brzdárskou budkou a celá séria moder- 
ných nákladných vagónov chladiaren- 
ských a s posuvnými stěnami. Zaujíma- 
vým dojmom pósobí trojdielna električka 
so štyrmi podvozkami pre velkost' HO. Pre 
velkost' N sa navel'trhu objavil model radu 
80 DB, u ktorého zaujal menovite jemne 
převedený podvozok a ktorý patří medzi 
najlepšie převedené modely vefkosti 
N vóbec. Ešte v tomto roku by sa mal na 
trhu objaviť model prúdnicovej parnej 
lokomotivy radu 03.10 DB v M 1:160, ako 
aj model nákladnej elektrickej lokomotivy 
radu 191 DB, či model už vláni prisl ubenej 
rakúskej elektrickej lokomotivy radu 1044 
ÖBB. Predbežne len na fotografii bolo 
možné vidieť předlohu pre vel'kost N -  
parnu lokomotivu radu 44 DB. Pokial1 ide 
o novinky z oblasti vagónov, platí, že ako 
předlohy bolí volené typy menované už vo 
velkosti HO. Naviac bola už na veltrhu 
představená známa séria tzv. „Schurzen- 
wagen" z konca 30. rokov a tri rózne 
varianty štvorosého vagóna typu MD4ie, 
resp. typu MPw4 DB, ktoré sú známe už 
z programu verkosti HO tejto firmy.

V spolupráci s anglickou kooperačnou 
firmou predviedla firma ROCO na veftrhu 
tzv. ovládací pult ZERO 1, ktorý je v pod
statě syntézou róznych elektronických 
zariadeni používaných pre automatizáciu 
kofajiska. Podrobnosti zatial' nie sú zná
me, výrobca však tvrdí, že spojením pultu 
s kolajiskom prostredníctvom iba dvoch 
drótov bude možno súčasne nezávisle do 
seba ovládať až 16 vlakových súprav,

resp. lokomotiv, osvetlenie na kolajisku, 
výhybky, signalizačně zariadenie apod. 
Vskutku zaujímavá novinka, na podrob
nosti o ktorej sa oddá počkat !

Firma FALLER, významný výrobca mo
delového příslušenstva svojou novinkou 
-  zariadením na triedenie štrku (obr. 2) 
akoby chcela naznačit', že šance pre 
šikovného modelára nekončia vždy len 
možnosťou obstarania priemyselne vyrá- 
baných polotovarov. Rovnaký dojem 
máme tiež v . případe nového systému 
mostov ((bude vyrábaný tak pre vel'kost' 
HO, ako aj velkosť-Z -  obr. 3) i v případe 
drobných doplnkov kol'ajiska pre vel'kost' 
HO. Novinky tejto firmy uzatvára model 
malej alpskej železničnej stanice Alpina- 
Hospitz a model nástupištnej haly (obevo 
vel'kosti HO).

Firma BUSCH, známy výrobca želez- 
ničnomodelárskeho příslušenstva, urobi
la „jarné upratovanie" a v novom katalo
gu ponechala'iba tie výrobky, ktoré jej 
doposiai robili dobré měno; z programu 
výroby vypadli napr. nie příliš modelové 
stavebnice moderných budov vo velkosti 
N. Na druhej straně sa však začala cielá- 
vedome Specializovat' na elektroniku na 
kolajisku -  po vlaňajších „pohyblivých' 
světelných reklamách napr. tento rok 
uvádza na trh praktické ukážky možnosti 
využívania infračervených lúčov napr. 
v případe zabudovania tzv. automatic
kých závor. To, že i vel'ký výrobca modelo
vého příslušenstva nemóže podceňovat 
finančný efekt plynúci zo zdánlivých 
drobností, svědčí jedna z tohoročných 
noviniek tohoto druhu, miniatúrne napo
dobeniny vefkých, lodnou dopravou pře
pravovaných vriec s kávou či organickými 
hnojivami (obr. 4). Moment, nad ktorým 
by sa mali zamysliet tak modeláři, ako

i mnohé naše výrobně družstvá, ktoré 
majú napokon cestou Unicoopu láhký 
přístup i na vel’trh v Norimberku!

Firma WIRING napriek silnejúcej kon
kurenci! vo výrobě modelových automo- 
bilov v M 1:87 ohlásila, ža sa rozhodla -  
vzhládom na rastúci dopyt-rozšíriťsvoju 
produkciu. Čo to bude v praxi znamenat', 
nevieme, fakt je, že tento rok nepriniesla 
ani jednu novinku vo velkosti N, zato celú 
svoju vývojovú a výrobnú kapacitu zame- 
rala na velkost HO, medzi najzaujímavej- 
šími novinkami sme našli Opel Senator, 
Opel Monza Coupé, Mercedes 250T 
a 230G, obytný automobil Sven Hedin, 
VW-transportér LT 28, Bedford Blitz so 
skříňovou úpravou i dvojdielnu nákladnú 
jednotku Bussing LU7. Napodiv, neobje
vil sa opät' žiadny old-timer zo série, 
v ktorej móžeme doposiai' nájsť i našu 
Tatru 87 z roku 1937.

Iba niekoíko rokov existujúca firma 
BEMO si získala v boji o prestiž pravděpo
dobně prvé miesto; jej úzkorozchodné 
modely v M 1:87 (vel'kost' HOm a HOe) 
predstavujú súčasnú európsku špičku,
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pričom je sympatické, že výrobca ponúka 
tak hotové modely, ako aj ich stavebnice. 
Ako tohoročné novinky bolí představené 
všetky „podlžnosti" -  nové modely, ohlá
šené už v minulosti, avšak dohotovené až 
teraz.

Tiež firma TRIX evidentne zjednocuje 
svoj výrobny program v rozchodových 
vel'kostiach HO i N. Tak v sérii Minitrix 
(vefkosť N) sa v tomto roku objavia mimo- 
riadne úspěšné novinky vel'kosti HO 
z roku 1979: série old-timerov -  bavor
ských nákladných vozňov, doplněná na- 
viac o model bavorskej parnej lokomotivy 
radu G 3/4H. lnou atraktívnou novinkou 
velkosti N je model britskej parnej loko
motivy „Mallard" známej tým, že na nej 
bol dosiahnutý jeden z evidovaných svě
tových rýchlostných rekordov 
(201,3 km .hr1 v roku 1938). Vo velkosti 
HO sa medzi novinkami objavujú opáť 
bavorské old-timery, tentoraz trojosé 
osobné vagóny typov AB, C a Pw. Přepra
covaná a teda ako čerstvá novinka sa 
objevila tiež motorová jednotka radu VT 
75 DB. Mimochodom: od minulého roku

uvádzané novinky firmy TRIX sú podstat
né modelovejšie a tiež ich čistota preve- 
denia je na špičkovej úrovni, lnou vel'mi 
zaujímavou novinkou na stánku firmy 
TRIX bola sada špeciálnych farieb, pomo- 
cou ktorých sa budú dat' upravovat' nové 
modely na modely so znakmi rózneho 
stupňa opotrebovania. Výhodou farieb je, 
že sa v čerstvom stave dajú pohodlné 
zmyť, zaschnuté sú však odolné tak proti 
dotyku ako i proti vlhkosti.

Firma ADE je známa tým, že vyrába 
najmodelovejšie modely vagónov vo vel
kosti HO. K doterajším sériam moderných 
štvorosích, zváčša rýchlikových vagónov 
pribudnú teraz old-timery pruských troj- 
osích vagónov s brzdárskou búdkou i bez 
nej. Po prvý raz v historii železničného 
modelárstva bude možné u týchtosériovo 
vyrábaných modelov otvárať a zatvárať 
okná -  novinka, na ktorú sú isto zvědaví 
tak modeláři ako i konkurencia.

Vidiecka železničná stanica „Neuffen" 
bola najobdivovanejšou tohoročnou .no
vinkou firmy VOLLMER, ktorá ju bude 
vyrábať tak v M 1:87, M 1060 ako i pre

najmenšiu rozchodovú velkost' 2. Novin
kou je tiež fototapeta „Město pri rieke ", 
vhodná na pozadie kolajísk pre všetky 
rozchodové vel'kosti. Jej rozměr je 
3,60 X 0,80 m. Medzi novinkami možno 
objaviť rožne drobnosti pre velkosti HO 
a N, ktoré vhodnédoplnia každé kofajisko 
-  hydranty, odpadové koše, pútače a pod.

Viedenská firma LILIPUT sícedoposial' 
neuviedla na trh obe vlaňajšie novinky 
parné lokomotivy radov 52 a 42 DB/DR, 
zato však ohlásila ďal'šiu plánovanú no
vinku: model parnej tendrovky radu 95 
DB/DR. Doterajšie supermodely tejto fir
my, ako i ukážka připravovaných a do 
značnej miery už hotových modelov-novi- 
niek z predchádzajúceho veltrhu však 
potvrdzujú, že na trhu by sa mal objaviť 
další skvělý model velkosériovej produk- 
cie. Iná zaujímavosf na Stánku firmy LILI
PUT: v budúcnosti bude možné tesne 
spájať tiež vagóny tohoto výrobců. Pot
řebné ovšem bude vyměnit' staré podvoz
ky za podvozky nového typu, so špeciál- 
nym spriahadlom.

Na závěr nášho tohoročného přehradu 
najvýznamnejších noviniek roku 1980 
sme si ponechali dve talianske firmy: 
LIMA a RIVAROSSI. Kým v prvom případe 
i naďalej platí, že výrobky sú orientované 
na dětského spotřebitelé, resp. menej 
náročného zberatela-modelára, v dru- 
hom případe ide o špičkové modely eu- 
rópskej železničnomodelárskej produk- 
cie. Aké novinky sa objavili na Stánku 
firmy LIMA? Odpověď je zložitá už preto, 
že firma zrejme chápe svoju obchodnú 
politiku a teda i propagáciu inak než 
ostatní výrobcovia. Namiesto priamej in- 
formácie dostane záujemca na Stánku 
celý katalog, v ktorom to „priam hrá 
novinkami. A tak je každoročným pravid- 
lom, že rožne časopisy uvádzajú rózne 
novinky -  podlá toho, čo ktorému redak
torovi ponajviac padlo do oka. Pokial' ide
0 nás, zdá sa, že ako najbližšie očakávané 
novinky vo vel'kosti HO móžeme menovať 
páťdielnu motorovú jednotku typu TGV 
SNCF, ET403 DB, parnú lokomotivu radu 
56 DB a jej sestru radu 10 DB, ďalej Ae 
3/5 I SBB, rad 2043 ÖBB. Vo velkosti N to 
bude taktiež ET 403 DB, ďalej P8 DB 
a modely elektrických lokomotiv radov Re 
4/4 SBB a 151 DB.

Na stánku firmy RIVAROSSI sa najváč- 
šej pozornosti těšila „maletka" radu 
96 DR (obr. 5). Zatial' iba ako „fotopredlo- 
ha" bola ohlášená ďalšianovinka-model 
elektrickej lokomotivy radu 633 FS. Čer- 
veno-čierno-žltá parná lokomotiva „Hec
to r" (obr. 6)· je novinkou, ktorá potěší 
predovšetkým anglických zberatel'ov 
a modelárov. Jazdila okolo roku 1926 na 
západnom pobřeží Spojeného kráfovstva 
v službách spoločnosti London Midland 
and Scottisch Railway na čele expresov. 
Pozornejšiemu čitatelovi ale sotva unik
ne, že výrobca modelu si vybral túto 
předlohu hlavně preto, že jej podvozková 
časť je velmi podobná radu 01 DB, tedy 
vlaňajšej velmi úspešnej novinke firmy. 
V tejto súvislosti připomeňme, že firma 
RIVAROSSI patří medzi tie európske fir
my, ktoré už roky vyrábajú váčšiu časť 
svojho programu s určením pre americký 
trh. A tak neudivuje, že medzi jej toho- 
ročnými novinkami nájdeme ďalšie — 
hlavně parné -  lokomotivy. Okrem už 
spomenutých, určených priaznivcom vei- 
.kosti HO, tiež pre velkost' O (obr. 7), ako
1 skvele prevedenú parnú lokomotivu typu 
4-Θ-6-4 Challenger spoločnosti Union Pa
cific (obr. 8).
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(Dokončení ze str. 18)

B 28 Sadu franc. ŇiCd aku SAFT 2 Ah, nepoužité, 
vhodné pro RC elektru. P. Jelínek, p. p. 385, 500 05 
Hradec Králové.
■  29 Spolehlivou komplet. RC soupravu Fajtoprop 
2 +  1 se 2 servy Varioprop (2700). P. Švehla, 373 44 Zliv 
332.
■  30 Plán atom raket křižníku USS Long Beach - 5 ks 
výkr. AO (80). Vyměním kříž. ovl. za prop serva, 
nejradéji Modela Digi. M. Čatloš, nám. J. Fučíka 507. 
793 26 Vrbno pod Pradědem.
■  31 3 šedá serva Varioprop s elektronikou ve spod 
(1000). K. Böhm, 5. května 23,-460 01 Liberec, tel. 
8-18 hod. 216 81.
■  32 Kompletní amat. proporcionální RC soupravu na 4 
serva Varioprop (3800). M: Hirš, Gottwaldova 994, 
664 36 Kuřim.
■  33 Nové nesestavené kolejiště N +  doplňky (750) 
Koupím serva Varioprop. P. Trtik, Větrník 1014, 549 41 
Červený Kostelec.
■  34 Létanou soupravu Varioprop 8 S (8000), dále části 
soupravy: přijímač, dvoukrabičku, serva šedá a žlutá. 
K. Svoboda. RA 3985, 430 03 Chomutov.
■  35 Varioprop servozos. Nr. 3743 (1750) -  dve funkcie. 
Nr. 3742 (800) - jedna funkcia; RC-M2 (500); histor. 
dvojploš. (500)-o ba  na 10 cm3; 8-žilový kábel Graupner 
(50). E. Arbet, Vodárenská 211/22, 921 01 Piešťany.
■  36 Motory: RC McCoy 5,6 (350); RC MVVS Ž 2.5J300), 
RC MVVS D 2,5 (200), Jena 2,5 (100). RC mod Pilatus 
Porter (600). Z. Žlab, V křovinách 6, 772 00 Olomouc.
■  37 Tříkanálový vysílač DigiTx 1, nepoužívaný (1000). 
V. Kujel. Na rybníčku 25, 746 00 Opava.
■  38 Motor HP 61 FSR +  náhr. diely (1700), HP 61 
F zaběhnutý (1200). I. Dubravec, Vrbovská 4238/116. 
921 01 Piešťany.
■  39 Komplet, amat. prop, soupravu na '4 šedá 
serva +  nabíječ (4600); pár krystalů; IC SN74LS174N; 
tranzistory £C  178. J. Můhlstein, RA 2245, 544 01 Dvůr 
Králové n. L.
■  40 Čas. Modelář roč. 1975-1978 (po 25), ABC 
automobilového modelárstva (3Q), čas. Radar roč. 
1964-1966 (vše za 50). D. Klimeš, Gorkého 260, 541 01 
Trutnov.
■  41 Soupravu Mars II 40,68 MHz (700), U-model 
Trenér (90). M. Ďuriš, 252 67 Tuchoměřice II/94.
■  42 Amat. soupravu Inprop 4-Tx.Rx, zdroje, nabíječ, 
4 šedá serva Varioprop (4000). J. Štěpánek, Na ladách 
11, 160 00 Praha 6.

■  43 Dvoukanál. proporc. soupravu komplet (do 1800). 
J. Šebek, Jasmínová 1,106 00 Praha 10.
■  44 Nesestavený model A-10 Thunderbolt II nebo 
General Dynamics F-16 Condor. R. Holibka, Na úsoší 
276, 747 92 Háj ve Slezsku.
0  45 Knihy Železniční modelářství 1. až 4. díl a fotogra
fie parních lokomotiv ČSD. Prodám nebo vyměním za 
fotografie parní fbk. knihy Die Modelleisenbahn 1. a 2. 
díl. M. Dvořák, Šumavská 30,600 00 Brno’.
SB 46 Plán č. 47 Kos. T. Bárta, Ševčíkova 34, 341 01 
Horažďovice.
B 47 Model parního stroje v chodu. J. Ticháček, 
Chelčického 1708, 407 47 Varnsdorf 5.
B 48 Motory vyrobené v NDR, SSSR, MLR a ČSSR, 
staré i současné, uveďte stav a cenu -  možnost výměny 
za kity. O. Karlík. Jiráskova 1185, 763 61 Napajedla.
B 49 Plánky letadel Espada, Cessna 177 a Curare. 
R..Hronek, Třebétínská 599, Újezd nad Lesy, Praha 9.· 
B 50 Dokumentaci vírníku A-70, KD-69. B. Glaser, 
Ondříčka 981,370 05 Č. Budějovice.
B 51 Novů RC súpravu na 5 -7 serv (Futaba, Microprop, 
Simprop, Multiplex). J. Chvíla, chata kpt. Rašu, 059 85 
Štrbské Pleso.
B 52 Vláčky HO nebo vyměním. P. Maglič, Prosecká 
20/367,180 00 Praha 8-Libeň.
B 53 Krystal 40,220 MHz a sadu jap. min. mf traf -
1 jednotlivé. B. Misterka, Pod Hůrkou 512/111, 339 01 
Klatovy.
B 54 Servozes. Varioprop obj. č. 3742, příp. + Šedé 
servo. V. Burian, Vlhká 8, 602 00 Brno, tel. 67 95 83.
B 55 Nový motor OS Max 20,25,30. Kvalitní laminátový 
trup na Mináře (Curare). B. Vopěnka, Lánská 295, 
28i 02 Cerhenice..
B 56 Tenký Modelspan nebo Japan, i větší množství. 
J. Mynář, Alžírská 1512, 708 00 Ostrava-Poruba.
B 57 Tantalové kapkové kondenzátory 4M7,1M, 33M, 
2M2. Z. Waclavik, 739 58 Oldřichovice 11.
B 58 Dvě serva Futaba FP S-7 nebo FP S-12, 7 
konektorů Futaba, kondenzátory 1M, 4M7,22-33M vše

typ tantal TE 121 po 2 kusech. Možnost výměny za tiš. 
spoje na RC soupravu WP-75. M. PešI, 262 21 Obecnice 
33.
B 59 Ozub. kolečko s pastorkem ze střední hřídele 
serva Futaba nebo jinak poškozené servo nebo jeho 
mech. část. J. Kotek, Božetěchova 87, 612 00 Brno.
B 60 Pro model letadla 1 pár kol průměr 90-110 
(nejlépe nafukovací či bantamová prům. 100 mm), jen 
v dobrém stavu. J. Fuchs,. Ořech 7, 252 25 Jinočany 
u Prahy.
B 61 Plány: Orlík II a Merkur -  spěchá. J. Hronek, 
Třebétínská 599, 250 85 Újezd nad Lesy.
B 62 Modelářské motory pouze ze soc států. Sdělte 
stav a cenu. M. Porkristl, Boršovská 5, 370 07 Č. 
Budějovice
B 63 Laminátovú karosériu v M 1:8 na Škoda 130 
a Lancia Stratos; plošné spoje na 3-kan. RC súpr. 
WP-23; l^O  7-10/78; uveďte cenu J Šebest, Zálužic- 
ká 3, 829 00 Bratislava.

Ty ještě sbíráš dušičky?
Kresba Zd. VÁLEK

B 64 Dvě serva Varioprop 3831 CL, přijímač Varioprop 
C 8 FM-40 a makety RC motor, letadel, popř. větroňů 
nebo kdo perfektně zhotoví na zakázku. K. Böhm, 
5. května 23, 460 01 Liberec, tel. 8-18 hod. 216 81.
B 65 Starší modelář, motor s jiskřiv. svíčkou jakéhoko
liv typu. J. Tichý, Moskevská 2233, 530 02 Pardubice.
B 66 Jap. mf trafa 7 x 7 x 1 2  mm, podia MO 10/78, 
alebo miniat. jap. tranz. přijímač, nehrajúci. A. Šebek, 
Panelová 9, o4o 00 Košice.
B 67Párkryštálovpásmo27 MHz; jap. mf traf. 7 x 7(b., 
ž., č.); IO SN74LS164; tantalové kap. kon. M68,1 Μ, 2M2, 
4M7, NiCd 900. J. Nemeš, Partizánská 2,941 06 Komja- 
tice.
B 68 Modelářské refé M W S 230 ohmů -2  ks, i jednotli
vé. J. Mifek, Třebízského 689, 539 01 Hlinsko v Č.
B 69 NovoU nebo málo používanou tovární prop, 
soupravu na 3 a více kanálů; sadu jap. mf traf. F. Erbr, 
Karlova 2592, 530 00 Pardubice.
B 70 Železničář 77/6 72/21 79/1-5. Katalog parních 
a prům. lokomotiv Škoda ČKD (1955). I jednotlivé. 
M. Škoda, Nádražní 110,757 01 Val. Meziříčí.
B 71 Dva časovače Seelig v dobrém stavu. B. Molek, 
Husová 531, 739 32 Vratimov.
B .72 Plánek na 2-kanál, proporcionální RC soupravu. 
Z. Kotula, Formanská 21a/1430, 736 01 Havířov I.
B 73 Spalovací motor do 2,5 cm3 a palivo Ž. Udejte 
kvalitu a cenu. L. Papp, ul. J. Švermu 77/22, 945 01 
Komárno.
B 74 Model Cessna, Centaur nebo podobný (do 200). 
M. Skoták, 679 14 Ostrov u Macochy 347.
B 75 Nesestavený kit letadla Mustang. M. Dort, Npor. 
Loma 1392, 742 58 Příbor.
B 76 Zánovní stolní soustruh i bez posuvů nebo 
vyměním za krásnou maketu parníku. Fojt, Februárska 
87, 800 00 Bratislava, tel. 64 89 21.
B 77 Novou prop, soupravu ^nejméně pro 4 serva. 
I. Kasl, kpt. Jaroše 897, 252 30 Řevnice.

VÝMĚNA

B 78 Kity, lit., plánky, L +  K -  nebo koupím. J. Grigar*, 
Pražská 1411,274 01 Slaný.
B 79 Motor M W S 2,5 G7 (GF) v úpravě F2A.za šedé

servo Varioprop popř. Micro C 05, nebo prodám. 
S. Kubíček. Žnojemská 1127, 674 01 Třebíč.
B 80 Magnetofon B 42 + přísl za 3 až 4-kanál. prop, 
soupravu spolehlivou. L. Faigl, Muglinovská 10, 
700 00 Ostrava.
B 81 Motor Sokol 2,5 nebo MVVS 1,5 za 8 ložisek 608 
Z i použitých. M. Bajt, Obora 156, 331 51 Kaznéjov.
B 82 Kity 1:72: Ju 188, He 177, Me 109 E, Ar 234 B, Me 
410, P 40 E, Tempest, Barracuda, F 5A; 1:135 B 29 
J. Strenk, Banične 2, 034 01 Ružomberok.
B 83 Modely A2 Saper 13, Eagle, RC model Ju
nior, rozestavěný cvičný U-model, stavebnici 
Tourist na motor CO?, Champion, plastikové 
stavebnice + modelářský materiál za autodráhu s pří
slušenstvím nebo prodám S. Broža, Pod zámkem 767, 
691 42 Valtice
B 84 Nepoužitý motor Johnson 888 6 V Nr. 1753 kat 
Graup. za servo Graupner šedé, žluté nové, zánovní. 
VI Míček, Gottwaldova 295, 742 21 Kopřivnice 
B85 Piko BR 50 HO uprav, na ČSD 555.1 za jiný stejných 
kvalit. Ing. T. Rezek, Bělohorská 30, 169 00 Praha 6.
B 86 Za knihu Kosiarz Bitwy morskie nabízím zahr. 
námořní literaturu anebo koupím a prodám T. Brabec, 
letiště Tatry, 058 98 Poprad.
B 87 Motor 1,5 staršího typu (nutno opravit) za běžící 
motor MVVS 2.5 GF, příp. i jiný typ S. Továrek, Bělá 
Jevíčko 68 569 23 Březina

JZNÉ

B88 Pokročilejší let. modelář (13 let) se zájmem 
o větroně hledá stejné starého chlapce k dopisováni 
a vyměňování výrobků. P. Medera, 512 33 Stu- 
denec 141.
B 89 Žádám modeláře z Prostějova, který odpověděl na 
inzerát z Modeláře č. 3, aby udal adresu. Zn. ..Kolejišté 
na panelu M. Pochman, 351 27 Hranice v Čechách 
826/1.
B90 Lodní modelář (RC) hledá partnera k dopisováni 
(17 let, německy). Dieter Gůnther, Lange Str. 46. 4733 
Heldrungen, DDR.
B91 Sovětský modelář hledá kolegy k dopisování 
a vyměňování plastikových modelů letadel a vojenské 
techniky. Moskva A-57, Leningradskij prospekt dom 71, 
kv. 48, Lapkin Anatolij, SSSR.
B 92 Sběratel hledá partnera k vyměňování. Za železnič
ní modely velikosti HO (1 : 87) nabizi modely automobi
lů, vojenské techniky, lodi a letadel (M1:72) firmy 
NOVO. 125445 Moskva, ul. Smolnaja39, kv. 54, A. M. 
Nikišin, SSSR.
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Výkresy československé námořní lodi KREMNICA
doplňujeme snímky, 

které usnadní 
práci maketářům

Detail plošiny pro ovládání výložníků 

Pohled na kotevní naviják (od přídě)

Střední část paluby

Část pravého boku 
nástavby

Snímky 
Ing. J. Coplák



Α  κ nemnoha modelům podle čs. předloh patří tyto dva výrobky firmy PIKO: 
ČSD ES 499.010 a E 499,2026 ve velikosti HO

K nadějným „kombatářům" patři v Jihomoravském kraji T. Mejzlík a bratři 
Kudličkové ^

Λ Sportovní RC ma
keta Partenavia P-68b 
Victor je novou pra
cí J. Brettschneidera 
z LMK Rakovník. Tech
nická data: rozpětí 
2350 mm, délka 1850 
mm, motory OS Max 
6,5 FSR. Amatérská 
souprava se šesti servy 
Futaba ovládá kormid
la, křidélka, klapky 
a motory (společně)

Snímky:
Ing. M. Košnár, K. Kou
bek, L. Kočí, Ing. D. 
Selecký, J. Skoupý

A  Již na mnoha propagačních akcích udělal malým i velkým 
divákům radost Jozef Gábriš se svou RC „bosorkou"

Λ RC automobily Surtees a Lotus vyjely z dílny J. Skoupého 
a M. Zouhara z Jednovnice. Oba modely mají motory OS Max 2,5 cm3 
a jsou řízeny amatérskými soupravami se servy Futaba
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