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K T ITU LN ÍM U  SN ÍM K U
Snad každý týden se v re
dakční poště objeví dopis se 
žádostí o vysvětlení zkratek, 
jimiž jsou označovány jed
notlivé modelářské katego
rie. Proto jsme do tohoto 
sešitu Modeláře připravili 
jakéhosi průvodce všemi 
modelářskými odbornostmi, 
které mají v našem časopise 
pravidelné rubriky. Vzhle
dem k rozsahu Modeláře 
se nám nepodařilo popsat 
všechny kategorie. Podrob
nější informace vám však 
poskytnou v každém mode
lářském klubu -  adresu zís
káte na nej bližším O V Sva- 
zarmu.

-*· L. Jirásek (vpravo) a I. Šanda, oba z LMK Kutná Hora, obsadili na loňském přeboru ČSR v kategorii 
F3B 5. a 6. místo. Létali s modelem o rozpětí 3150 mm a hmotnosti 2800 až 3600 g, opatřeným křídlem 
s modifikovaným profilem HQ 10/9

a  Model motorového vozu M 130.103 Václava Simbartla z Plzně 
získal na loňské celostátní klasifikační soutěži druhou cenu 
v kategorii A1/TT

+■  Jezdící Liaz 111.154 Paris-Dakar zhotovil R. Jarkovskýz Pra
hy 6 ze stavebnice Monti Kovodružstva Semily, k níž přidal ple
chový podvozek. Směr a rychlost jízdy modelu s náhonem 
všech čtyř kol jsou ovládány lanovodem

▼ Zpracování makety letounu SVA Ansaldo J. Kropáčka z Protiví
na dobře ukazuje detailní snímek. Model o hmotnosti 15 kg je ▼ Že letečtí modeláři mohou létat i u vody, dokazuje P. Koutný 
poháněn amatérským motorem o zdvihovém objemu 40 cm3 z Brna se svým plovákovým LFG-19 na gumu



P io n ý ř i  a m o d e lá ř s t v í
M odelářství je nedílnou součásti vý

chovného působen i na děti a mládež. 
Um ožňuje m ladým  lidem  získáni z ruč
nosti a úcty k v lastn i I cizí práci, je  však 
I přitažlivou nápln i volného času. Při 
organizováni m odelářské činnosti má 
význam né místo Svazarm. Ovšem první 
krůčky k m odelářství zpravid la p ionýři 
dělají v kroužcích p ři stanicích m ladých 
techniků, dom ech pionýrů a m ládeže 
a v p ionýrských zájm ových technických 
oddílech. Školáci m ají o m odelářství 
velký zájem, často překraču jící m ož
nosti kluboven a dílen I m ateriálového 
zabezpečení. V ím e I o je jich dobrých 
sportovních výsledcích. Záhadou 
ovšem je, kam se ztrácejí odchovanci 
žákovských kroužků po dosažení ju 
n iorského věku: v celostátním  m ěřítku 
je  jun io rů  tém éř o dvě tře tiny  méně než 
žáků a m nohdy jsou horší i je jich 
sportovní výsledky. Je příčinou tohoto 
nepříznivého jevu zm éna zájm ů d o 
spívajících dětí, nebo ji máme hledat 
v od lišném  přístupu k výchově v p ionýr
ské organizaci SSM  a ve Svazarmu? 
O dpověď na prvn í část otázky se 
vym yká rám ci toho to  článku. Takže se 
zam ěřm e ten tokrá t na některé potíže, 
na něž naráží po ly techn ická výchova 
v p ionýrské organ izaci a které jsou 
m nohdy příč inam i rozdílné praxe 
v organizováni m odelářské činnosti 
v p ionýrských kroužcích a ve Svazar
mu.

Ústřední dům  p ionýrů a m ládeže 
Julia Fučíka v Praze je řízen Českou 
ústřední radou PO SSM a m in is ter
stvem školství ČSR. Je hlavním m eto
d ickým  střed iskem  pro  kra jské dom y 
— a je jich  p rostředn ictv ím  i p ro  dom y 
nižších stupňů. S tan ice m ladých tech
niků jsou řízeny OV SSM a OR PO 
SSM, ale pros tředky  p ro  svou činnost 
většinou získávají od m ateřských pod
niků.

Dvojí řízeni ÚDPM JF — m in is ter
stvem  školství a ČÚR PO SSM 
— přináší některé prob lém y v m etod i
ce. Například ÚDPM JF vydává závazné 
osnovy pro činnost zájm ových útvarů 
včetně útvarů m odelářských, a k nim 
přís lušné m etod ické příručky. Ovšem 
pod le  zavedené praxe m inisterstva 
školství jsou nové program y nejprve 
celý školní rok ověřovány ve vybraných 
zájm ových útvarech. Teprve pak jsou 
k nim  vydávány příručky, podle nichž 
probíhá výuka v zájm ových útvarech. 
Než se s nim i seznámí všichni lektoři 
a žáci, uplynou tedy za norm álního 
běhu věci ne jm éně tři roky, což není 
doba odpovídající současném u tem pu 
vědecko techn ického rozvoje. Ke zrych
lení oběhu in form ací by stačilo málo: 
v lče důvěry autorům  osnov, kteří by 
zároveň s osnovam i vy tvořili I m etod ic
ké příručky. Vždyť jsou jim i převážně 
renom ovaní m odeláři, větš inou svazar- 
movci, kteří m ají v práci s mládeži 
dostatečné zkušenosti. P roč jim  tedy 
nedat více prosto ru? Podle m ého názo
ru případné d robné chyby v nově se 
rodících m etod ických příručkách jsou 
menším nebezpečím  než skutečnost, 
že nebudem e stačit vývoji naší spo leč
nosti.

V nejb ližší době budem e také muset 
rozhodnout, jakým  sm ěrem  pů jde m o
delářství v příštích létech. Zda zůstane
me u trad ičního pojetí, či zda budem e 
reagovat na výsledky výzkum u v nej- 
různějšlch ob lastech a budem e se 
snažit přib líž it dětem  techniku , a nebu
dem e trvat na tom , že m ohou soutěžit 
jen s v lastnoručně postaveným i m ode
ly. Zatím je více argum entů pro trad iční 
přístup, pro sam ostatnou tvořivou č in 
nost. Je však třeba si uvědom it, že při 
současné m etod ice se m ladí m odeláři, 
na něž jsou navíc k ladeny značné 
nároky ve škole, dostanou jen na

polovinu cesty. Budou soutěžit s házed- 
ly a volným i m odely, ale to je vše. S RC 
m odely, ať už bezm otorovým i či m o to 
rovým i, se pod le  stávajících program ů 
mají seznam ovat až v jun io rském  věku, 
jako členové základních organizací 
Svazarmu. V m odelářství není věk tak 
om ezujícím  faktorem  sportovní výkon 
nosti jako v jiných sportech. Přesto by 
rozšířeni zna losti žáků, a tím i je jich  
snazšímu přechodu mezi jun io ry p ro 
spělo, kdyby se co ne jdříve seznám ili 
aspoň se základy i těch ne jnáročněj- 
šlch kategorií. Tuto m ožnost však na
leznou spíš ve Svazarm u než v p ionýr
ských zájm ových útvarech.

Oblasti, v níž p ionýrští pracovníci 
a svazarm ovci spo lupracu jí nejdéle, je 
vedeni m odelářských kroužků. M álo
který zájm ový útvar se obejde bez 
odborných znalosti svazarm ovských in 
struktorů . Vedoucí kroužků by ale měli 
krom ě předávání odborných dovedno
stí také ovlivňovat form ováni osobnosti 
dětí a vést ško láky k všestrannosti. 
K tom u jim  ovšem jen m odelářské 
znalosti nem ohou stačit.

Vedoucí zájm ových útvarů jsou totiž 
zatím většinou v dobrém  slova smyslu 
amatéři. Nem ají pedagogické znalosti 
a většinou nesplňu jí p ionýrskou kva lifi
kaci. Proto se snažíme jednak aspoň 
základní kád r profesionallzovat, jednak 
získat pro vedení zájm ových útvarů 
m odeláře s pedagogickým  vzděláním , 
ftešení toho to  prob lém u si ovšem vy
žádá m noho času a je  nemožné bez 
účinné spo lupráce mezi PO SSM 
a dalším i organizacem i na straně jedné 
a Svazarm em  na straně druhé.

Vyvrcholením  ce loročního snaženi 
děti v zájm ových útvarech DPM jsou 
soutěže techn ické tvořivosti m ládeže, 
při je jichž pořádán i využíváme boha
tých zkušenosti svazarm ovských m ode
lářů. Společné s nim i se snažíme 
odstran it překážky, jež tuto spo lupráci 
znesnadňují. Nedávno bylo p řizpůso
beno věkové členěni svazarm ovských 
soutěží; daří se nám též sbližovat 
stavební a soutěžní pravid la.

V těchto dnech byl pracovníkům  
oddělen i techn iky kra jských dom ů p io 
nýrů a m ládeže předložen k posouzeni 
návrh nové koncepce organizování 
a finančního zabezpečeni postupových 
m odelářských soutěži žáků, v němž je  
už počítáno s jednotným i pravid ly. 
V ÚDPM JF se také rodí koncepce 
činnosti zájm ových útvarů, respektující 
zájm y a po třeby jak p ionýrské o rgan i
zace SSM, tak Svazarmu. Z toho 
vyplývá, že rozhodující první k roky ke 
zlepšení spo lupráce již  byly učiněny.

Letos, v roce V lil. sjezdu Svazarmu, 
oslavíme 35. výročí založení ÚDPM JF, 
příští rok pak 40. výročí vzniku p ionýr
ské organizace. Těchto výročí bychom  
měli využít k odstranění všeho, co nás 
ještě rozdělu je  — abychom  co nejdříve 
šil dál spo lečnou cestou.

PhDr. Jiří Cech, 
oddělení techniky ÚDPM JF Praha

m odelář
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ΝΑ
NÁVŠTĚVĚ 
V KRAJI

Vlil. SJEZD 
SVAZARMU 
L 1988

Základní údaje

Počet ZO a klubů 309
Počet členů 11 816
z toho mládeže do 14 let 4524

mládeže 15 až 18 let 2545
žen 430

Zájem o odbornosti: 
letečtí modeláři 5496
lodní modeláři 2015
raketoví modeláři 1369
automobiloví modeláři 677
železniční modeláři 589
stavitelé
plastikových modelů 1670

Západoslovenský
kraj

Mým průvodcem po modelářském děni 
západoslovenského kraje byl pracovník KV 
Zvázarmu Karol Pospíchal

■ Od výročních členských schůzi v roce 
1985 se zvýšil počet modelářů ve vašem 
kraji téměř o tisíc a vzniklo 13 nových 
základních organizací. V kterých okresech 
jsou modeláři nejaktivnějši, o jaké odbor
nosti mají zájem a kteří jednotlivci dosahuji 
nejlepšlch výsledků?

Pokud zůstaneme u statistiky, zaznamena
ly největší nárůst členské základny okresy 
Toporčany, Trnava a Dunajská Středa, na
opak spokojeni nemůžeme být s okresní 
organizací Bratislava-vidiek, v niž jako 
v jediné počet modelářů klesá.

Ovšem počet členů sám o sobě ještě není 
zárukou dalšího rozvoje modelářství. Podle 
mého názoru záleží především na tom, jaký 
vztah k modelářství získá mládež. V našich 
základních organizacích tvoři mladí přes 
60 % členské základny, a tak jim pochopitel
ně věnujeme největší pozornost.

Ačkoliv je největší zájem o letecké mode
lářství, na prvním místě mezi aktivními kluby 
musím jmenovat autíčkářskou ZO Zvázarmu 
Matra TST k. p. TOS Trenčín. Její členové m. s. 
ing. J. Hudý, z. m. s. L. Řehák či S. Bohuš 
patři v CSSR k nejlepším, soutěží 
i v zahranič! a věnuji mnoho času výchově 
mládeže.

Další významnou autíčkářskou zásobárnou 
talentů je ZO Zvázarmu VÚMA v Novém 
Městě nad Váhom, jejíž členové v poslední 
době Trenčlnským vážně konkuruji.

Letečtí modeláři mají svou baštu v Holiči, 
respektive v místním LMK při AK. Ačkoliv se 
starší členové klubu věnuji především kate
gorii F3B a v poslední době i RC P a F3D, 
našli si dost času a příležitostí k všestranné 
podpoře dorostu. Pro členy kroužků mládeže 
například pořádají soustředění, radou i po
mocnou rukou je v jejich zálibách podporují,

a pro chlapce, kteří již mají učednická léta za 
sebou, zhotovuji stavebnice RC modelů. 
Jedním z tahounů holíčského klubu je již 
řadu let Olin Vitásek.

Modelům volných kategorii se úspěšně 
věnuji modeláři v Piešťanech a Levicích, 
silnou základnu má i LMK v Nitře, jehož člen, 
několikanásobný mistr CSSR v kategorii F3B 
m. s. J. Lpbb, patři k oporám reprezen
tačního družstva. Na loňském mistrovství 
světa byl jeho model oceněn za nejprogre- 
slvnější konstrukci. Ostatně není divu, vždyť 
jeho autor úzce spolupracuje s členy pieš
ťanského Intermodel klubu, jejichž konstruk
ce patří přinejmenším k evropské špičce.

Jedním z nejznámějšlch slovenských gu- 
mičkářů je člen čs. reprezentačního družstva 
F. Radó z Partizánského; nejmenší letecké 
kategorie M-oř a M-pistácio mají své přízniv
ce především v Novém Městě nad Váhom 
a v Trnavě. Mluv(me-li o miniaturách, nemo
hu nevzpomenout ing. S. Gašparlna, kon
struktéra a stavitele motorů na C02 a 
aktivního funkcionáře ZO Zvázarmu.
V Západoslovenském kraji mají dobrou 
pozici také raketoví modeláři. Nejlépe pracuji 
kluby ve Velkých Uherclch, Trnavě, Myjavě a 
v okrese Bratislava-vidiek. Z plejády stálic 
světa raketýrů je zřejmě nejznáméjší troj
násobný mistr světa z. m. s. A. Řepa, který 
byl v loňském roce vyhodnocen jako nejú
spěšnější slovenský modelář od založení 
Svazarmu.

Lodní modelářství je co do počtu členů 
druhou nejrozšlřenější odbornosti. Velmi 
dobré podmínky mají lodičkáři v ZO Zvázar
mu Gajary, v níž patři k nejaktivnějšlm M. 
Matkovič. Při tomto klubu proto chceme co 
nejdříve otevřít krajské metodické středisko. 
Dalšími základnami lodičkářů jsou Trenčín a 
Malacky, dobrými pořadateli jsou modeláři z 
Trenčianských Teplic, letos organizátoři mis
trovství SSR v kategorii FSR.

Úspěchy železničních modelářů a stavitelů 
plastikových modelů nejsou tak viditelné 
jako u ostatních odborností, ale je nutné 
ocenit péči, již věnují členové klubů práci s 
mládeží.

Pod vedením m. s. D. Ladaniho se na 
dobrou úroveň vypracovali mladí železniční 
modeláři z Rohožníku, kteří mají konkurenty 
v členech klubu při trnavském KDPM a 
modelářích z Komárna.

Soudě podle aktivity klubu má stavba 
plastikových modelů asi nejvíce příznivců v 
Trenčíně, dobře si vedou i ,,plastikáři“ z 
Topořčan a Nitry.

■ Jedním z měřítek aktivity klubů jsou i 
modelářské soutěže. Které z nich byly v 
období od minulého sjezdu Svazarmu pro 
vás i pro diváky nejzajimavějšl?

Už jsme mluvili o velkém počtu autíčkářú v 
našem kraji. Jejich soutěže jsou téměř vždy 
vzorně připravené. K těm známějším patří 
například seriálová soutěž Pohár Elišky Jun
kové. Pořadateli jednoho ze závodů seriálu 
jsou členové CZO Zvázarmu TST k.p. TOS 
Trenčín, kteří také každoročně organizuji 
mezi diváky i soutěžícími asi nejoblíbenější a 
nejznámější mezinárodní soutěž RC automo
bilů Grand Prix Laugaricio. Loňské soutěže 
se zúčastnilo 72 závodníků z osmi zemí, 
letos, při jubilejním desátém ročníku, oče
káváme ještě větší zájem.

Své mezinárodní soutěže měli i lodní 
modeláři, ale poté, co se jezero v Plaveckém 
Stvrtku stalo rekreační oblasti, byla — k 
velké lítosti modelářů — kontinuita mezi
národních setkáni přerušena.

Rád vzpomínám také na mistrovství SSR v 
železničním modelářství, jež v roce 1986 
uspořádal KŽM v Komárně. Především zá
sluhou předsedy klubu I. Dikácse měla 
soutěž velmi vysokou úroveň a myslím, že 
příliš nepřeháním, když tvrdím, že s podobně 
dobře organizovanou soutěží se setkáváme 
jen zřídka.

V raketovém modelářství bylo dobře při
praveno mistrovství SSR v Pezinku. Sku
tečnou pochoutkou však pro raketýry byla 
srovnávací soutěž socialistických zemí v 
raketovém modelářství, která se konala v 
roce 1984 ve Velkých Uhercích.

■ S kým při pořádání soutěží spolupracu
jete?

Na prvním místě je to pionýrská organiza
ce SSM. Modelářství je činnost, k niž mají 
děti blízko, a tak kroužky pod vedením 
svazarmovských instruktorů pracují téměř ve 
všech školách a DPM. Podílíme se také na 
přípravě a organizaci pionýrských modelář
ských soutěží.

Ačkoliv máme zástupce v technické komisi 
PO SSM, nedaří se nám dořešit spolupráci 
při pořádání okresních a krajských soutěží a 
letních soustředění. Přitom právě nyní je 
však- odstranění všech překážek velmi 
žádoucí. Až do loňského roku jsme totiž 
pořádali soustředění, na nichž se během let 
vystřídali modeláři všech odborností, ale nyní 
už na to naše finanční prostředky nestačí. 
Pokud se nám podaří dohodnout se se 
zástupci PO SSM, rádi uspořádáme příští rok 
soustředění znovu.

Dobrá je i spolupráce s CSLA. Stavitelé 
plastikových modelů nalezli patrony v okru
hovém domě a leteckých opravnách v Tren
číně; při pořádání větších soutěží jsou často 
vidět na letištích vojenské polní kuchyně.

■ Jaké obtíže provázejí činnost modelářů 
ve vašem kraji a jak je chcete vyřešit?

V nedávné době jsme měli problémy s 
metodickým řízením života v jednotlivých 
odbornostech. Rada modelářství totiž po
někud ustrnula a neplnila svou funkci. Proto
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jsme se s některými spolupracovníky rozlou
čili a radu jsme doplnili o nové členy. Její 
složení bude sice projednáno a schváleno až 
na krajské konferenci, ale členové rady 
nečekali a už začali pracovat. Doufám, že 
zlepšení činnosti rady přinese oživeni i do 
modelářství.

Nepodařilo se nám splnit rezoluci VII. 
sjezdu o založeni modelářských kroužků při 
každé základní organizaci. Domnívám se, že 
pro to nejsou dosud vytvořeny potřebné 
podmínky. Neustále bojujeme s nedostat
kem finančních prostředků pro činnost zá
kladních organizaci; vznikem nových klubů a 
kroužků by se možnosti modelářů ještě 
zmenšily.

Modeláři by rádi finanční prostředky získa
li sami, například vedlejší hospodářskou 
činnosti. Ovšem hradba administrativních 
opatření je — navzdory změnám v naší 
ekonomice — ještě stále příliš vysoká. Právě 
při jejím překonání by nám mohli významně 
pomoci delegáti Vlil. sjezdu Svazarmu.

Zaznamenal M. Salajka

■ Vinosady
Když se v klubovně LMK sejdou všichni 

členové kroužků mládeže, mají nad do
spělými modeláři početní převahu. Vinosad- 
ský klub je jedním z těch, v nichž vsadili na 
mládež a vytvořili pro její činnost dobré 
podmínky. Vedoucí kroužků — předseda 
klubu S. Jurikovič, V. Janda a D. šimonič
— ani nemohou všechny nové zájemce 
o členství uspokojit, neboť klubovna, vybu
dovaná modeláři ze dvou místností v budově 
místního národního výboru, přestává stačit.

Přesto do ní zvou i „přespolní". Například 
nyni je v klubu na zkušené modelář 
z Pezinku, budoucí instruktor nového 
kroužku mládeže.

Starší modeláři si oblíbili RC větroně, 
mladí se věnují především volňáskúm. In
struktorům nedělají ostudu na soutěžích
— na okresních pravidelně vitězl — ale ani 
jinde. Nebojí se nemodelářské práce, což jim 
například pomohlo vyřešit problém řady 
jiných klubů leteckých modelářů: najít plo
chu k létáni. Za brigádnickou výpomoc jim 
v místním JRD vycházejí vstříc a chlapci 
mohou létat na zemědělských pozemcích

■ Trenčín
Představovat trenčinské automodeláře by 

bylo nošenfm dřiví do lesa. Už delší dobu 
jsou ve svém oboru opravdovými jedničkami 
a v jejich klubu Matra při CZO Zvázarmu TST 
k. p. TOS Trenčín vyrostla řada úspěšných 
reprezentantů.

O tom se ovšem modelářům, kteří v roce 
1969 klub při ZK ROH TOS zakládali, ani 
nesnilo. Věnovali se v té době dráhovým 
modelům, pro něž také postavili největší 
dráhu v republice. Malé modely je přivedly 
k větším. V roce 1974 začali někteří modeláři 
stavět první RC modely aut, příští rok změnila 
specializaci většina členů klubu a dráhovky 
byly zapomenuty.

Postavit RC model auta zkušený modelář 
zvládne, avšak ani ten nejzkušenějši nedo
sáhne na soutěžích dobrých výsledků, pokud 
nemá kde trénovat. Toho si byli Trenčínštl 
vědomi, a proto přiložili ruce k dílu

a s přispěním patronátnlho podniku TOS 
vybudovali na bývalém smetišti asfaltovou 
závodní trať. Během doby bylo kolem nl 
vybudováno v rámci akce Z — opět 
s brigádnickou pomoci modelářů — i veške
ré potřebné zázemí. V areálu vyrostly dílny, 
depa, klubovny a vznikl dům mladých techni
ků.

V něm nalezli zatím útočiště členové dvou 
kroužků automodelářů a letečtí modeláři, 
zakrátko přibude dalši kroužek, tentokrát pro 
juniorské zájemce o RC elektry. V kroužcích, 
jež vedou L. Kučera a J. Hudý, se vždy 
začátkem školního roku objevuje na třicet 
nových tváři. Mnohé děti záhy odcházejí, ale 
přesto počet členů stále roste.

Základem klubu Matra jsou ostřílení vete
ráni soutěžních trati. Je jich necelá třicitka, 
ale dávají o sobě vědět na domácích 
i zahraničních soutěžích. Například na loň
ském mistrovství Evropy skončil J. Hudý na 
třetím místě, letos zvítězil v zahajovacím 
závodě seriálu Pohár Elišky Junkové. Spolu 
s nim postoupilo do finálových jízd tohoto 
prvního závodu letošní sezóny dalších pět 
modelářů z Trenčína, což dává tušit, že 
o členech klubu Matra uslyšíme nejen jako 
o pořadatelích desátého ročníku mezinárod
ni soutěže Grand Prix Laugaricio.

mas

Rada
modelářství 
ÚV Svazarmu 
oznamuje

U příležitosti konání Československé spar- 
takiády 1990 vyhlašuje RMo ÚV Svazarmu 
20. květen 1989 ve všech odbornostech za 
modelářský den mládeže.

Jeho posláním je umožnit mládeži účast na 
celostátní náborové soutěži pro letecké mo
deláře a na dalších akcích. Proto na tento 
den nebudou do republikových kalendářů 
soutěži zařazeny žádné jiné soutěže než pro 
mládež.

D. Štěpánek 
předseda odborné komise 

leteckých modelářů RMo ÚV Svazarmu

POZNAMENEJTE SI...
■ Hořovice

LMK Drozdov pořádá na letišti 
u Hořovic 3. září tradiční modelářský 
letecký den, na nějž jsou srdečně zváni 
všichni majitelé atraktivních modelů. 
Zkušební a kontrolní lety začínají 
v 9 hodin, hlavní program ve 13.30 
hodin. Podrobnosti požadujte na adre
se M. Petrbok, Osek 229, 267 62 Ko- 
márov.

Základní škola Zupkova v Praze 
4 Jižním Městě-Opatově hledá jedou
cího kroužku leteckého modelářství 
(popř. jiného technického zaměřeni). 
Předpokládané zahájení činnosti 
kroužku v září 1988. Zájemci se mohou 
hlásit na tel. 791 79 83.

I SVAZARM\

3 0 é l

Emil Galánek

Emilův otec byl vedoucím odděleni techni
ky DPM v Pezinku a synkovi, jenž měl od 
malička přirozený zájem o techniku, nijak 
nebránil v návštěvách svého pracoviště. Emil 
toho využíval téměř každý den, a tak aniž si to 
uvědomil, vplul do světa modelářství.

Koncem šedesátých let bylo v Pezinku 
nejrozšířenéjši raketové modelářství. Tahle 
záliba si záhy získala i Emila. První modely 
začal stavět v šesté třídě základní školy 
a raketám se věnoval až do juniorského 
věku. Zúčastnil se snad všech raketýrských 
kláni od Vrchlabí po Bardejov a nejednou 
získal palmu vítězství. Stal se dokonce 
mistrem SSR a na mistrovství ČSSR v roce 
1970 byl čtvrtý.

Modely raket byly jeho alfou a omegou, ale 
neopomíjel ani ostatní odbornosti — přitaho
valo jej vše, co létalo, v čem byl nějaký fígl. 
Ještě v době, kdy se začal učit automechani
kem a na modelařinu už tolik času neměl, 
stavěl upoutané modely a oblíbené „esky", 
dnešním mladým modelářům téměř nezná
mé. S těmito modely také ustavil několik 
slovenských rekordů.

Technika jej provázela i v zaměstnáni 
— nejdříve jako automechanika, pak řidiče 
a nakonec i během přípravy na dráhu 
strojvůdce. Než však složil závěrečné zkouš
ky, dostal v roce 1982 nabídku, aby nastoupil 
na SÚV Zvázarmu jako samostatný odborný 
referent modelářství.

Neodmítl, ale v den nástupu se mu třásla 
kolena a bál se, zda v novém zaměstnání 
obstoji, neboť jeho vedoucím a učitelem se 
měl stát z. m. s. J. Gábriš, modelář, k němuž 
Emil vzhlížel s obdivem už jako malý kluk.

Počáteční trému však rychle překonal 
a zabydlel se v nových kategoriích, jež se 
staly jeho pracovní náplní. Díky dobrému 
učiteli, svým modelářským znalostem a zku
šenostem, jež získal ve funkci hospodáře 
základní organizace v Pezinku, se dokázal na 
modelářství dívat z obou stran a nacházel 
řešení problémů dříve neřešitelných nebo 
neřešených.

Metodické a organizační práci se věnuje 
i jako člen technické komise SÚV PO SSM. 
Dokonce mu zachutnala natolik, že si ji 
vybral za svůj obor a při zaměstnáni studuje 
organizační směr na fakultě tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Komenského. Jeho diplo
mová práce, již by měl obhájit příští rok, je 
věnována — jak jinak — vzniku a vývoji 
modelářství na Slovensku.

Na kolotoči povinností v zaměstnání, 
k rodině a ve škole mu v současnosti na 
modelařinu mnoho místa nezbývá. Pro po
těšeni staví aspoň „sifoňáky" a zasvěcuje 
syna do prvních písmen modelářské abece
dy. Na modelářské soutěže však stále chodí. 
Nejen z titulu své funkce, ale proto, že bez 
modelů a bez modelářů nemůže být.

M. Salajka
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JM&. ■  Účast na letošním  m istrovství 
Bj světa v kategoriích upoutaných 

m odelů a m aket v Kyjevě po- 
1vrdily k 1 březnu další čtyři 
národní aerokluby, a to  Belgie, 

y  švýcarsko , Jugoslávie a Izrael. 
Tím stoupl počet přih lášených států na 
dvacet čtyři. Všechny výpravy budou 
ubytovány v lesním  m otelu P rolisok, 
vzdáleném  pouhé dva k ilom e try  od 
vně jšího dopravního kyjevského o k ru 
hu na výpadové siln ic i č. 12 sm ěrem  na 
2 itom ír. Sportovní kom plex Čajka, kde 
se budou konat vlastní soutěže, je  od 
ubytovacího prosto ru  vzdálen čyři k ilo 
m etry. Protože le teckom odelářské pa li
vo bývá jako nebezpečná hořlavina 
v c iv iln í le tecké dopravě z transportu  
obvyk le  vyloučeno, nabízejí po řadate lé  
přím o na místě zdarm a základní 
složky paliva potřebné k nam íchání 
s tandardního paliva podle prav id  I FAI, 
tedy m etyla lkohol, ricínový o le j éter, 
pe tro le j, am yln itrid  a nitrom etan.
■  Na srovnávací soutěž socia lis tických 
zemí, která se letos uskuteční na Kubě, 
byli nom inován i tito  reprezentanti: ka
tegorie  F2A — M. O brovský; F2B — I. 
Cáni, R. Dobrovolný, V. T rnka; F2D 
— T. M ejzlík, P. Kučera, J. Zapletal. 
P ředběžná nom inace na m istrovství 
světa: kategorie  F2B — I. Cáni, R. 
D obrovolný a V. T rnka nebo ing. J. 
šk rab á lek ; F2D — T. Mejzlík, P. Kuče
ra, J. Zapletal. V případě dobrých 
výkonů M. O brovského na Kubě se 
p ředpok ládá  i jeho účast v kategorii 
F2A.
■  Soustředěni reprezentantů před m is
trovstvím  světa se uskuteční v týdnu od 
18. do 24. července jednak v m ode lá ř
ském  areálu v H radci Králové, je.dnak 
v p rosto ru  nového areálu branných 
sportů  v Brně.
■  Díky pochopení vedení podn iku  ŮV 
Svazarm u M odela a výrobního závodu 
M odela MVVS B rno bylo na základě 
požadavků reprezentantů vyrobeno 
šest nových m otorů o zdvihovém  ob je 
mu 8 cm1. M otor vznikl přepracováním  
znám ého MVVS 6,5 GRRT p ro  létání 
kolem  pylonů, jeho vnější rozm ěry 
a vzhled se podstatně nezm ěnily. M oto
ry ve vzorné kvalitě převzali reprezen
tanti již  koncem  dubna.
■  Zm ínku o palivu v rub rice  Rada 
m odelářství ÚV Svazarm u oznam uje 
v M odeláři 2 /1988 upřesňu ji v tom 
sm yslu, že soutěžícím , a ze jm éna re
prezentantům , se dopo ruču je  dodrže t 
složení paliva podle M etod ického listu 
pro  rok 1988. Form ulace „be zpe čnos t
ní lanko " v tom též č lánku svádí 
k představě lanka kovového. Správný 
p řek lad bodu 4.4.6.b pravidel FAI je: 
„S ou těžící musí mít bezpečnostní 
pásek spo ju jící jeho zápěstí s řídicí 
ruko je tí."
■  I v kategorii F2D krom ě již  znám ého 
om ezení prům ěru otvoru d ifuzoru  na 
4 m m  platí na letošním  m istrovství 
světa ještě další omezení. P rosto r mezí 
vnějším  koncem  d ifuzoru a zavřeným  
vstupem  sání do m otoru (šoupátko, k li
kový hřídel) nesm í být větší než 
1,75 cm 3. Přisévání vzduchu pod pí
stem v horní úvrati je  zakázáno.

Ing. Bohumil VOTÝPKA

Uprostřed 
letového kruhu

Vystřelovací

Vickers Wellington
Mladší modeláři už znají 2. světovou 

válku jen z filmů, knih a vyprávění 
pamětníků. Vystřelovací model britské
ho dvoumotorového nočního bombar
déru Vickers Wellington připomíná hr
dinství čs. pilotů ve Velké Británii, kteří 
s tímto letounem právě v období ofen
zívy nacistické luftwaffe v první polovi
ně války útočili na cíle v okupované 
Evropě a později i v samotném Němec
ku.

Základní technické údaje: Rozpětí 
26,2 m; délka 18,6 m; prázdná hmot
nost 12 000 kg; největší letová hmot
nost 16 600 kg. Maximální rychlost ve 
4400 m 412 km/h; cestovní rychlost 
288 km/h.
K STAVBĚ (výkres je ve skutečné 
velikosti, neoznačené míry jsou v mili
metrech):

Jednotlivé díly překreslíme na tužší 
kreslicí čtvrtku nebo kartón a pečlivě 
vystřihneme. Tyto šablony pak obkres- 
líme na balsová prkénka příslušné 
tloušťky. Dbáme přitom na dodržení 
směru let dřeva, naznačeného na vý
krese. Model lepíme nejlépe Kanago- 
mem.

Z lehké balsy tl. 3 vyřízneme půdo
rysný tvar křídla 1 s přídavkem po 
obvodě asi 1 až 2 mm. Spodní stranu 
křídla vybrousíme, vyhladíme a třikrát 
nalakujeme řídkým čirým zaponovým 
nebo vrchním lesklým nitrolakem; 
každou vrstvu laku po zaschnutí lehce 
obrousíme. Teprve pak křídlo po obvo
dě obrousíme na přesný tvar a hrubším 
brusným papírem nebo hoblíkem na 
balsu opracujeme vrchní stranu do 
profilu podle výkresu tak, aby jeho 
největší tloušťka byla 2,5. Po pečlivém 
vyhlazení nalakujeme a obrousíme 
i horní stranu křídla.

Trup 2 vyřízneme rovněž z balsy tl. 3, 
vyhladíme po obou stranách a obrou
síme na přesný tvar. Lupenkovou pil
kou opatrně vyřízneme výřezy pro 
zátěž, křídlo a vodorovnou ocasní plo
chu. Svislou 3 a vodorovnou 4 ocasní 
plochu vyřízneme z lehké, ale ne úplně 
měkké balsy tl. 2. Oba díly obrousíme 
po obou stranách do hladka a zaoblíme

jejich hrany. Motorové gondoly 5 vyříz
neme z co nejlehčí balsy tl. 3 a obrou
síme stejně jako předchozí díly. 
Z překližky tl. 0,8 vyřízneme dvě zesíle
ní 6,nalepíme je z obou stran na předek 
trupu a začistíme okraje. Po obvodě 
celého trupu zaoblíme hrany.

Všechny díly (kromě křídla, které 
jsme nalakovali už dříve) nalakujeme 
třikrát řídkým čirým nitrolakem a po 
každém nátěru lehce přebrousíme jem
ným brusným papírem. Skutečný le
toun v barvách naznačených na výkre
se létal u 311. čs. bombardovací perutě 
ve Velké Británii. Model vybarvíme 
ještě před sestavením barvami Unicol 
(Humbrol atp.). Pokud při slepování 
jednotlivých dílů barvu někde setřeme, 
opravíme tyto závady až na hotovém 
modelu tenkým štětečkem.

Křídlo uprostřed rozřízneme žiletkou, 
sbrousíme styčné plochy do úkosu 
a křídlo slepíme do vzepětí podle 
výkresu. Na trup nalepíme shora SOP 
a do výřezu VOP. Během schnutí 
lepidla kontrolujeme jejich vzájemnou 
kolmost i polohu vůči trupu. Pak do 
výřezu v trupu zasuneme a zalepíme 
křídlo. Nakonec na křídlo nalepíme 
motorové gondoly. Dbáme na jejich 
rovnoběžnost s trupem!

Do přední části trupu zespodu vyvr
táme otvor, do nějž vetkneme a zale
píme kolík 7 pro vystřelování z bambu
sové štěpiny o průměru 2. Model 
dovážíme olovem 8 které zasuneme 
a zalepíme do výřezu v předku trupu 
tak, aby poloha těžiště odpovídala údaji 
na výkrese. Otvor uzavřeme zátkou 
9 z odřezku balsy, kterou po zaschnutí 
lepidla nabarvíme černě.

Létání je zcela obvyklé. Model se
řídíme do kruhů o větším průměru 
přihýbáním SOP, chyby v klouzavém 
letu odstraníme přihýbáním VOP. Za- 
klouzaný model vystřelujeme smyčkou 
gumy o průřezu 2x2 nebo 1x3. Při 
létání dbáme na bezpečnost případ
ných diváků, protože model je poměr
ně rychlý.

Jaroslav Brož 
LMK Varnsdorf
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Kategorie 
volných a 

upoutaných 
modelů

Pro větší přehlednost není ten
to seznam rozdělen na mezi
národni pravidla FAI a národní 
pravidla ČSSR; kategorie jsou 
uvedeny za sebou podle typu 
modelů. To, zda jde o kategorii 
národní či mezinárodní, je uve
deno v závorce.

Volný let
H — házedla. Modely házecfch klu

záků bez pohonu o rozpétf křidla 
nejvýše 600 mm. Létá se 10 startů, 
hodnotí se součet časů ze všech 
startů. Maximální méřená doba 
jednoho letu — letové maximum
— je 60 s. (ČSSR)

H-hal — halová házedla. Modely 
házeclch kluzáků bez pohonu pro 
létáni v halách. Pravidla jsou shod
ná s kategorii H. (ČSSR)

A3 — vétroné. Modely bez pohonu 
o celkové ploše nejvíce 12 dm2 
a hmotnosti nejméné 150 g. Startuji 
se z vlečné šňůry o délce nejvýše 
25 m. Létá se 5 startů, hodnotí se 
součet časů ze všech startů. Letové 
maximum je 60 s. (ČSSR)

A1 — vétroné. Modely bez pohonu 
o celkové ploše nejvíce 18 dm2 
a hmotnosti nejméné 220 g. Startuji 
se z vlečné šňůry o délce nejvýše 
50 m. Létá se 5 startů, hodnotí se 
součet časů ze všech startů. Letové 
maximum je 120 s. (ČSSR)

F1H — vétroné. Pravidla přibližné 
odpovídají kategorii A1. (FAI
— prozatímní pravidla)

F1A — vétroné. Modely bez pohonu 
o celkové ploše 32 až 34 dm2 
a hmotnosti nejméné 410 g. Startuji 
se z vlečné šňůry o délce nejvýše 
50 m. Létá se 7 startů, hodnotí se 
součet časů ze všech startů. Letové 
maximum Je 180 s. (FAI)

F1A-S· — vétroné. Pravidla odpo
vídají kategorii F1A, jde však 
o samokřfdla, tedy modely bez 
vodorovné stabilizační plochy. 
(ČSSR — neoficiální kategorie)

P3 — halové modely s gumovým 
pohonem o rozpétl nejvýše 
450 mm a hmotnosti bez gumo
vého svazku nejméné 3 g. Je povo
len pouze papírový potah. Létá se 
6 startů a hodnot! se počet časů ze
2 nefdelšlch letů, nebo se létají
3 starty a hodnotí se 1 nejdelši let. 
(ČSSR)

F1D — halové modely s gumovým 
pohonem o rozpétl nejvýše 
650 mm a hmotnosti bez gumo
vého svazku nejméně 1 g. Létá se 
6 startů a hodnot! se součet časů ze 
2 nejdelšlch letů. (FAI)

P30 — modely s gumovým pohonem 
o rozpětí nejvýše 760 mm. Je povo
lena pouze plastiková nesklopná 
vrtule. Létá se 5 startů, hodnotí se 
součet časů ze všech startů. Letové 
maximum je 60 s. (ČSSR)

B1 — modely s gumovým pohonem 
o průřezu trupu nejméně 20 cm2 
a hmotnosti bez gumového svazku 
nejméně 70 g. Létá se 5 startů, 
hodnotí se součet časů ze všech 
startů. Letové maximum je 120s. 
(ČSSR)

(Pokračováni na str. 7)

Výrobce: Výrobní družstvo Igra Praha

Model Ota navazuje na známý Komár 2, 
jemuž je koncepčně velmi podobný. Křidlo 
a ocasní plochy má ovšem již konstrukční, 
což společně s o něco většími rozměry, než 
má Komár, dává předpoklad vyšších výkonů 
a koneckonců i delší životnosti.

Nepříliš výrazná šedá barva nevelké krabi
ce je oživena barevným snímkem modelu 
a jasně žlutými nápisy Ota. Uvnitř nalezneme 
dva balsové přířezy s předřezanými lištami, 
které stačí pouze vyříznout nebo odlomit na 
koncích, balsovou lištu na trup, ohnutý 
podvozek s plastikovými koly a hlavici 
s plastikovou vrtuli, jež jsou stejné jako 
u Komára. V sáčku s vrtuli je i gumová nit, 
určená k pohonu modelu, a zadní závěs 
svazku, vyseknutý a ohnutý z plechu. Kus 
tenkého Modelspanu by stačil k potaženi 
dvou modelů této velikosti, stejně tak lepidla 
Firmus pro lepení potahového papíru ke 
kostře je až zbytečně mnoho. Krabice dále 
obsahuje dva obtisky s nápisem Ota a Igra, 
nechybí samozřejmě stavební návod a vý
kres modelu ve skutečné velikosti, doplněný 
návodnými obrázky. Tradiční brusný papír je 
tentokrát svou zrnitosti — no, řekněme 
použitelný. Cena 28 Kčs za to vše není sice 
nejmenší, je však přijatelná.

Celý model se sestavuje podle návodu 
přímo na výkrese, překrytém průhlednou 
plastikovou fólií. Při stavbě lze vystačit se 
žiletkou, pravítkem, špendlíky, štětcem 
a brusným hranolem z měkkého dřeva, 
kteréžto pomůcky se najdou snad v každé 
domácnosti.

Křidlo je sestaveno z lišt o průřezu 
4 x 4  mm, jež obsahuje jeden z balsových 
přířezů. Ve stavebnici, z níž jsem model 
stavěl, byly oba přířezy odpovídající kvality. 
Samotná stavba křidla je jednoduchá. Troj
úhelníkovitý profil má vrchol vytvořen nos
níkem křídla, takže odpadá relativně složi
tější vyřezávání a broušení žeber. K lepeni je 
ovšem doporučen Kanagom, a v tomto 
směru v návodu chybí popis metody tzv. 
dvojího lepení, bez jejíhož použití se slepená 
kostra křidla při konečném broušeni prav
děpodobně rozpadne.

Ocasní plochy se stavějí z lišt o průřezu 
3 x 3  mm z druhého přířezu. Maji profil rovné 
desky, stavba je tedy opět velmi jednoduchá. 
Jak SOP, tak VOP mají zvlášť sestavená 
kormidla, jež jsou ke kýlovce a stabilizátoru 
přilepena. Při pozdějším zalétáváni je pak lze 
snadno odlomit a přelepit. Domnívám se ale, 
že málokteré dítě — a z jejich řad se stavitelé

tohoto modelu budou rekrutovat takřka 
výhradně — vydrží mezi jednotlivými starty 
čekat nezbytnou dobu, než lepidlo zaschne. 
Zde by asi bylo na místě použit například 
závěsů z tenkého hliníkového plechu, aby se 
pří zalétáváni mohla kormidla přihýbat bez 
lepeni.

Trup tvoří lišta z tvrdé balsy. Její zadní 
konec se musí zespodu přiřlznout, aby VOP 
měla po přilepeni patřičný úhel nastaveni. 
Není to operace složitá, ale pro pozdější 
úspěšné létání je její přesnost životné důleži
tá. Proto by asi bylo vhodnější, kdyby lišta 
byla předpracována na přesný tvar již výrob
cem.

Potahováni Modelspanem bývá snadné, 
a nejinak tomu je i u tohoto modelu. Poněkud 
zbytečné mi připadá použiti lepidla Firmus. 
Protože k vypnuti potahu je nitrolak stejné 
potřebný, může být papír ke kostře přilako- 
ván. Při nanášeni vodního roztoku Firmusu 
podle návodu na nenalakovanou kostru 
vystoupí léta dřeva a i samotné lepidlo je po 
zaschnuti dosti drsné. O tom, že stavebnice 
bez lepidla (jehož balení do plastikového 
sáčku bude nejspíš dosti pracné) by možná 
mohla být o něco levnější, ani nemluvě. 
Samotný potahový papír ve stavebnici je 
samozřejmě pouze bílý. V návodu je popsá-
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no i jeho případné obarvení, pro začátečníky 
však zřejmě až příliš stručné. Úplně však 
postačí „vyšperkování" modelu obtisky, jež 
jsou dobré kvality.

Potah se podle návodu vypíná jednou až 
dvěma vrstvami zředěného napínacího nebo 
lepicího (?) nitrolaku. Jednotlivé díly se mají 
po nalakování nechat vyschnout přišpendle
ny k rovné desce, aby se nezkroutily. Nechtěl 
jsem mít v modelu nevzhledné otvory po 
špendlících, a proto jsem nalakované díly 
nechal vysychat jen volně položené. Kostra 
křídla i ocasních ploch je natolik robustní, že 
zůstaly rovné.

Sestavení modelu nečiní obtíže. Vtipnou 
pomůckou jsou montážní podpěry křídla, 
ohnuté z kartónové vložky v krabici stavebni
ce. Model je poháněn smyčkou gumy
0 průřezu 1 x 3  mm. V návodu není zapome
nuto na její namazání.

Při stavbě mě překvapilo, že levá polovina 
křídla není překroucena do pozitivu, jak bývá 
u malých gumáků obvyklé. Nechal jsem však 
křídlo rovné, a jen se v duchu zlomyslně 
poškleboval: ,,Ti budou koukat, na co 
v návodu zapomněli!" Nakonec jsem ale 
koukal já. Při letových zkouškách jsem Otu 
asi dvakrát klouzl a pak natočil svazek na sto 
otoček. Model letěl bezvadně, v široké levé 
stoupavé zatáčce. Po dalším úspěšném 
zkušebním startu podstoupil důkladnou za
těžkávací zkoušku: Vydržel nejisté vy
pouštění do opačné zatáčky mým devítiletým 
synem, Andrjukovův oštěpářský způsob star
tu, předváděný jeho mladším kamarádem,
1 neumělé odhazování dospělým sousedem, 
kterého jsme potkali venku. Při každém 
startu se velmi rychle srovnal a stabilním 
letem dosahoval výšky zhruba od sedmi do 
dvanácti metrů.

Malá výhrada, kterou si neodpustím, se 
netýká letových vlastností modelu, ale návo
du, v němž je doporučeno při vzpínání 
modelu sbrušovat horní stranu předku trupu, 
a tím potlačovat vrtuli. Pokud ale ubroušený 
materiál nenahradíme klínky balsy, nalepe
nými na trup zespodu, bude se hlavice na 
trupu vikiat a při každém startu bude sklon 
vrtule jiný. Na našem exempláři jsme však 
sklon vrtule upravovat nemuseli.

Letové zkoušky bohužel předčasně ukon
čila podélně prasklá plastiková hlavice vrtu
le, nikoli však při havárii; šlo zřejmě o vadu 
materiálu. Nicméně i přes tento nemilý epilog 
lze konstatovat, že Ota splňuje požadavky na 
model pro začátečníky velmi dobře: Je 
skutečně maximálně jednoduchý a hlavně 
létá bez dlouhého zalétávání, a to i při 
špatném vypouštění.

Tomáš Sládek

M l  Č-93-S0-43
Při srovnávání profilů úspěšných modelů 

F1B, F1A nebo A1 za delší období se často 
podivíme nad jejich velmi se různícími 
charakteristikami. I renomovaným teoreti
kům by někdy dalo práci zdůvodnit, proč 
tento profil a ne jiný. Někteří by asi upřímně 
přiznali, že jen v něm recept na úspěch 
skrytý není. Ale jak mnoho modelářů se 
nejdříve ptá na použitý profil, nikoliv na 
seřízení a vyvážení modelu.

Bohužel často máme dost daleko od teorie 
k praxi. Sebelépe zdůvodněný a s velkou 
péčí vybraný profil sice při pečlivé práci 
dodržíme v místě samotného žebra, ale mezi 
žebry je již v důsledku pronesení potahu jiný. 
Navíc je třeba si uvědomit, že větroně 
— a modely na gumu tím spíše — létají 
většinou v oblasti podkritického Reynoldso- 
va čísla, kdy součinitel vztlaku nemá příliš 
velkou hodnotu a součinitel odporu je na
opak vysoký. Někdy se pak stane, že je 
úspěšný i profil navržený „jen tak", s trochou 
citu pro menší letové rychlosti.

Takový profil jsem použil v roce 1956 na 
mezinárodní soutěži v maďarském Dunake- 
szi u modelu XL-56, s nímž jsem tehdy 
zvítězil v kategorii Wakefield (dnešní F1B).

Při této soutěži jsme měli možnost vyslech
nout přednášku dr. G. Benedeka o profilech 
pro malé letové rychlosti a výsledcích jejich 
zkoušek. Tyto výsledky jsem si pečlivě 
zaznamenal. K svému překvapení jsem pak 
zjistil, že profil mého modelu až na poměr
nou tloušťku víceméně odpovídá hlavním 
znakům Benedekova profilu, který z řady 
zkoušených vykazoval nejlepší výsledky.

Svůj profil jsem nazval Č-93-80-43. Má 
největší tloušťku 9,35 % a největší prohnutí 
střední čáry 7,95 % ve 34 % hloubky. Největší 
prohnutí horní strany je 12,1% ve 34% 
hloubky a spodní strany 4,3 % v 53 % 
hloubky.

Dobré vlastnosti tohoto profilu potvrdil 
i pozdější model A1 Sup. V obou případech 
měla náběžná část křídla shora tuhý balsový 
potah až do hloubky 22 % (lépe by však bylo 
30 %). Niťový turbulátor byl umístěn ve 4 % 
hloubky křídla od náběžné hrany.

Souřadnice profilu Č-93-80-43 jsou uvede
ny v tabulce. Dnes se ovšem používají profily 
tenčí, proto jsou připojeny i souřadnice 
tohoto profilu se zmenšenou největší 
tloušťkou na 8 %. Můžete jej vyzkoušet třeba 
na modelu A3 nebo A1. Nezapomeňte ale, že 
profil sám o sobě nezaruč! dobrý let, není-li 
model dobře vyvážen a nemá-li správný úhel 
seřízení.

Z. m. s. Radoslav čížek 
LMK Kamenné Žehrovice

Č-93-80-43

Profil č-93-80-43Č-80-80-43Č-80-80-43 Profil č-93-80-43

F1Q-Coupe d’Hiver — modely 
s gumovým pohonem. Pravidla od
povídají kategorii B1. (FAI — proza
tímní pravidla)

F1B — modely s gumovým pohonem
0 celkové ploše 17 až 19 dm2 a 
hmotnosti bez gumového svazku 
nejméně 190 g Létá se 7 startů, 
hodnotí se součet časů ze všech 
startů. Letové maximum je 180 s. 
(FAI)

COj — modely poháněné motorem 
Modela C 02. Hmotnost ani roz
měry modelu nejsou omezeny. 
Létá se 5 startů, hodnotí se součet 
časů ze všech startů. Letové maxi
mum je 120 s. (ČSSR)

F1J — modely poháněné pistovým 
motorem o zdvihovém objemu nej
výše 1 cm3. Hmotnost modelu je 
nejméně 160 g, doba chodu moto
ru nejvýše 7 s. Létá se 5 startů, 
hodnotí se součet časů ze všech 
startů. Letové maximum je 120 s. 
(FAI — prozatímní pravidla)

F1C — modely poháněné pístovým 
motorem o zdvihovém objemu nej
výše 2,5 cm3. Hmotnost modelu je 
nejméně 300 g na 1 cm3 zdviho
vého objemu motoru, doba Chodu 
motoru je nejvýše 7 s. Létá se 
7 startů, hodnotí se součet časů ze 
všech startů. Letové maximum Je 
180 s. (FAI)

F1E — svahové kluzáky. Modely bez 
pohonu o celkové ploše nejvíce 
150 dm2 a hmotnosti nejvíce 5 kg. 
Mohou být vybaveny systémem 
řízení, který však soutěžící nesmějí 
za letu ovládat. Létá se 5 startů, 
hodnotí se součet všech dosaže
ných časů, udávaných procentuál
ním poměrem vůči času nejlepšího 
soutěžícího v každém jednotlivém 
kole. Těmto modelům se podle 
nejobvyklejšího způsobu řízení 
často říká magnetem řízené větro
ně. (FAI)

Upoutaný let
US-start — školní modely o hmot

nosti nejvíce 1000 g, poháněné pí
stovým motorem o zdvihovém ob
jemu nejvíce 2,5 cm3. Soutěžící za 
letu předvádí základní obraty (úlo
hy), jež jsou hodnoceny bodovači. 
Létají se 3 starty, hodnotí se součet 
bodů ze dvou lepších startů. 
(ČSSR)

F2A — rychlostní modely poháněné 
pistovým motorem o zdvihovém 
objemu nejvíce 2,5 cm3. Největší 
celková plocha je 2 dm2 na 1 cm3 
zdvihového objemu motoru, maxi
mální hmotnost na jednotku plochy 
100g/dm2. Hodnotí se průměrná 
rychlost, kterou model dosáhne 
v 10 okruzích, tedy na 1 km dráhy. 
(FAI)

F2B — akrobatické modely o hmot
nosti maximálně 5 kg a ploše nej
více 150 dm2, poháněné pístovým 
motorem o zdvihovém objemu nej
více 10 dm3. Soutěžící za letu před
vádí v sestavě dané pravidly obra
ty, jež jsou hodnoceny bodovači. 
Létají se 2 kvalifikační lety, na 
základě lepšího z nich postoupl 15 
nejlépe umístěných soutěžících do 
finále, v němž se létají opět 2 lety. 
Konečné pořadí prvních 15 soutě
žících je dáno součtem bodů za
1 lepší kvalifikační let a 1 lepší 
finálový let. (FAI)

F2C — týmové modely o ploše 
nejméně 12 dm2 a hmotnosti maxi
málně 700 g, poháněné pístovým 
motorem o zdvihovém objemu nej
více 2,5 cm3. Největší povolené 
množství paliva v nádrži je 7 cm3. 
Základní tvary modelu musejí od-

(Pokračovánl na str. β)
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povídat skutečnému letadlu. Vždy 
3 modely současně v jednom kruhu 
létají závod na 100 okruhů, nejrych- 
lejšl postupuji do semifinále, po
tažmo pak do finále, jež se létá na 
200 okruhů. Během závodu smi 
pilot s modelem přistát, aby me
chanik mohl doplnit palivo. (FAI) 

F2D — modely pro souboj (kombat) 
o ploše nejvíce 150 dm2 a hmotnos
ti nejvíce 5 kg, poháněné pisto
vým motorem o zdvihovém objemu 
nejvíce 2,5 cm3. V jednom kruhu 
létají po dobu 4 min 2 modely, jež si 
navzájem usekávajl vrtulemi kre
povou pásku, vlající za modelem. 
Za každé useknuti pásky se uděluji 
body, v daném kole vítězi ten, kdo 
získá vlče bodů. Kola se létají podle 
stanoveného systému, pro ko
nečné umístěni je rozhodující počet 
vítězství. (FAI)

Makety
M-piatácio — makety s gumovým 

pohonem o rozpětí nejvýše 
203 mm pro létáni v halách. Modely 
jsou hodnoceny staticky a mohou 
absolvovat 3 soutěžní starty. Pro 
konečné umístěni je rozhodující 
součet bodů ze statického hodno
ceni a čas nejdelšího letu v sekun
dách. (CSSR — neoficiální pravi
dla)

M-of — (oříšky) makety s gumovým 
pohonem o rozpět! nejvýše 
330 mm pro létáni v halách nebo
1 venku. Hodnoceni je stejné jako 
u kategorie M-pistácio. (CSSR)

M-min — makety s gumovým poho
nem v měřítku 1:20. Modely jsou 
hodnoceny staticky a mohou ab
solvovat 4 soutěžní starty, z toho
2 z ruky a 2 se země. Pro konečné 
umístěni je rozhodující součet bo
dů ze statického hodnoceni a časů 
1 nejlepšího startu z ruky a 1 lep
šího startu se země v sekundách. 
(CSSR)

8UM — sportovní upoutané makety
0 největší hmotnosti 3 kg, po
háněné pistovým motorem o zdvi
hovém objemu nejvíce 4,1 cm3, 
respektive motory o zdvihovém 
objemu nejvíce 7,5 cm3 pro vlce- 
motorové modely. Je povolen plo
chý (stínový) trup. Modely jsou 
hodnoceny staticky i letově bodo- 
vači. Každý soutěžící smi absolvo
vat 3 lety. Pro konečné umístěni je 
rozhodující součet bodů ze static
kého hodnoceni a ze 2 lepších letů. 
(CSSR)

UM — upoutané makety o celkové 
ploše nejvýše 150 dm3 a největší 
hmotnosti 4 kg, respektive 5 kg pro 
vlcemotorové modely. Povoleny 
jsou pístové motory o zdvihovém 
objemu nejvíce 10 cm2 (20 cm3 u 
čtyřdobých motorů) pro jednomo- 
torové modely, respektive 20 cm3 
(30 cm3) pro vlcemotorové modely. 
Lze použit I elektropohonu, zdroje 
však musejí být v modelu. Modely 
jsou hodnoceny staticky i letově 
bodovači. Každý soutěžící smi ab
solvovat 3 lety. Pro konečné umís
těni je rozhodující součet bodů ze 
statického hodnoceni a ze 2 lepších 
letů. (CSSR)

F4B — upoutané makety o celkové 
ploše nejvýše 150 dm2 a největší 
hmotnosti 6 kg, respektive 7 kg pro 
vlcemotorové modely. Lze použit
1 tryskové reaktivní motory a elekt
ropohon. Modely jsou hodnoceny 
staticky i letově bodovači. Každý 
soutěžící smi absolvovat tři lety. 
Pro konečné umístěni je rozhodu
jící součet bodů ze statického hod
noceni a 1 nejlepšího letu. (FAI)

HÁČEK
PRO KROUŽIVÝ 
VLEK ISO

Dokumentace na háček pro krouživý vlek 
sovětského modeláře Viktora Isajenka se 
objevila již v Modeláři 2/1977. Tehdy vydaný 
výkres však byl neúplný a nepřesný, takže se 
Isajenkův háček mezi našimi modeláři příliš 
neujal. Mně osobně se první háček podařilo 
zkompletovat až poté, kdy byl zveřejněn 
v sovětském časopise Krylja rodiny. Později, 
když jsem doplatil na nespolehlivost časo
vače Graupner, jsem jej doplnil časovačem 
ze sovětské fotospouště. Získal jsem tak 
velmi spolehlivý komplet mechanismů, který 
používám bez selhání či nějaké závady více 
než deset let. Před třemi léty jsem háček 
doplnil o systém pro „dokopáváni" směrovky 
a časovač o plochý šnek. Háček na připoje
ném výkrese je touto poslední variantou.

Zhotovení háčku není technologicky 
náročné. Na osmnáct dílů z dvaceti postačí 
lupenková pilka na kov, jehlové pilníky 
a malá stojanová vrtačka, pouze díly 5 a 10 je 
třeba soustružit. Na dvojici pružin 14, zajišťu
jící funkci teleskopu, lze použit hotové pruži
ny o průměru 3 až 3,5 mm z ocelového drátu 
o průměru 0,5 mm; vzdálenost mezi jednotli
vými oky by měla být 18 až 20 mm. Pružiny si 
ovšem můžeme navinout sami. Ruční vrtačku 
uchytíme do svěráku, do sklíčidla upneme 
ocelový trn o průměru 2 mm a k němu 
uchytíme pružinový drát. Pravou rukou otá
číme klikou vrtačky a kleštěmi v levé ruce 
přidržujeme drát, aby se natáčel na trn. 
Výsledkem je dokonalá pružina, a to i bez 
tepelného zpracováni. Z kvalitního pružino
vého drátu je třeba zhotovit i pojistku 7. Oko 
vedení 12 je do pohyblivého dorazu 13 
zapájeno. Pohyblivý doraz 13 se musí 
v tělese dorazů 9 pohybovat naprosto lehce, 
bez odporu. Silu potřebnou k odjištěnl 
pojistky 7 doporučuji nastavit — upravením 
délky pružin — větší než 35 N.

Většina nynějších háčků sovětských mode
lářů je odvozena od tohoto typu. V současné 
době zkouším typ, který umožňuje spouštěni 
časovače lanovodem od pojistky a regulaci 
začátku vychylovánl směrovky v závislosti na 
tahu v teleskopu. Zdali bude skutečně příno
sem, však dnes ještě nemohu zhodnotit.

Z. m. s. Jaromír Orel,
LMK Fénix Kunovice

Popis funkce
■ Velikost výchylky směrovky v okamžiku 
vystřelení modelu se nastavuje změnou za
věšeni táhla ke směrovce na páce β
■ Velikost výchylky směrovky při krouženi 
za vleku lze regulovat šroubem M2 16
■ Velikost výchylky směrovky v klouzavém 
letu lze regulovat šroubem M2 15
■ „Dokopáváni" směrovky je ovládáno táh
lem vedeným od oka vedeni 12 k časovači
■ „Zub" na posuvné desce 2 slouží ke 
spouštění časovače

Seznam použitých dflO

Poz. Dii Materiál Počet
kusů

1 deska pevná dural 1,5 1
2 deska posuvná dural 1,5 1
3 kryt pojistky dural 1,5 1
4 doraz pojistky dural 3 1
5 závés spodní ocel ø 5 1
β páka dural 1,5 1
7 pojistka ocel. drát ø 1 1
8 deska krycí dural 0,5 1
9 téleso dorazů dural 4 1

10 vedení ocel ø 5 1
11 závés horní šroub M2 1
12 oko vedení drát ø 0,8 1
13 doraz pohyblivý drát 0 2 1
14 pružina ocel. drát 0 0,5 2
15 šroub M2 ocel 1
18 šroub M2 ocel 1
17 šroub M2 ocel 1
18 šroub M3 ocel 1
19 šroub M2 ocel 1
20 nýt hliník 2

SOUTĚŽE STTP 
A KATEGORIE F1A

Po zhlédnuti plánku modelu F1A Štlstko 
od J. Spáleného v Modeláři 12/1987 jsem se 
rozhodl napsat následujících pár řádků 
a snad vyvolat diskusi mezi vedoucími 
kroužků mládeže.

Myslím si totiž, že jedním z důvodů, proč 
se z F1A stává vyloženě „královská" katego
rie, je skutečnost, že nejsou plánky pro 
dvanácti až čtrnáctileté děti. Zde je na místě 
poděkovat redakci Modeláře, že dala popud 
ke vzniku modelu Štístko; myslím, že je to 
prozíravý čin lidi, kteří vidi a vědí, co je 
potřebné.

Další důvod je zajisté ten. že na soutěžích 
STTP se kategorie F1A nelétá, před několika 
léty ji nahradila kategorie C 02. Nemám nic 
proti „sifonovým" modelům, členové našeho 
kroužku s nimi soutěži a mají i slušné 
výsledky, přesto se domnívám, že kategorie 
F1A měla být na žákovských soutěžích 
zachována pro motivaci dětí „dospělou" 
kategorii a usnadněni jejich přechodu mezi 
juniory, při němž, jak všichni víme, je 
„úmrtnost" modelářů největší.

Důvody pro staženi kategorie F1A ze 
soutěži STTP jsou jasné — málo vyhovujících 
letových ploch. To by se ovšem dalo řešit 
změnami v soutěžních (nikoliv stavebních) 
pravidlech. Je několik možností: ■ omezit 
délku vlečné šňůry na 40 m; ■ zakázat háček 
pro krouživý vlek; ■ omezit maximum na 
150 s; ■ ponechat stanoveni délky maxima 
na uvážení pořadatelům podle rychlosti větru 
a velikosti letiště; ■ v rozlétávání omezit 
délku vlečné šňůry na 25 m.

Myslím, že některá z těchto opatření by 
dala pořadatelům dostatečný prostor k po
řádání soutěží slušné úrovně i na menších 
letištích.

Juraj Smutný 
Nové Město pod Smrkem
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Modely na gumu vždycky byly, jsou 
a asi zůstanou nejklasičtější katego
rií leteckého modelářství, a nejen 

proto, že jsou nejstarší, šelest vytáčejícího se 
svazku a tiše se otáčející vrtule v sobě mají 
nepřekonatelné kouzlo. Modely kategorie 
P30 jsou pak vedle větroňů A1 nejvhodněj
ším pokračováním po kluzácích A3 při práci 
v kroužcích mládeže.

Při konstrukci Terezky jsem zcela záměrně 
vycházel z koncepce křídla a ocasních ploch 
kluzáku A3 Sídlo (plánek Modelář č. 126 
základní řady). Největším problémem, na 
nějž děti narážejí při stavbě modelů na 
gumu, je vrtule; u modelů P30, kde je 
předepsáno použití plastikové vrtule, tyto 
potíže odpadají. Pokud pak při stavbě vypus
tíme hlavici a zhotovíme čelní přepážku 
plnou, můžeme na model instalovat motor 
Modela C02; jedinou další úpravou potřeb
nou k „sifonovému" létání je posunutí pylonu 
s křídlem dopředu, aby model byl správně 
vyvážený. I při známém častém nedostatku 
gumy na našem trhu tak může Terezka splnit 
své poslání.

Křidlo v celku s lomením do U je celobal- 
sové. Sestává ze tři samostatně slepených 
dílů. Zebra jsou zhotovena všechna najed
nou obvyklým vybroušením v bloku. Žebra 
lichoběžníkovitě zúžených uší jsou vždy 
odzadu přiříznuta na přesnou délku, čímž po 
zalepení odtokové lišty vzniknou na uších 
potřebné negativy. Žebra v místech lomení 
jsou zalepena podle jednoduché šablony, 
aby měla správný sklon, jímž je definováno 
vzepětí uší. Střed křídla je shora vylepen 
balsou proti omačkání poutači gumou.

Trup je rovněž převážně balsový, příhra- 
dové konstrukce. Podélníky a rozpěrky 
v přední části trupu mají průřez 3 x 3  mm, 
rozpěrky v trupu za křídlem a diagonální 
výztuhy průřez 2 x 3  mm. Obě bočnice jsou 
lepeny přímo na výkrese. Při jejich spojování 
rozpěrkami se postupuje od střední části 
trupu. Celní přepážka je z překližky tl.
1,5 mm. Spodek trupu až k zadnímu závěsu 
svazku je polepen balsou tl. 1. Nízký pylon 
křidla je ohnut a slepen z bambusových 
štěpin.

Ocasní plochy. Vodorovná ocasní plocha 
je obdobné konstrukce jako křídlo. Svislá 
ocasní plocha je dvoudílná; obě části se 
slepují přímo na výkrese a k trupu se lepí až 
po potažení papírem.

Potah a povrchová úprava. Křídlo, VOP, 
SOP a trup vyjma pylonu jsou potaženy 
tenkým potahovým papírem, nejlépe tenkým 
Modelspanem nebo Japanem, v krajním 
případě Mikalentou. Papír je na nalakovanou 
a přebroušenou kostru lepen zředěnou Bílou 
lepicí pastou. Potažené díly jsou třikrát až

Model
kategorie P30 
na gumový 
pohon

TEREZKA
Konstrukce, text a výkres: 
z. m. s. Radoslav čížek

čtyřikrát lakovány zředěným čirým vypínacím 
nitrolakem C-1106.

Pohonné ústroji. Pro pohon modelu je 
použito hotové plastikové vrtule o průměru 
240 mm z vrtulového kompletu VD Igra. 
Hlavice může být slepena z tvrdé balsy nebo 
vyřezána a vybroušena z lipového dřeva. 
Ložisko hřídele vrtule v hlavici je z hliníkové 
trubičky, protože ložisko dodávané s vrtulo
vým kompletem je příliš krátké. Hřídel vrtule 
je ohnut z pianové struny o průměru 1 mm. 
Místo miskových třecích podložek, dodáva
ných s kompletem, je vhodnější použít 
miniaturní kuličkové ložisko, pokud je ovšem

k dispozici. Vratná pružina volnoběhu je 
z ocelové struny o průměru 0,6 až 0.7 mm. 
Gumový svazek smi mlt podle pravidel 
kategorie P30 po namazání hmotnost nejvý
še 10 g. Lze doporučit svazek o celkovém 
průřezu 18 až 20 mm2, tedy z šesti vláken 
gumy o průřezu 1 x 3 mm, pěti vláken 
o průřezu 1 x 4  mm nebo tři vláken o průřezu 
1 x 6  mm. Svazek je nutné namazat, nejlépe 
čistým glycerinem s příměsí holicího mýdla 
Barbus.

Létáni s Terezkou je snadné, ostatně jako 
s většinou modelů kategorie P30, protože 
kroutící moment svazku klesá zvolna a dost 
rovnoměrně. Letové výkony prototypu byly 
při použití svazku o průřezu 18 mm2, natoče
ného na pět set otoček, a letové hmotnosti 
modelu 63 g průměrně 64 s v dosti těžkých 
zimních podmínkách.

Hlavni materiál (miry jsou v milimetrech)

Balsové prkénko o rozměrech 60x1000: 
tl. 1 — 1 1/2 ks; tl. 2 — 1 ks; tl. 3 — 1 ks; 
tl. 5 — 40x300

Překližka: tl. 0,8 — 20x50; tl. 1,5 — 30x30 
Bambusové štépiny: a 2 — dl. 250; ø 3 — 

dl. 30; 1,5x2,5 — dl. 150 
Potahový papír tenký: 30 dm2 
Lepidla: Kanagom, Bílá lepicí pasta 
Nitrolak čirý vypínací C-1106, glycerin, holicí 

mýdlo Barbus
Vrtulový komplet Igra ø 240; hliníková trubka 

0 2,5/1,5 — dl. 20; pianová struna ø 1 — 
dl. 100; ocelová struna 0 0.6 — dl. 80; gu
mová hadička; hedvábná nit; gumové nitě 
o průřezu 1x3, 1x4 nebo 1x6

Stavební výkres 
modelu Terezka ve 
skutečné velikosti 
(jeden list formátu 
A1) a s úplným sta
vebním návodem vy
jde pod číslem 130 v 
základní řadě plán
ků Modelář

Název: Terezka
Konstrukce: z. m. s. Radoslav Čížek
Typ: soutěžní model kategorie P30
Rozpětí: 740 mm
Délka: 740 mm
Hmotnost: 63 g
Křidlo:
plocha: 7,62 dm2
profil: vlastní
hlavní materiál: balsa
Ocasní plochy
plocha VOP: 2,00 dm2
profil VOP: vlastní
hlavní materiál: balsa
Trup
hlavní materiál: balsa
Pohon: gumový svazek

o průřezu 18 až 20 mm'
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■ Od letošního roku platí 
v ČSSR v kategorii F3B povin
nost použití zeslabené spojky ve 
vlečné šňůře. Je to vložená část 
silonové šňůry (v Metodickém 

listě 1988 je nesprávně uvedeno že 
nylonové), umístěné nejméně 5 m od 
modelu. Funkční část (vzdálenost mezi 
uzly) musí být dlouhá nejméně 30 cm.

Silonovou šňůru pro zhotovení spo
jek zajišťuje pořadatel. Mnozí však stojí 
před problémem jakou zvolit. Pravid
lům FAI odpovídá podle nové ČSN 
801469, platné od 1. 1. 138, silonový 
rybářský vlasec jmenovitého průměru
1.40 mm, který má minimální pevnost 
v tahu 490 N, pevnost v uzlu minimálně 
185 N, odchylku skutečného průměru 
od jmenovitého +0,04 až 0,03 mm. 
Tažnost v klimatizovaném stavu je 
maximálně 38 %. Možná se vám zdá 
minimální pevnost v uzlu malá. F. Bayer 
zkouškami zjistil pevnost v uzlu při 
novém uvázání 390 N, po 18 startech 
310 N. Rybářský vlasec o průměru
1.40 mm je dodáván na vnitřní trh 
v jedné třídě jakosti na cívkách 25 
a 50 m, ve smotcích 50 a 100 m nebo 
na velkých cívkách 500 a 1000 m. 
Výrobcem je n. p. Silon, Planá nad 
Lužnicí. Jak uvádí ČSN, jsou před 
expedicí prováděny výrobcem zkoušky 
a měření jednotlivých dávek a vzorky 
jsou odebírány podle návinů. Dlouho
dobé působení ultrafialového nebo 
přímého slunečního záření a dlouhodo
bé skladování způsobují stárnutí, které 
se projevuje snížením pevnosti. Ta je 
snížena za mokra až o 20 procent. 
Pořadatel musí zajistit vlasec v dosta
tečném množství a počítat s tím, že 
silon o průměru 1,40 mm rybáři ne
používají běžně. Dostane se obyčejně 
jen ve velkých prodejnách. Výrobce 
nemá svoji prodejnu ani nezajišťuje 
zásilkovou službu. První letošní soutěž 
F3B v dubnu v Praze dokázala, že není 
třeba mít ze zeslabujícího členu žádné 
obavy. Je jen třeba jej používat i při 
tréninku a na novou techniku vzletu si 
zvyknout.
■ Promiňte, že na vaše četné dopisy 
a dotazy týkající se výkonnostních tříd 
pro kategorii RC V2, uvedených ve 
Sportovně technických směrnicích 
platných od 1. 1. 1988, odpovídám 
hromadně. I pro mne je nepochopitel
né, proč byly limity sníženy. U zpraco
vatele (D. Štěpánek) jsem zjistil, že 
nejde o tiskovou chybu, jak většinou 
předpokládáte. Uvedené limity VT pro 
rok 1988 platí. Je zcela směšné, že I. VT 
v seniorech (850 bodů) můžete nalétat 
ve dvou letech a nemusíte ani dosáh
nout maxima. Možná to někomu pro
spěje — bude moci vykazovat více 
prvních výkonnostních tříd než dosud. 
Výkonnostnímu sportu to ovšem vůbec 
nepomůže — většina soutěžících bude 
odjíždět ze soutěží s „jedničkou" i za 
velmi špatný výkon. Nebylo by lepší 
v tomto případě VT zrušit úplně?l

k Jaroslav SUCHOMEL

V v----
P řízn ivců m  
tich éh o  letu

Sportovní a rekreační 
RC modely typu kachna

A L F A  +  B E T A
V dnešní době, kdy se na modelářském 

nebi objevují různé hity včetně obřích mode
lů, a dokonce modely s dmychadlovým 
pohonem, přicházejí jako balzám elektrolety. 
Jeden z avantgardních elektroletů byl Inspi
rací ke vzniku experimentálních kachniček. 
Popisované modely jsou sice poháněny 
spalovacím motorem, ovšem pohon lze po
dle možnosti volit. Alfa se více podobá 
svému vzoru — modelu Diabolo W. Dettwei- 
lera, ovšem liší se křídlem, snimatelnými 
koncovými ploškami a praktičtějším řešením 
trupu. Beta, zdokonalená klubovým kolegou 
ing. F. Brnušákem, je koncipována jako 
hornoplošník. Překvapením byla skutečnost, 
že oba poněkud odlišné modely mají praktic
ky stejné letové vlastnosti: létají na volnoběh 
a lze jen doporučit vyzkoušení modelů 
s elektropohonem. Doporučujeme motor 
Mabuchi 550 s osmi NiCd články. Hmotnost 
elektroletů by neměla překročit 1,5 kg. 
V dalším bude popsána konstrukce modelu 
Beta.

Trup ^  slepen z balsy tl. 3 až 4 mm 
a vyztužen trojúhelníkovými lištami a pře
pážkami. V zadní části je trup zesílen 
překližkou tl. 1 mm a vnitřně chráněn proti 
palivu. Přistup k RC zařízení je zespodu. 
Křídlo s profilem E205 je klasické konstrukce

bez vzepětí. Koncové plošky je vhodnější 
řešit jako snimatelné. Náhon křidélek je 
veden z trupu kulovými klouby na páky 
křidélek. Kachní plocha je z plné lehké balsy 
a je odnímatelná. Upevňuje se k trupu 
jedním šroubem M5. Podvozek je příďového 
typu s hlavním podvozkem uchyceným do 
trupu duralovou plochou pružinou tloušťky 
2 mm, přišroubovanou zespodu. Postačují 
kola o průměru 38 mm.|

Prototyp je poháněn motorem Enya 
1,6 cm3, upraveným pootočením karburátoru 
o 90° proti smyslu otáčení vrtule. Je použitá 
tuzemská plastiková pravotočivá vrtule 
o rozměrech 180/100 ram. Nádrž postačí 
o objemu 50 cm3.

RC souprava postačuje jakákoli tříkanálo- 
vá. Ovládá i příďové kolo. spřažené s křidélky.

Model je potažen papírem (trup) a monofi- 
lem (křídloj. Lze použít i nažehlovací fólii. 
Proti účinkům paliva je použit polyuretanový 
nebo jiný vhodný lak.

Létání .s^hodely Alfa i Beta Je příjemným 
zážitkem. Modely jsou velmi stabilní a mají 
výborné letové vlastnosti./Problémy nečiní let 
na zádech ani kubánská osma. Oba modely 
jsou vhodné jak pro rekreační polétání, tak 
pro propagační akce.

Ing. Jan Kamínek

Jak rychle 
s maketami?
Následující příspěvek je inspirován článkem 
v časopise MFI 10/1987 (NSR), jehož námět 
je stále aktuální i u nás.

Rychlost maket letadel bývá i na soutěžích 
častým předmětem sporu mezi bodovači 
a soutěžícími. Není se čemu divit: Realismus 
letu má při soutěžním létání vysoký koeficient 
obtížnosti a tak jeho hodnocení dokáže řádně 
ovlivnit konečný zisk bodů a tím i pořadí. Po
žadovat rychlost modelu ve stejném měřítku, 
v jakém je model postaven, neni vždy možné 
Jak vyplývá z následujícího přehledu, některé 
modely by se při maketové rychlosti zřítily

nebo by se pohybovaly velmi blízko pádové 
rychlosti a ovladatelnost by tak byla kritická. 
To se týká především maket starších typů, ale 
i některých současných sportovních letadel. 
Rychlost je přepočtena pro modely v měřítku 
1:5 -  rozpětí modelů by se tedy pohybovalo 
kolem dvou metrů.

Typ Rychlost předlohy Rychlost makety
vp [km/h] vm (km/h]

Antoinette . 65 13
Sopwith Camel 160 32
AvíaB-122 200 40
Praga E-114 115 23
Z-50L 262 52
Spitfire 600 120

Matematickou odpověď a pro modeláře vcelku ^  
seriózní pohled na věc publikoval A. Kanonen- ψ
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berk ve výše zmíněném článku. Odvolává 
na 100 let známé Froedeovo tvrzení; Odpoví
dající rychlosti předlohy a geometricky podob
ného modelu jsou v poměru druhých odmocnin 
odpovídajících délek: 
délka modelu -  /m 
délka předloha -  lp 
Poměr délek je tedy měřítko, ve kterém 
model postaven.

Z toho plyne

Rychlost modelu 
V následující ti 

rychlosti 
záměrně 
typů letar

asi 51 km/h.
Ice jsou takto přepočtené 

lelů a jejich předloh, které jsem 
iral z různých období a odlišných 

. Měřítko je opět 1:5:

Antoinette 
Sopwith ( 
Avia B-122 
Praga E-114 
Z-50L

i km/h 29 km/h 
72 
90 
51 

118

Samozřejmě, že toto je pouze jedna z mož
ností a mnohý mode ář bude oponovat. Do
mnívám se, že rychlosti modelů je nutné 
odlišit a uvědomit si, že k danému typu le
tadla, byť v našem malém modelářském prove
dení, patří také odpovídající rychlost. Na první 

>tě mělo být

Příklad: Praga E-114 v měřítku 
tečná rychlost předlohy asi 115 km/h

pohled by 
letounu maki 
losti modelu 
rozdíl mezi 
předlohy. Napi 
velmi často uvá 
však letouny dosahá

být zřejmé, jaký typ 
je. Při přepočtu rych- 

_ .'át ovšem v úvahu 
a cestovní rychlostí 

stíhacích letounů se
MSmální rychlost, kterou 

hovaly pouze za výjimeč
ných situací, ale jejích cestovní rychlost byla
mnohem nižší.

= 115 ■ 0,447 = 51 Miloš Petrbok

Kategorie
rádiem

řízených
modelů
letadel

Pro modely všech kategorií platí 
obecné charakteristiky modelů leta
del podle pravidel FAI: Největší vzle
tová hmotnost s palivem 5 kg (s 
těmito výjimkami, makety F4C 6 kg, 
akrobatické modely F3A 5 kg bez 
paliva, vrtulníky F3C 6 kg bez paliva). 
Největší nosná plocha 150 cm2 Nej
větší plošné zatížení 100g/dm2. Nej
větší zdvihový objem motoru (-ů) 
10 cm3. Případné výjimky jsou uve
deny u jednotlivých kategorií.
RC V1 — větroně pro létání v termice, 

u nichž je povoleno ovládáni pouze 
směrovky. Max. rozpětí křidla 
2500 mm. Maximální měřená doba 
letu je 300 s, hodnotí se přistání do 
čtverce 50 x 50 m. Modely se vle
kají šňůrou nebo gumiprakem
0 největší délce 150 m. (CSSR)

RC V2 — větroně pro létání v termice;
počet ovládaných prvků není ome
zen. Max. měřená doba letu je 
360 s. Pokud model přistane ve 
vzdálenosti menší než 15 m od 
přistávacího terče, získává soutě
žící přídavné body.

RC V2-PM — větroně s pomocným 
motorem. Minimální hmotnost na
1 cm3 je 800 g, největší zdvihový 
objem motoru je 2,5 cm3. Maximál
ní doba chodu motoru je 90 s, max. 
měřená doba letu je 480 s. Přídav
nými body se hodnotí přistání do 
čtverce 30 x 30 m. (CSSR)

F3B — větroně pro létání v termice. 
Plošné zatížení mezi 12 a 75 g/dm2, 
nejmenší poloměr nosu modelu
7,5 mm. Ke vzletu je možné využít 
lanko o největší délce 175 m (ruční 
vlek) nebo elektrický naviják se 
šňůrou o největší délce 400 m. 
Jedno soutěžní kolo sestává ze tři 
úloh, které se plní při samostatných 
startech: A — doba trvání letu 360 s 
s přistáním na cíl; B — let na 
vzdálenost mezi rovinami, vzdále
nými 150 m; C — čtyři rychlostní 
průlety mezi rovinami, vzdálenými 
150 m. (FAI)

F3F — svahové modely větroňů, 
které prolétávají mezi dvěma rovi
nami, vzdálenými 100 m; jde 
o dosažení co nejvyššl rychlosti. 
(FAI).

RC M1 — motorové modely, které je 
možné řídit směrovkou a výškov- 
kou (ovládání motoru, podvozku či 
brzdicích klapek je povoleno). 
V každém letu se hodnotí 10 obratů 
včetně vzletu a přistání známkami 
0 až 10, každý obrat má ještě 
stanovený koeficient obtížnosti. 
(CSSR)

RC M2 — motorové modely s neome
zeným počtem ovládaných prvků. 
Sestava je složena z 13 obratů. 
(CSSR)

RC MH1, RC MH2 — motorové 

(Pokračováni na str. 14)
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modely, vzlétajíc! a přistávajíc! na 
vodní hladiné. Letové sestavy jsou 
obdobné jako u předcházejících 
dvou kategorii. (ČSSR)

F3A — akrobatické motorové mode
ly. Při použiti čtyřdobého spalova
cího motoru je max. zdvihový ob
jem 20 cm3; úroveň hlučnosti ne
smi překročit 100 dB. V každém 
soutěžním letu předvádí modelář 
sestavu 21 stanovených obratů 
s různými koeficienty obtížnosti, 
které hodnotí bodovači známkami 
0 až 10. (FAI)

RC P — rychlostní modely s motorem 
o největším zdvihovém objemu
3.5 cm3 a ploše křídla nejméně 
20 dm3; stanoveny jsou i další roz
měry modelu. Trať, na které závodí 
zpravidla čtyři modely, je vytyčena 
třemi pylony; délka jednoho okru
hu je 300 m. Vitězl ten, jehož model 
prolétne nejrychleji deset okruhů; 
dosažený čas se odečítá od 200, 
čímž se urči počet bodů, připsaný 
závodnfkovi za daný let. Za první 
nedodrženi předepsané trati je 
závodník penalizován přičtením 
1/10 dosaženého času, za druhé je 
diskvalifikován. (CSSR)

F3D — rychlostní modely s motorem
0 největším zdvihovém objemu
6.6 cm3, které musejí být rozpozna
telnou maketou skutečného letadla 
pro závod kolem pylonú. Nej menši 
rozpětí křidla je 1150 mm, jsou 
předepsány i další rozměry mode
lu. Závodí se na tratí o délce 400 m, 
hodnocení je obdobné jako u před
chozí kategorie. (FAI)

RC Vr, F3C — vrtulníky. Největší 
opsaná plocha rotoru 300 dm2, 
jsou zakázány kovové rotorové lis
ty. V kategorii RC Vr podle pravidel 
ČSSR se létá 10 obratů se součtem 
koeficientů obtížnosti nejvýše 25, 
v kategorii F3C (FAI) se létají čtyři 
povinné a čtyři volitelné obraty 
v každém letu.

RC MM, F4C — makety skutečných 
letadel. V kategorii F4C (FAI) je 
povoleno použiti čtyřdobých moto
rů o max. zdvihovém objemu 
20 cm3, u dvou a vícemotorových 
modelů je povolen dvojnásobný 
zdvihový objem motorů. Při static
kém hodnoceni je posuzována věr
nost modelu předloze a obtížnost 
stavby; k takto získaným bodům se 
přičítá nejlepšf výsledek za let, 
v němž musí model předvést po
vinné i volitelné obraty.

F3E — modely poháněné elektromo
torem. Není omezen počet ovláda
ných prvků; hmotnost baterie, na- 
pájejlcf hnací elektromotor( nesmí 
překročit 1100g. V průběhu 
každého letu se plní dvě úlohy; 
A — počet průletů mezi rovinami, 
vzdálenými 150 m, které model 
absolvuje během 180s; od 1. 1. 
1989 budou předepsány v průběhu 
této úlohy nejméně dva stoupavé 
motorové lety. Bez přistání musí 
model prolétnout pomyslnou 
bránou o šířce 20 m, čímž začíná 
úloha B: let na čas s max. měřenou 
dobou letu 300 s, od níž se odečítá 
doba chodu motoru. Hodnotí se
1 přesnost přistáni.

Rozšířeni 
vysílače 
Acoms Mk.HI

V MO 6/1987 byl zveřejněn článek 
o rozšířeni vysílače soupravy Acoms 227-II. 
Jako majitel soupravy Acoms Techniplus AP 
227-Mk.lll jsem musel postup poněkud upra
vit. Slo o změny v umístěni ovladače a desky 
elektroniky třetí funkce, protože vysilače 
obou typů mají jiné skříně. První upevňovací 
šroub ovladače jsem umístil z levé strany, 
35 mm od největší šířky skříně bez vroubko
váni těsně k prolisu (nad písmeno ,,o“ nápisu 
Function 2). Od tohoto šroubu jsem rozměřil 
ostatní míry, které jsou stejné jako na obr. 
2 v MO 6/1987. Do vysilače jsem vypiloval 
otvor pro tlakový ovladač a vyvrtal otvory se 
zahloubením pro hlavy upevňovacích šroubů 
potenciometru. Upevnění potenciometru je 
stejné jako při původní úpravě. Při upevňo
váni potenciometru třetí funkce je však nutné 
odšroubovat oba hlavni ovladače a po 
připevnění potenciometru je opět vrátit na 
původní místo. Pozor na kabllky vedouc! 
k potenciometrům! Pro upevnění potencio
metru jsem použil šrouby M3 se zapuštěnou 
hlavou, které jsem upravil tak, aby byly co 
nejvíce ukryté, a hlavně nebránily zpětnému 
přišroubováni ovladačů I. a II. funkce. Hlavu 
šroubů jsem ze stran opiloval podél zářezu 
pro šroubovák na šířku asi 4,5 mm. Poté 
jsem hlavy šroubů natřel černou matovou 
barvou (obr. 1). Po připevnění potenciometru 
zbývá nasadit knoflík z vrchní strany na 
potenciometr — použil jsem knoflík tovární 
výroby o rozměrech 10x10x10 mm. Výšku 
jsem musel upravit, protože skříň vysílače je 
v těchto místech mírně zlomena a potencio
metr je připevněn za tímto zlomem. Úprava 
je jednoduchá — stačí oříznout spodní část 
do mírného úkosu podle skříně vysilače.

Další změna se týká upevněni desky 
elektroniky. Velice mi pomohlo zařízeni Test 
1. Před celkovou úpravou jsem změřil VF 
výkon. Po prvním upevnění desky elektroni
ky do skříně jsem zjistil, že při uchopeni 
vysilače se podstatné zmenšil VF výkon. 
Desku jsem měl upevněnou v levé části 
vysílače nad ovladačem. Byla přišroubována 
k držadlu s procházející anténou. Při zkouš
kách s Testem 1 jsem nepřišel na žádné jiné 
řešeni, než na upevněni desky v jiném místě 
skříně, pokud možno co nejblíže desce 
s původní elektronikou. Ve skříni vysilače 
mne upoutaly čtyři výlisky, které jsou v této 
verzi vysilače k ničemu. Jsou to dva sloupky 
s předlitými otvory a dva s kolíky, které 
zřejmě měly sloužit k připevněni vypínače

v pravé části vnitřku skříně při pohledu 
zezadu pod deskou elektroniky. Po chvíli 
rozměřovánl jsem došel k závěru že je to to 
pravé, co potřebuji. Již při výrobě desky třetí 
funkce jsem nechal na straně u trimru 
přídavek 8 mm a vyvrtal jsem upevňovací 
otvor. Po částečném upraveni přídavku pil
níkem mi deska zapadla. Desku je ale nutno 
vložit součástkami dospodu a vyvrtat pod 
trimrem otvor v ose běžce (pro konečné 
nastavení třetí funkce). Kondenzátory je 
nutné mírně ohnout, aby deska dosedla co 
nejnlž. Deska mírně přesahuje na potencio
metr třetí funkce podél běžce, ale pouze na 
plastickou hmotu, na běžec nesahá. Při 
výrobě desky je možno ji zúžit asi o 2 až 
3 mm. Desku přišroubujeme vhodným šrou
bem, například samořezným o průměru 
3 mm. Plošný spoj je vhodné přelepit izolační 
páskou, stejně jako volné části běžce. Odpo
ry a kondenzátory v původní desce mírně 
vyhneme do stran, aby nedošlo ke kontaktu. 
Ostatní zapojeni je totožné s článkem v MO 
6/1987, pouze v desce vysilače jsou diody 
označeny D4, D5 místo D5 a D6.

Pro vysílač jsem zhotovil pult, který je 
z polystyrénu, polepeného dýhou. V pultu je 
vybrání o vnějších rozměrech vysilače.
V bocích vybrání jsou zalepeny ocelové 
planžety o tloušťce 0,9 mm, na které se 
vysilač nasune zepředu drážkami, vylisova
nými po obvodu skříně vysilače. Planžety 
jsou zalepeny Epoxy 1200 tak, aby mohly 
v polystyrénu pružit, čímž je držen vysilač.
V části pultu, která se opírá o tělo, je 
zapuštěn držák na baterie ze starého radio
přijímače Riga (SSSR) na osm velkých 
monočlánků, které něco vydrží — na rozdíl 
od tužkových baterii. Pult je široký podle 
bateriového držáku 30 mm. Baterie v pultu je 
k vysilači připojena souosým konektorem 
(jack) se sluchátkovou zásuvkou, jejímž 
kontaktem je odpojován zdroj ve vysílači. 
Zásuvka je na spodu skříně mezi nožkami.

J. Matus

Obr. 2
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PROHL-KŘÍDLO-MODEL
Ing. Jaroslav Lněnička

Při pohybu všech těles vzduchem vzniká 
odpor. Jen u některých zvlášť tvarovaných 
těles vzniká ještě vztlak. Takováto tělesa jsou 
používána jako křidla letadel a jejich modelů. 
Křidla mají jeden nebo vlče profilů. Co je to 
profil? Je to řez, který vznikne, když vedeme 
rovinu řezu rovnoběžně s osou trupu kří
dlem, vodorovnou ocasní plochou nebo 
svislou ocasní plochou. Tato rovina protne 
povrchy zmíněných ploch v křivkách, které 
nazýváme profily. Je to jedna z možných 
definic, navíc značné zjednodušená. Při 
stavbě letadel a jejich modelů postupujeme 
obvykle opáčené. Nejdříve vyhledáme vhod
ný profil a teprve potom stavíme křidlo, VOP 
SOP a trup. Profil je dost důležitým prvkem 
při stavbě modelů letadel, a je mu proto 
právem věnována značná pozornost. Profil 
sám o sobě není však všemocný, pokud jde 
o výsledné vlastnosti letadla i jeho modelu: 
jeho vlastnosti, zejména vypočteně, není 
moudré přeceňovat. Zároveň se nevyplácí, 
pokud vlastnosti profilu, o nichž vypovídají 
různé křivky nebo tabulky, podceníme.

O profilech se proto zejména mezi mode
láři mluví s respektem i s despektem. Je však 
jen velmi málo profilů, které by bylo možno 
bez rozpaků označit jako úspěšné či naopak 
nevydařené: jsou obvykle jen dobře nebo 
špatně použity. Tím je míněno vedle odpo
vídající přesnosti zpracováni i jejich volba 
pro dané podmínky létáni. Je přece jenom 
rozdíl mezi létáním třeba házedla a upouta
ného akrobatického modelu. Zcela jiné pod
mínky — rychlost letu, zatíženi křidla 
a velikost modelu jsou při letu halového 
modelu a akrobatického rádiem řízeného 
modelu.

O profilech je proto možné mluvit všelijak. 
V tomto článku bude pojednáno o možnosti 
poměrně snadno a rychle posoudit očekáva
né vlastnosti modelu letadla podle vlastnosti 
profilů, které máme k dispozici. Nepůjde 
o žádný stoprocentně platný recept, spíše 
o metodický návod. Výsledkem jakékoli 
snahy o komplexní řešeni této otázky by bylo 
nesmírně rozsáhlé a přitom jen nepřesné 
a zavádějící pojednání. Vlastnosti profilů, 
které určuji vlastnosti křidel a vrtuli nebo 
rotorů, a tím vlastně rozhoduji o celkových 
vlastnostech letadel i jejich modelů, zajímají 
jak profesionály, tak i laiky, teoretiky, prakti
ky i modeláře. Protože vlastnosti profilů jsou 
při jinak stejných podmínkách jejich použiti 
(rychlost, hloubka profilu, hmotnost modelu) 
určeny převážně jejich tvary, budeme se 
nejprve trochu zabývat jimi.

Tvary profilů je třeba dodržet s dosta
tečnou přesnosti, která mnohdy nedovoluje 
odchylky od teoretického obrysu větší než 
0,2 mm. Takové přesnosti stavby je schopna 
jen malá část modelářů. Na křídlech velké 
většiny modelů letadel jsou tedy v praxi 
profily, které se svým teoretickým vzorům 
jenom podobají. Maji tedy proto nikoliv 
stejné, ale jenom podobné vlastnosti. Rozdíly 
jsou tlm větší, člm menší jsou rozměry 
modelu. Každý se setkal s případy, kdy 
vlastnosti několika modelů postavených po
dle jednoho projektu byly dost rozdílné, což 
ale neznamená, že byly špatné.

Tak jako je důležité dodrženi tvaru profilů, 
je výhodné, aby povrchy křidel jimi opatře
ných nebyly příliš drsné. Vždy je výhodnější 
hladký povrch, který může být opatřen 
vhodným turbulátorem, než nepřiměřeně 
drsný povrch hotového modelu, s nimž již 
nelze nic podniknout. Třecí odpor a druh 
prouděni a v některých případech i jeho 
stabilita, je nevhodnou drsností povrchu 
obvykle nepříznivě ovlivněn. Výsledkem je 
přinejmenším vyšší odpor.

Pro modely letadel, tedy jejich profily, platí 
na rozdíl od letadel skutečných ještě některé 
podstatné odchylky. To komplikuje úspěšné 
řešení, které by se na první pohled zdálo být

právě u modelů letadel jednoduché a snad
né. Roli v tom hraji především velikost křidel, 
rychlost letu a přesnost zhotoveni. Proměnné 
vlastnosti vzduchu s výškou a roční dobou 
ponecháváme stranou, i když jejich vliv není 
zanedbatelný.

Každý profil má určené geometrické cha
rakteristiky: tloušťku, prohnuti a jejich 
průběh podél hloubky, poloměr náběžné 
hrany, úhel odtokové hrany atd. Tyto charak
teristiky společně působíc! vytvářejí konečný 
tvar profilu, kterým jsou zároveň určeny 
i jeho vlastnosti.

Od každého profilu a následně i křidla 
(vrtule nebo rotoru) požadujeme vysoký 
vztlak, nízký odpor a co nejmenší klopivý 
moment. Tyto tři požadavky jsou pro jeden 
profil současně nesplnitelné, protože působ! 
proti sobě. Pro názornost uveďme dva 
příklady: Nejmenší odpor a nulový klopivý 
moment má profil ve tvaru rovné desky při 
nulovém úhlu náběhu. Současně má však 
nulový vztlak. Takže splňuje pouze dva ze tři 
základních požadavků. Při jiném než nulo
vém úhlu náběhu začíná její odpor vzrůstat, 
roste i vztlak a zvětšuje se i klopivý moment. 
Při maximálním součiniteli vztlaku, kterého je 
schopna rovná deska dosáhnout (a který 
není nijak velký} je součinitel odporu značný 
a klopivý moment rovněž nezanedbatelný. 
Druhý přiklad: Profily s prohnutou střední 
křivkou vykazuji mnohem vyšší vztlak než 
například profily souměrné. Jejich odpor je 
však ještě přijatelný pouze v malěm rozmezí 
úhlů náběhu a klopivý moment často nabývá 
hrozivých hodnot. Vodorovné ocasní plochy 
modelů s takovými profily musejí mít značné 
větší plochu a křidla musejí být dimenzována 
proti zkrouceni, které vyvolává klopivý mo
ment.

Z toho vyplývá nevyhnutelnost kompromi
su. Pokud požadujeme velký vztlak, musíme 
se smířit s tlm, že odpovídajíc! zvýšeni

odporu budeme muset vyrovnat zvýšeným 
výkonem motoru — pokud takový motor 
budeme mít. Pokud požadujeme například 
nízký odpor při ještě přijatelném vztlaku, 
musíme se úspěšně vypořádat s úskalími 
přesného zhotoveni křidla a celého modelu 
s dostatečně hladkých povrchem. Toto ob
vykle nedosáhneme bez nepříjemného zvý
šeni hmotnosti modelu. Ta má pak za 
následek zvýšeni rychlosti letu a opět potře
bu vyššího příkonu na vrtuli modelu. Jestliže 
se snažíme zvýšeni hmotnosti obejit na úkor 
sníženi pevnosti a životnosti modelu, pak se 
dopouštíme prohřešku, který by měl být 
každému konstruktérovi cizí a který bude 
stejně dříve či později potrestán.

Rozhodnout se pro správný profil tedy není 
snadné. Nenf to však zase tak příliš kompli
kované, pokud ovšem známe několik důleži
tých informaci a příčinných souvislosti.

Bádáni o profilech letadel začalo zřejmě 
dost dávno před tlm, než O. Lilienthal začal 
koncem minulého století svoji obrovskou 
sérii pokusů se závěsnými kluzáky. Byl to 
s největší pravděpodobnosti G. Cayley 
v Anglii, který asi před 180 léty experimento
val s modely, jimž nescházely žádné podstat
né znaky dnešních modelů a koneckonců 
i letadel. Jeho modely měly pevná křidla 
s prohnutými profily, vodorovnou ocasní 
plochu a trup. Výsledky jeho pokusů nevešly 
po dlouhou dobu ve všeobecnější známost 
a O. Lilienthal se zřejmě právem zlobil, když 
se o nich později dozvěděl. Kráčel totiž 
dlouhou dobu cestou, která nevedla k úspěš
nému cíli: na svých kluzácích používal profily 
typu rovná deska. Přesto, nebo snad právě 
proto, získal postupně tolik zkušenosti 
a poznatků, že zevšeobecnil závislost mezi 
součinitelem vztlaku, odporu a úhlem 
náběhu. Sestrojil diagram (tzv. polárního 
typu), kde na vodorovnou osu vynášel hod
noty součinitele odporu a na osu svislou 
hodnoty součinitele vztlaku. K jednotlivým 
takto zaznamenaným bodům připsal odpo
vídající úhly. náběhu a body spojil plynulou 
křivkou. Tato tzv. Lilienthalova polára je na 
obr. 1. V té době, tedy v období vynálezu 
spalovacího motoru, se ještě příliš netrápili 
tím, za jakých podmínek byla takováto polára 
získána. Vliv Reynoldsova čísla, který má pro 
modely letadel většinou obrovský význam, 
na aerodynamické charakteristiky profilů byl

▼ Obr. 1
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totiž systematicky zkoumán mnohem poz- 
ději.

Lllienthalova polára je tedy grafickým 
zápisem vlastnosti profilu nebo křidla bez
rozměrnými součiniteli vztlaku a odporu 
a jim příslušejících úhlů náběhu. Na obr. 2 je 
další přiklad takové poláry profilu s uvede
ním některých význačných bodů. Vedle sou
činitelů odporu cx a vztlaku cy je zde použito 
součinitele výsledné aerodynamické sily c, 
který je jejich geometrickým součtem. Poláry 
na obr. 1 a 2 působí na mnohé poněkud 
neobvyklým dojmem. Jsou jakoby štíhlejší 
v porovnání s těmi, na něž jsme zvykli. Je to 
tlm, že součinitele odporu a vztlaku jsou 
vyneseny ve stejném měřítku. To má svoje 
výhody i nevýhody. Z takového záznamu je 
možné graficky rychle získat údaj o maximál
ní klouzavosti modelu a úhlu klouzáni, které 
patři k základním výkonovým charakteristi
kám modelů letadel. Získáme je tak, že 
vedeme z počátku souřadnic tečnu k poíáře. 
Bod dotyku určuje maximální hodnotu po
měru c y/c„ a úhel sevřený mezi svislou osou 
souřadnic a tečnou je úhlem, pod nimž letí 
model vzhledem k zemi. Hodnota poměru 
cy/cx udává takzvanou klouzavost. Je to 
vzdálenost, kterou uletí model v bezmotoro
vém letu při ztrátě jednoho metru výšky. Pro 
tyto poměry odečteme z Lilienthalovy poláry 
příslušný úhel náběhu. Je jen jediný úhel 
náběhu a jediný bod na poláře, kterému 
odpovídá maximální klouzavost modelu (v 
tomto případě stále ještě jenom profilu). 
Všechny ostatní letové polohy mají za násle
dek zhoršení klouzavosti.

Uvedené znázorněni má však také svoje 
nevýhody. Hlavni z nich je malá rozlišovací 
schopnost velikosti součinitelů odporu, což 
může vést ke značným nepřesnostem. Proto 
se dnes prakticky všechny poláry profilů 
tohoto typu zakresluji tak, že součinitelé 
odporu jsou vynášeny nejméně v desatero
násobně větším měřítku než součinitele 
vztlaku. Tento způsob umožňuje s dosta
tečnou přesnosti rozlišovat průběhy součini
tele odporu. Takováto polára je na obr. 2 
čárkovaně vpravo.

Z uvedených význačných bodů poláry je 
patrné budoucí chováni letadla či modelu a 
jejich možnosti — pokud se v takových 
podmínkách budou během pohybu vzdu
chem nacházet. V některé oblasti poláry, tj. jl 
odpovídajícím součinitelům vztlaku a odporu 
a při příslušných úhlech náběhu, se bude 
model pohybovat častěji než v oblastech 
Jiných. To záleží na druhu (typu) modelu. 
Například všechny volně létající modely, 
zejména bezmotorové, se budou převážně 
pohybovat vzduchem za podmínek určených 
body A a B. Rádiem řízené motorové modely 
většinou obsáhnou oblast poláry mezi body

E a C. Akrobatické rádiem řízené modely 
obsáhnou celý tvar poláry od bodu D přes 
body C, B, A, E až za bod F.

Na obr. 3 jsou poláry čtyř typů profilů: 
profilu s vydutou spodní stranou, dvou 
profilů s rovnou spodní stranou a profilu 
autostabilnlho. Reynoldsovo číslo je pro 
první tři profily 60 000 a pro čtvrtý profil asi 
80 000. Všimněte si, jak se poláry od sebe liší 
a co z toho vyplývá.

Profil I: velké prohnuti profilu zajišťuje 
poměrně vysoký součinitel vztlaku a zároveň 
posouvá oblast nejmenšlho odporu směrem 
vzhůru. Při malých součinitelích vztlaku je 
součinitel odporu tohoto profilu značný. 
V praxi to znamená, že takový profil umožňu
je modelu let vysokou rychlosti jen za cenu 
velikého výkonu motoru. Model větroně 
s takovýmto profilem bude mít sice malou 
klesavou rychlost, ale současně mu bude 
vadit silný protivítr a při letu proti němu bude 
rychle ztrácet výšku. Jeho klouzavost při 
nižších součinitelích vztlaku bude totiž malá. 
Na druhé straně bude moci létat zejména za 
bezvětří nebo slabého větru poměrně níz
kými rychlostmi, případně se slabým moto
rem. Obdobné profily měla v počátcích 
letectví většina letadel. Rychlost letu proto 
dlouho nepřekročila 100 km/h. U modelů 
letadel jsou takové profily používány jen 
tehdy, pokud chceme dosáhnout malé klesa- 
vosti a nezáleží nám příliš na dobré klouza
vosti zejména při vyšších rychlostech (nad

10m/s). Nejslavnějšlm a nejznámějšlm 
představitelem této skupiny byl a je profil 
MVA 301, který vznikl v týmu F. W. Schmitze 
v Gůttingen (MVA — Model Versuch 
— Anstalt). Polára tohoto profilu je na obr. 4 
a je typickým představitelem diagramů 
z čtyřicátých let. Nelze ji však převzít bez 
přepočítáni uvedených údajů na poměry 
nekonečné štíhlosti křidla (to je vlastně 
profil).

Profily II: s menším prohnutím a s rovnými 
spodními stranami vykazují menší hodnoty 
maximálních součinitelů vztlaku, ale nej- 
menšl hodnoty jejich součinitelů odporu se 
nacházejí v oblasti nízkých součinitelů vztla
ku. Letadla i jejich modely opatřené takovými 
profily létají poměrně rychle i se slabšími 
motory, jejich startovací i přistávací rychlosti 
jsou přitom dostatečně nízké. U modelů 
letadel jsou takové profily používány poměr
ně často. Úspěšné jsou u malých I velkých 
modelů, u větroňů i motorových modelů. 
Tyto profily umožňuji létat úspěšně v širokém 
rozmezí součinitelů vztlaků, tj. i v širokém 
rozmezí rychlosti letu. Modely opatřené tako
vými profily létají v rozmezí rychlosti 6 až 
40 m/s.

Profil lil: profil s dvojitým prohnutím 
střední křivky. Na první pohled je nápadná 
jeho zvednutá zadní část. Takové profily 
vykazují poměrně nízký vztlak a zároveň také 
velmi malý klopivý moment. Velmi často má 
klopivý moment těchto profilů opačný smysl 
než u profilů s prohnutou střední křivkou. 
Jsou proto používány pro stavbu bezocasých 
modelů, ať již s šípem či bez něho. Součinitel 
odporu je u těchto profilů rovněž nízký a to 
v poměrně velkém rozsahu úhlů náběhu.

Z tvaru poláry jakéhokoli profilu můžete 
tedy dost přesně předpovědět základní vlast
nosti a chováni modelu, na jehož křidle bude 
profil použit. Pokud znáte velikosti svého 
budoucího modelu a přibližně i jeho hmot
nost, pak můžete celkem správně vybrat 
podle dostupných polár vhodný profil. 
Z hmotnosti modelu a plochy křídla vy
počtěte jeho zatíženi a pak podle obr. 5 pro 
jednotlivé hodnoty součinitele vztlaku 
odečtěte rychlosti letu. Je vhodné při této 
příležitosti vypočítat rovněž hodnoty Rey- 
noldsova čísla a tak zpřesnit výběr polár. 
Reynoldsovo číslo vypočítáte vynásobením 
rychlosti letu hloubkou křidla a násobkem 
69. Hloubka křidla je pro obdélníkový půdo
rys jednoznačně určena. Pro lichoběžníkový 
půdorys je třeba zjistit těžiště jeho plochy 
a v něm příslušnou hloubku křidla. Pro 
ostatní půdorysy je to trochu složitější.

V letectví a leteckém modelářství bylo do 
dnešních dnů navrženo a použito nezjistitel
né množství profilů všelijakých tvarů 
a tlouštěk. Z obr. 6 je patrno, jaké tvary byly
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předmětem zkoumáni (nejsou to zdaleka 
všechny, je to jen víceméně náhodně vybra
ný fragment): od nejjednodušších obrazců 
(rovná deska) přes „klasické" tvary až po 
bizarní křivky s plynulými či náhlými přecho
dy tvarů. Všechny jsou schopny letu a většina 
z nich byla použita i v leteckém modelářství. 
Bližší komentář se vymyká rámci tohoto 
článku.

Kromě poláry křídla je účelné znát ještě 
další křivky. Především je to vztlaková křivka 
profilu, která zobrazuje závislost součinitele 
vztlaku pouze na úhlu náběhu (obr. 7). Z této 
křivky je možno mimo jiné rovněž určit vztah 
mezi geometrickým a aerodynamickým ú- 
hlem náběhu. Nyní se začínáme vzdalovat 
poláře v Lilienthalově pojetí. Pokud jsme 
například určili z vhodné poláry součinitel 
vztlaku, který odpovídá největší klouzavosti, 
nebo součinitel vztlaku odpovídající nej- 
menšl klesavosti (který je blízko nad ním), 
můžeme pro ně ze vztlakové křivky určit 
odpovídající úhly náběhu. Tyto úhly jsou dost 
důležité, protože mimo jiné určují rozmezí, 
v němž se nachází optimální úhel nastavení 
křídla na trupu.

Aerodynamický a geometrický úhel 
náběhu jsou rozhodujícími parametry pro 
posouzení zkroucení křídla a vrtule a seřízeni 
křidla a VOP. Samotné označeni hodnoty 
geometrického úhlu náběhu je pro celkové 
posouzení situace nedostačující. Správné je 
posouzení z hlediska aerodynamického úhlu 
náběhu pro všechny profily s prohnutou 
střední křivkou. Jedno a totéž je geometrický 
a aerodynamický úhel náběhu jen u profilů 
souměrných. U nich je úhel náběhu a0 pro 
případ nulového součinitele vztlaku rovněž 
nulový a aerodynamický úhel náběhu o, se 
rovná geometrickému úhlu náběhu oq.

Všimněte si nyní průběhu vztlakových 
křivek. Pokud jde o tzv. nadkritické obtékání 
profilu (dostatečná rychlost a velká hloubka 
křídla), je jejich průběh ve spodní a střední 
části téměř nebo úplně přímkový. Vzhledem 
k vodorovné ose má tato přímková část vždy 
určitý sklon. Čím je tento úhel větší, tím jsou 
vlastnosti profilu lepší, což je ale opět jen 
velmi zjednodušená charakteristika, platící 
jen do určité maximální hodnoty.

Kromě poláry a vztlakové čáry nás rovněž 
zajímá momentová křivka (obr. 8). Ta vypo
vídá o tom, jak velký klopivý moment 
vykazuje profil v závislosti na součiniteli 
vztlaku. Tento údaj je rovněž velmi důležitý,

protože přímo ovlivňuje dimenzováni křídla. 
Nestačí totiž navrhnout křídlo na pevnost 
v ohybu, ale je nutné navrhnout je i dosta
tečně tuhé proti kroucení. Klopivý moment 
se snaží zejména se vzrůstající rychlosti letu 
zkroutit křidlo, pevně uchycené v trupu, do 
menšího úhlu náběhu. Pevné, ale málo tuhé 
křidlo začne zmenšovat úhel náběhu tím 
více, čím je vzdálenost od středu větší. Konce 
křídla se tedy nakrucují nejvíce. Křídlo 
přitom začne kmitat, a pokud se nám 
nepodaří rychle snížit rychlost letu, je vážné 
poškozeni nebo dokonce zkáza modelu 
neodvratná. Klopivý moment ovlivňuje i 
velikost vodorovné ocasní plochy (VOP). Při 
použití křídla s profilem s velikým klopivým 
momentem je třeba počítat i s velkou VOP. 
Velmi zjednodušeně a stručné lze říci, že klo
pivý moment profilu je tlm větší, člm vyšší je 
jeho vztlak. Bude tedy největší u velmi zakři
vených profilů a nejmenšl u profilů souměr
ných. U profilů s dvojité prohnutou střední 
křivkou (například E182, E184, E186) má klo
pivý moment opačný smysl než u profilů 
s jednoduchým prohnutím střední křivky.

Klopivý moment profilu (a tudíž i křídla) 
sestává ze dvou složek. První z nich je ta, 
která vzniká při nulovém vztlaku (aerodyna
mický úhel náběhu je rovný nule) a označuje 
se mzo. Je výsledkem nesouměrného rozlo
žení tlaků na horní a dolní straně profilu při 
nulové výsledné síle. Síla nad profilem a síla 
pod profilem jsou stejně veliké, mají ale 
opačný smysl. Výsledná sila je nulová, ale na 
profil působí moment (klopivý), vyvolaný ú- 
činkem dvojice sil (přetlaku a podtlaku).

Druhá složka klopivého momentu je vý
sledkem působeni různých velikostí vztlaku, 
který — jak jsme již poznamenali — je závislý 
na úhlu náběhu. Působiště vztlaku není navíc 
vzhledem k hloubce profilu stálé a mění se 
rovněž s úhlem náběhu. Současné působeni 
různě velkých vztlaků v různých vzdálenos
tech například od náběžné hrany vytváří pro
to klopivý moment proměnné velikosti.

Na profilu je však možno najít bod, vůči 
němuž je klopivý moment v dost velkém roz
sahu úhlů náběhu téměř stejný. Tomuto bo
du, který leží přibližně v 1/4 hloubky, říkáme 
aerodynamický střed profilu.

(Pokračováni)

MODELÁŘ · 6/1988 · 177 17



ným nosníkem. Bylo dělené, k trupu se připo
jovalo dvěma čepy na hlavním a jedním če
pem na pomocném nosníku. V kořenové čás
ti křídla byly umístěny palivové nádrže, v je
jichž okolí byl odnímatelný potah náběžné 
části křídla.

Křídlo bylo aerodynamicky a geometricky 
kříženo. Jeho profil byl u kořene NACA 2118, 
na koncích NACA 4412; geometrické křížení
—4°.

Křidélka byla celokovové konstrukce, je
jich kovový potah byl pro zvýšení tuhosti 
signován. štěpné celokovové vztlakové klap
ky, ovládané mechanicky, byly při startu 
vychylovány o 15°, při přistání o 40°.

Trup. Kostra trupu ze čtyř hlavních podél-

níků propojených příčkami a diagonálami 
byla svařena z ocelových trubek. Na kostru 
byly uchyceny obrysové výztuhy, dávající tvar 
trupu.

Horní část trupu, částečně boky a spodní 
část až za křídlo byly kryty duralovými 
panely. Lehká dřevěná karosérie zadní části 
trupu byla potažena plátem.

Kryt kabiny byl u verze A odsouván 
dozadu, u verze AS odklápěn na stranu.

Ocasní plochy souměrného profilu byly 
rovněž kovové konstrukce. Kýlovka a stabili
zátor byly potaženy plechem, kovová kostra 
kormidel plátnem. Vyvažovači ploška na 
výškovce byla ovládána z kabiny, směrovka 
měla plošku pevnou.

Přistávací zařízeni tvořil pevný dvoukolový 
podvozek a kolem svislé osy volně otočná 
řiditelná ostruha s kolem o rozměrech 260 
x 86 mm. Podvozek i ostruha byly odpruženy 
olejopneumatickými tlumiči. Hlavní kola o 
rozmérech 420x150 mm byla vybavena bub
novými brzdami.

Pohonná jednotka. Invertnl vzduchem 
chlazený šestiválcový motor Walter Minor 
6—III o výkonu 122 kW při otáčkách 
2500/min. Letouny verze A měly dřevěné 
vrtule o průměru 2050 mm s bandážovanými 
konci a okovanou náběžnou hranou, letouny 
verze AS byly vybaveny kovovými stavitel
nými vrtulemi V-500 nebo V-503.

Do náběžné části levé poloviny křídla byla 
za žaluzii, regulující přfvod chladicího vzdu
chu, vestavěna olejová nádrž.

Zbarveni. Celý letoun Z-226A poznávací 
značky OK-KMA byl žlutý. Rám kabiny, blesk 
na trupu, proužky na podvozkových nohách, 
vrtulový kužel a přechod kýlové plochy do 
trupu byly modré, nápis Akrobat červený. 
Hřbet trupu před kabinou, pás kolem výfuko
vých trubic, poznávací značky, přístrojová 
deska a chodníčky na křidle byly černé, 
vnitřek pilotního prostoru šedý.

Technická data a výkony Z-226A 
(Z-226AS): Rozpětí 10,28 m, délka 7,83 m, 
výška 2,06 m, nosná plocha 14,9 mJ; prázdná 
hmotnost 558 (565) kg, vzletová hmotnost 
720 (770) kg, nejvyšší rychlost ve vodorov
ném letu 215 (225) km/h, cestovní rychlost 
195 (200) km/h; dostup 6450 (7120) m; stou
pavost 5,9 (7,0) m/s; dolet 480 km.

Ing. Petr Antoš 
Snímky K. Masojidek

prvních oficiálních mistrovstvích světa, tak na 
soutěži Lockheed Trophy. V expozici letectví 
a kosmonautiky Vojenského muzea ve Kbe- 
lich je uchován Akrobat s poznávací značkou 
OK-KMA, s nímž v roce 1960 J. Bláha 
vybojoval na 1. mistrovství světa v letecké 
akrobacii stříbrnou medaili.
Technický popis

Zlin Z-226A byl jednomotorový jednomíst
ný dolnoplošnlk smíšené konstrukce s pev
ným podvozkem, určený pro akrobatické 
létáni.

Křidlo, potažené duralovým plechem, bylo 
celokovové konstrukce s hlavním a pomoc-

Na počátku dlouhé řady úspěšných akro
batických speciálů z Moravanu Otrokovice 
byl Zlin Z-226A Akrobat. Jeho prototyp vznikl 
úpravou základní verze Z-226B (MO 9/1980) 
a byl zalátán v záři 1956.

Celkem bylo postaveno devět letounů 
Z-226A: pět přímo, čtyři dalši vznikly přestav
bou Z-226B a T.

V roce 1963 byly čtyři Z-226A upraveny na 
zdokonalenou verzi Z-226AS Akrobat spe
ciál. Kromě drobných úprav se tato verze 
odlišovala především nově tvarovaným pře
krytém kabiny a stavitelnou vrtuli V-500; 
později byly některé z letounů vybaveny 
vrtulemi V-503.

čs. piloti na Z-226A úspěšně létali jak na
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Propagační
raketa

Blíží se doba prázdnin a s ní i řada 
propagačních akcí na pionýrských táborech. 
Tam však pro předvádění výkonných sou
těžních modelů většinou není vhodný terén. 
Do takových podmínek se hodí právě Jubi- 

'  lant. Byl navržen většinou ze sklolamináto- 
vých dílů s cílem snížit materiálovou 
náročnost, pracnost i hmotnost, zrychlit 
předstartovní přípravu a koneckonců i snížit 
finanční náklady na propagační létání. Model 
byl postaven v deseti exemplářích, které 
měly úspěšnou premiéru již při předloňském 
Týdnu branné aktivity Svazarmu v Plzni.

K stavbě modelu je použito převážně 
sklotextilu a epoxidové pryskyřice E 15. 
Hlavici 1 a spodní část trupu 4 nalaminujeme 
z tkaniny 110g/m2. Vytvrzené a vystárnuté 
díly přebrousíme pod vodou brusným pa
pírem o zrnitosti 240. Povrch je možné ještě 
přetmelit a vybrousit, při pečlivém lamino
vání to však není nutné. Do spodního okraje 
dílu 4 vypilujeme drážku bajonetového zám
ku motorové redukce.

Trup 2 a motorovou redukci 5 navineme ze 
sklotextilu 110g/m2, trubky motorů, vodítka 
β a případně trubky přídavných motorů 7 
ze sklotextilu 30 g/m 2 na silonových trnech; 
jejich povrch, prosycený pryskyřicí, obalíme 
astralonovou fólií tl. 0,15 až 0,3 mm (podle

průměru trubky) a omotáme gumou o průře
zu 1 x 4 mm. Po vytvrzení a sejmutí fólie stačí 
povrch trubek jen přeleštit a odmastit.

Stabilizátory 3 slepíme z překližky tl. 
0,8 mm a odřezků smrkové lišty o průřezu 
8 x 2  mm, obroušených podle výkresu. Na 
výkrese je zachycena varianta se čtyřmi 
stabilizátory, Jubilant však létá spolehlivě, 
i když má stabilizátory jen tři.

Pryskyřicí E 15 nebo Lepoxem Rapid 
k sobě slepíme tři motorové trubky 
a vlepímne je do trubky redukce 5. Po 
vytvrzení zabrousíme horní a dolní čela 
redukce do roviny. Zespodu mezi motorové 
trubky zalepíme matici M3 pro pojistku 
motorů, do níž při lepení zašroubujeme 
separovaný šroub M3. Po vytvrzení šroub 
vyšroubujeme, spodní čelo zakryjeme astra
lonovou fólií nebo voskovým papírem, re
dukci položíme na rovnou podložku a do 
motorových trubek a mezer mezi nimi 
a obvodovou trubkou 5 nalijeme pryskyřici 
E 15. Ta se rovnoměrně rozlije a zaslepí 
spodek redudkce. Do obvodové trubky 5 
zalepíme kolík bajonetového zámku z ocelo
vé kulatiny o průměru 3 mm. Do motorových 
trubek shora vlepíme opěrné kroužky 
z balsy, překližky, případně lepicí pásky.

K spodní části trupu 4 přilepíme Bisonem- 
Hard nebo Kanagomem stabilizátory 3. Po 
zaschnutí lepidla spoje přelepíme pryskyřicí 
E 15. z niž přitom vytvoříme mezi trupem 
a stabilizátory oblé přechody. Do hlavice 
1 a válcové části trupu 2 zalepíme Lepoxem 
Rapid poutači gumu o průřezu 1 x 4 mm 
a délce asi 500 mm. Spoj v obou dílech 
přelaminujeme odstřižkem sklotextilu. Spod
ní část trupu se stabilizátory nasuneme na 
válcový díl trupu a přilepíme Lepoxem Rapid. 
Současně k modelu přilepíme vodítka β.

Hotový model nastříkáme barevnými nit- 
roemaily výrazných odstínů. Hlavici asi do 
poloviny vyplníme plasteiínou, abychom po
sunuli těžiště dostatečně vysoko pro stabilní 
let. Hotový model má překvapivě nízkou 
hmotnost, asi 80 až 90 g. Pokud v něm chce
me přepravovat těžší náklad (bonbóny atp.), 
můžeme jeho nosnost zvýšit přilepením dvou 
až čtyř kontejnerů pro přídavné motory 7.

Návratovým zařízením je padák o průměru 
500 mm, zhotovený z „banánové" fólie 
a obarvený lihovými popisovači Fix výraz
ných odstínů. Z rakety jsou výmetem vyhazo
vány „letáky" s propagačními hesly, zhotove
né z pásů krepového papíru, na jejichž jedné 
užší straně je přilepena smrková lišta 
o průřezu 8 x 2  mm s připevněným malým 
olověným závažím.

Je výhodné zhotovit si více motorových 
redukcí, které můžeme „nabít" v klidu v dílně 
a při létání je pouze vyměňovat jediným 
šroubovitým pohybem. Vystřelení motorů 
z redukce při výmětu brání široká podložka, 
přidržovaná k redukci šroubem M3.

Z. m. s. Pavel Holub,
RMK Plzeň-Bory

Pohár Vasila Děmirevského-Želju
Stanke Dimitrov, BLR, 26. dubna až 1. května

Pohár Vasila Děmirevského-Želju, který 
pořádá organizace OSO (bulharská branná 
organizace) zhruba sedmdesátitisícového 
města Stanke Dimitrov, je mezinárodní sou
těží s otevřenou účastí, kterou bychom 
v našich domácích podmínkách mohli přirov
nat nejspíše k veřejné soutěži. Českoslo
venští reprezentanti se jí zúčastnili na po
zvání bulharské strany. Bulhaři nám také 
hradili veškeré náklady spojené s ubyto
váním a stravováním. Na nedostatek jejich 
péče jsme si v žádném směru nemohli 
stěžovat, setkali jsme se s velmi přátelským 
přístupem. Soutěže se zúčastnily reprezen
tační týmy BLR, PLR, RSR a ČSSR a klubová 
družstva města Stanke Dimitrov, Zwickau 
(NDR) a štípu (Jugoslávie). Překvapením 
byla účast dvoučlenného týmu Francie, 
v němž startovala majitelka firmy Delta Astro 
Model, zabývající se prodejem raketomode- 
lářských potřeb ve Francii, J. Giaufferová 
a její obchodní ředitel J. L. Pronaretti. Udivila 
nás i přítomnost družstva pionýrů z Mladé 
Boleslavi, posíleného zkušeným F. Krejbi- 
chem. Ze špičkových evropských týmů chy

běli pouze reprezentanti SSSR, a tak lze 
s klidným svědomím nazvat Pohár Vasila 
Děmirevského-Želju generálkou na mistrov
ství Evropy.

Podmínky při soutěži byly neobyčejně 
tvrdé. Při úvodní kategorii S6A vál vítr 
o rychlosti asi 6 m/s; v dalších dnech však 
dále zesiloval a při závěrečné soutěži RC 
raketových kluzáků už byl na hranici 10 m/s. 
K tomu připočtěme chlad a občasné mrhole
ní.

V klasických kategoriích podali naši repre
zentanti celkem dobré výkony. Opět se ale 
ukázalo, že neumíme létat streamer, respek
tive odhadnout termiku. Smůlu v této katego
rii měl A. Řepa, který jako jediný z našich 
létal s papírovými modely: v prvním kole 
přistál jeho model přesné doprostřed ma
lého jezírka a v následujícím kole mu druhý 
model ulétl. V posledním startu už pochopi
telně od napůl rozmočené rakety nemohl 
čekat zázraky. V kategorii S3A se v prvním 
kole Z. Kolářovi „povedl" jediný neplatný 
start našeho družstva v celé soutěži, když 
neotevřel padák. Ve třetím kole už spíše 
soutěžili časoměřiči, kdo z nich uvidí modely 
déle. Obdobná situace se opakovala i při 
kategorii S4B, v níž v posledním kole modely 
J. Táborského a R. Zycha už časoměřiči 
neviděli (my ovšem také ne), a tak se do 
rozlétávání probojoval jen A. Řepa. V roz- 
létávání se však naši časoměřiči dopustili 
jediné chyby, když po 156 s tvrdili, že Tonův 
model už přistál. My jsme ale v dalekohledu 
viděli, že ještě letí. Tono tak obsadil čtvrté 
místo.

V kategorii S7 jsme byli po bodování 
trochu zklamáni. Bodovači byli vybíráni

Ing. Lubomír Droppa se připravuje ke startu. 
O podmínkách, jež v té době panovaly, 
svědčí dostatečně výmluvně jeho „polární" 
zakuklení

přímo na místě z jednotlivých výprav, a tak 
ne všichni byli na úrovni. Letová část soutěže 
sice naše reprezentanty posunula dopředu, 
ale nutno přiznat, že ani jim se příliš 
nevydařila. U Saturnu 1B T. Marchyna došlo 
k závadě při zážehu druhého stupně, a tak si 
musel alespoň jednostupňové let zopakovat, 
aby zapsal platný start. Ani Z. Kolářovi se 
nepodařilo zažehnout druhý stupeň jeho 
Ariane 1. T. Girovi se zase zamotal návratový 
padák jednoho dílu jeho pěkného modelu 
Ariane 3, a jeho dopad byl příliš tvrdý. 
Naštěstí byl bezpečnostní komisař soutěže S.
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Mladenov dosti benevolentní.
Velmi dramatický souboj mezi naším 

a bulharským družstvem se odehrál v kate
gorii S8E. Zvláště v posledních dvou kolech 
už se s modely nedalo mnoho dělat, jen se 
snažit je udržet proti větru. Nejlépe nakonec 
ze soutěže vyšel ing. L. Droppa, jemuž 
pomohly zkušenosti ze svahového létáni. 
O pouhou sekundu za ním skončil bulharský 
reprezentant M. Georgijev. O pořadí druž
stev nakonec rozhodl poslední start S. 
Ruseva, který v konečné fázi motorového 
letu předvedl přemet, a byl — celkem přísně, 
ale podle pravidel — diskvalifikován. Všichni 
bulharští reprezentanti se však od posled
ního mistrovství světa podstatně zlepšili, 
a zdá se, že nadcházejíc! evropský šampio
nát v Rumunsku nebude v této kategorii 
žádnou selankou.

Počasí bylo jedinou vadou jinak velmi 
dobře připravené soutěže. Členy naší výpra
vy však ještě rozčarovala skutečnost, že 
nebyli vybaveni vůbec žádnými penězi. Pra
covnici ŮV Svazarmu nám totiž před odletem 
sdělili, že kapesné obdržíme od bulharských 
pořadatelů, a ti zase tvrdili, že žádná taková 
dohoda neexistuje. Prostředky na mimořád
né výdaje, jež mezi nás vedoucí výpravy K. 
Jeřábek nakonec beze zbytku rozdělil, stačily 
přesně na jednu kávu a 4 del limonády na 
osobu a den. Takové množství ovšem těžko 
nahradí úbytek tekutiny při celodenním 
běhání na letišti.

Účelem, proč naši reprezentanti do Stanke 
Dimitrov jeli, však byla první fáze přípravy na 
letošní mistrovství Evropy. A ten byl splněn 
beze zbytku.

Tomáš Sládek, 
trenér výpravy

Výsledky

Kategorie S3A (25 soutěžících): 1. J. 
Spasov 900 + 265; 2. T. Dragov 900 + 167; 3.

S. Kanděv, všichni BLR 890; 6. J. Pukl 794; 8. 
R. Zych 778; 13. Z. Kolář, všichni ČSSR 556; 
22. J. Kubálek 363; 24. P. Mates 231; 25. F. 
Krejbich, všichni Mladá Boleslav 185 s.

Družstva: 1. BLR 2690; 2. Stanke Dimitrov 
2172; 3. ČSSR 2128; 9. Mladá Boleslav 779 s.

Kategorie S4B (23): 1. S. Kanděv, BLR 720 
+ 360; 2. M. Czajka, PLR 720 + 229; 3. D. 
Torodoc, RSR 720 + 212; 4. A. Řepa 720 
+ 156; 7. J. Táborský 672; 10. R. Zych, všichni 
ČSSR 661; 17. J. Kubálek 227; 19. F. Krejbich 
203; 22. M. Souček, všichni Mladá Boleslav 
88 s.

Družstva: 1. BLR 2100; 2. ČSSR 2053; 3. 
RSR 1680; 7. Mladá Boleslav 518 s.

Kategorie S6A (26): 1. S. Kanděv, BLR 540; 
2. M. Czajka, PLR 510; 3. J. Miltanov, Stanke 
Dimitrov 475; 9. R. Zych 425; 10. A. Řepa, 
oba ČSSR 408; 11. J. Kubálek, Mladá 
Boleslav 400; 12. J. Pukl, ČSSR 388; 14. R. 
Jecelín 326; 23. F. Krejbich, oba Mladá 
Boleslav 210 s.

Družstva: 1. BLR 1420; 2. Stanke Dimitrov 
1385; 3. ČSSR 1221; 6. Mladá Boleslav 936 s.

Kategorie S7 (22): 1. D. Vačkov (Sojuz) 
899; 2. P. Vrančev (Sojuz), oba BLR 870; 3. T 
Marchyn (Saturn 1B) 832; 4. T. Gira (Ariane 
3) 796; 7. Z. Kolář (Ariane 1), všichni ČSSR 
740; 15. R. Jecelín (Sonda S9) 430; 16. F. 
Krejbich (Sonda S9) 417; 17. J. Kubálek 
(Sonda S9), všichni Mladá Boleslav 393 b.

Družstva: 1. BLR 2530; 2. ČSSR 2368; 3. 
Štip (SFRJ) 2021; 6. Mladá Boleslav 1240 b.

Kategorie S8E (12): 1. L. Droppa, ČSSR 
975; 2. M. Georgijev, BLR 974; 3. J. Tábor
ský, ČSSR 882; 4. J. Pavlov, BLR 841; 5. V. 
Hadač, ČSSR 747 s.

Družstva: 1. ČSSR 2604; 2. BLR 2450; 3. 
PLR 1084s.

Kategorie
raketových

modelů
Jednotlivé třídy podle mezinárodních pravi
del FAI, označované písmenem S a číslici, 
se děli na kategorie, lišící se celkovým im
pulsem motorů a povolenou maximální 
hmotností. U časových soutěžíje měřeni ča
su omezeno maximem, které se v každém 
dalším soutěžním kole zvyšuje o 60 s. Létají 
se vidy 3 starty, hodnotí se součet časů ze 
všech startů. U výškových soutěži se létají 
vidy 3 starty, hodnotí se výška dosažená 
v nejlepšim startu.

51 — výška prostá. Kategorie: S1A, 
S1B, S1C, S1D.

52 — výška se zátěží. Model nese 
podle kategorie 1 nebo více stan
dardních kovových válcových 
zátěží o hmotnosti 28 g. Kategorie: 
S2A, S2B, S2C.

53 — raketa na padáku, čas. Katego
rie: S3A, S3B, S3C, S3D.

54 — raketoplány startující svisle 
a vracející se klouzavým letem, čas. 
Kategorie: S4A, S4B, S4Č, S4D, 
S4F.

55 — výškové makety. Modely jsou 
hodnoceny staticky a poté absolvu
jí 3 starty. O pořadí rozhoduje 
součet bodů za statické hodnocení 
a výšky v metrech dosažené 
v nejlepším letu. Kategorie: S5A, 
S5B, S5C, S5D, S5F.

56 — raketa na streameru (brzdicí 
stuze), čas. Kategorie: S6A, S6B, 
S6C, SBD.

57 — bodovací makety. Modely jsou 
hodnoceny staticky a poté absolvu
jí 2 starty, v nichž je posuzována 
kvalita letu. O pořadí rozhoduje 
součet bodů za statické hodnocení 
a za lepší start. Není rozděleno na 
kategorie.

58 — raketové kluzáky, startující 
svisle a vracející se klouzavým 
letem, čas. Během letu se z modelu 
nesmi nic oddělit. Ve vyšších kate
goriích je povinné řízení rádiem. 
Kategorie: S8A, S8B, S8C, S8D, 
S8E (RC), S8F (RC).

Národní pravidla
S5 — makety, čas. Modely jsou 

hodnoceny staticky a poté absolvu
jí 2 starty. O pořadí rozhoduje 
součet bodů za statické hodnocení 
a času v sekundách dosaženého 
v lepším startu. Letová maxima 
jsou pro oba starty shodná. Ostatní 
pravidla a kategorie jsou shodné 
s třídou S5 (podle pravidel FAI). 

Velké polomakety — jsou hodnoceny 
staticky a poté absolvují 2 starty, 
v nichž je posuzována kvalita letu. 
Hodnotí se součet bodu za statické 
hodnocení a za lepší let, k tomu se 
přičítají body udělené za velikost 
modelu. Není rozděleno na katego
rie.

S-1 — letecké modely poháněné
raketovým motorem typu S-1. Létá 
se 5 startů, hodnotí se součet časů 
ze všech startů. Maximum je pro 
každý start 120 s. Kategorie: Sou
těžní modely, polomakety, zvláštní 
modely.

S-2 — letecké modely poháněné
raketovým motorem S-2 nebo S-3. 
Pravidla a kategorie jsou shodné 
s třídou S-1.

S-4 — letecké modely poháněné
raketovým motorem S-4. Pravidla 
a kategorie jsou shodné s třídou 
S-1.
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Kategorie A/B — Upoutané rychlost
ní modely lodi.

O pořadí rozhoduje dosažení co 
nejvyšší rychlosti v pěti kolech jedné 
rozjlžďky na kruhové trati o délce 
500 m.
Třídy:
A-1 — plování schopné modely lodí 

volné konstrukce se spalovacím 
motorem o zdvihovém objemu do
2.50 cm3 (od 1. 1. 1990 do
3.50 cm3) s pohonem lodní vrtulí 

A-2 — modely s motorem o zdviho
vém objemu od 2,50 do 5,00 cm3 
(od 1. 1. 1990 od 3,50 do 6,55 cm3) 
s pohonem lodní vrtulí

A-3 — modely s motorem o zdviho
vém objemu od 5,00 do 10,00 cm3 
(od. 1, 1. 1990 od 6,55 do 
10,00 cm3) s pohonem lodní vrtulí 

B-1 — plování schopné modely lodí 
volné konstrukce se spalovacím 
motorem o zdvihovém objemu do
2.50 cm3 s pohonem leteckou vrtulí

Kategorie C — Neplovoucf modely 
lodi, technických zařízeni lodi a částí 
lodi.

0  vítězi rozhoduje dosažení co 
nejvyššího počtu bodů.
Třídy:
C-1 — modely všech druhů veslových 

a plachetních lodí
C-2 — lodě a čluny výhradně se 

strojním pohonem
C-3 — lodní zařízení, části lodí, 

přístavních a loděnicových zařízení, 
scénická znázornění 

C-4 — miniaturní modely tříd C-1 až 
C-3 v měřítku 1:250 a menším

Kategorie E — Makety a volně kon
struované jizdy schopné modely 
s mechanickým pohonem.

Rozhodčí boduji jízdní zkoušky, 
u E-H a E-K též stavbu.
Třídy:
E-H — makety obchodních lodí 
E-K — makety vojenských lodí 
E-X — volná konstrukce lodí

Kategorie F — Dálkově ovládané 
modely

Třídy skupiny F-1:
Rozhodujícím kritériem je dosažení 

co nejvyšší rychlosti na trati tvaru 
rovnostranného trojúhelníku.
F1-V3.5 — modely lodí se spalovacím 

motorem o zdvihovém objemu do
3.5 cm3 s pohonem lodní nebo 
leteckou vrtulí

F1-V6.5 — modely se spalovacím 
motorem o zdvihovém objemu od
3.5 cm3 do 6,55 cm3 a pohonem ve 
vodě

F1-V15 — modely se spalovacím 
motorem o zdvihovém objemu od 
6,55 cm3 do 15,00 cm3 a pohonem 
ve vodě

F1-E 1 kg — modely lodi s elektromo
torem o celkové hmotnosti do 1 kg 
a pohonem ve vodě 

F1-E nad 1 kg — modely s elektromo
torem o cetkove hmotnosti nad
1 kg a pohonem ve vodě 

Třídy skupiny F-2:
Bodovány stavba a jízdní zkoušky.

(Pokračováni na str. 23)

V ružomberskom DPM je už roky prvým 
modelom adeptov lodného modelárstva sta
vebnice Korál, s ktorou po úpravách chlapci 
bežne dosahujú výsledkov potřebných pre 
získanie I. výkonnostnej triedy.

Úpravy modelu nie sú zložité. V prvom 
radu sa dotýkajú pohonnej jednotky. Ha- 
dičková spojka, dodávaná v stavebnici, má 
malú životnost. Najjedoduchšie je do modelu 
instalovat sovietsky lodný motor 1, předáva
ný s hriadeřom a vrturou, čím sa spojke 
úplné vyhneme.

Jeho hriadeř prestrčíme cez otvor v pre- 
pážke 4 a motor tak budeme mat v kokpite 
člna. Sedačku podstrčíme pod motor a do 
opěradla urobíme výřez pre hriadeř. Aby 
okolo hriadeřa v mieste přechodu dnom 
trupu nezatékalo, nastřiháme zo zbytkov 
plastiku pásky 3, široké 1 až 1,5 mm a dlhé 
20 mm, ktoré na miesto přechodu nalepíme, 
čím hriadeř obalíme a utěsníme. Nedáváme 
veřa lepidla a nelepíme naraz, aby sa 
nerozleptalo dno trupu.

Kábliky od motora prevlečieme prevřtanou 
přepážkou 4, ktorú v mieste přechodu 
hriadeřa zpevníme kúskom plastika. Vypínač 
5 osadíme v jej hornej časti.

Ak použijeme motor Igla 2,4 V (2), zhoto
víme novů spojku z hriadeřa, ktorý je vo 
stavebnici. Hriadeř nebývá rovnakej dlžky 
a pre úpravu by mohol byt krátký. Preto 
najprv obrúsíme asi polovicu dížky závitu. 
Z opačnej strany na hriadeř navlečieme 
podřa plánku vymedzenie a dve púzdra. 
Hladký koniec hriadeřa vo zveráku ohneme 
podřa obrázku; dlžka ramien je asi 10 mm.

Lepidlom na plastik zlepíme diely 19 a 20 
a púzdro hriadeřa proti rozlepeniu poistíme 
polepením vrstvou jemného papiera. Ten
kým vrtákom do púzdra vyvrtáme mazací 
otvor. Po zaschnutí vlepíme celok do trupu.

Remenicu 7 prevřtáme mimo osi vrtákom

o priemere 1,6 mm a do otvoru vlepíme 
epoxidom klínec bez hlavičky. Nevyváženost 
takejto spojky nie je v modeli badateřná 
a spojka běží spořahlivo.

Oproti pčvodnému plánu bude motor 
posunutý, preto musíme do přepážky 4 
vyřezat nožom oválný otvor. Miesto na 
podložku upevníme motor na dva kúsky 
smrekových lišt 3x8 so zbrúsenými koncami. 
Tie okolo trupu přilepíme lepidlom na plast 
a spolu s motorom zalijeme epoxidom.

Držanie priameho směru pri plavbě sa 
výrazné zlepší přidáním kýlu 9, ktorý podřa 
paplerovej šablony zhotovíme z plastu 
o hrúbke 2 mm a výške 40 mm.

Riadenie modelu je veřmi hrubé. Preto ku 
kormidlu prirobíme z hliníkového plechu 
dlhé ovládacie ramienko so zaistením proti 
pootáčaniu, alebo zhotovíme nové kormidlo 
z hliníkového plechu o hrúbke 1 mm.

Peruf kormidla vystřihneme v celku aj 
s častou, ktorá bude vlepená do trupu. Do 
tejto časti podřa výkresu vyvřtame tri či štyri 
otvory o priemere 6 mm, do ktorých vložíme 
kolesá vystřihnuté z plastu o hrúbke 1 mm 
a prelepíme bočnicami z plastu o hrúbke 
2 mm.

Pilkou na kov přeřežeme zrkadlo a dno 
trupu až po přepážku a do zářezu vlepíme 
peruf kormidla.

Aby sa model vo váčších vlnách nepotopil, 
vyplníme všetky dutiny pěnovým polysty- 
rénom. Dve ploché batérie zapojené do série 
instalujeme do trupu a z oboch stráň ich proti 
posunutiu upevníme pěnovým polystyrénom, 
ktorý na jednej straně přilepíme epoxidom, 
aby sa nedal zaměnit.

K modelu musíme zhotovit aj nový stojan. 
Postačí k tomu preglejka, dodávaná v sta
vebnici, na ktorej k vytlačenému obrysu dna 
přidáme výřez pro nový kýl.

Dušan Chudjak
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Nová pravidla

NAVIGA
V účelové edici ÚV Svazarmu konečně 

'/yšla modeláři netrpělivě očekávaná pravidla 
NAVIGA pro lodní modeláře. Díky dlouhé 
výrobní lhůtě však vyšla v češtině až letos, 
tedy v roce, kdy už došlo k jejich revizi. 
Protože se během korektur nepodařilo 
všechny změny do pravidel zahrnout, přiná
šíme nyní jejich zněni v podobě, v jaké byly 
schváleny na generální konferenci NAVIGA 
koncem loňského roku a v jaké budou platit 
do roku 1990.

Se změnami již byli seznámeni účastníci 
doškoleni ústředních rozhodčích a rozhod
čích 1. třídy v Božkově u Mnichovic a Kolíně; 
upravenými pravidly se také budou řídit 
účastnici mistrovství ČSSR v Českém Těšíně.

V pravidlech ai opravte:

■ str. 14 škrtnout: 4 — Brazílie, 11 — Irsko

■ str. 16. doplnit: S platnosti od 1. 1. 1990 budou 
třídy rozděleny takto: A1 — do 3,50 cm3, A2 — od 
3,50 cm3 do 6,55 cm3, A3 — od 6,55 cm3 do 
10.00 cm3.
■ str. 36 — článek 5.4.3 odst. (9) doplnit: II závodu 
FSR-V není v připadá překročení povolené hranice 
závodník ihned diskvalifikován, ale je méřen ještě 
jednou. Při prvním překročeni je penalizován žlutou 
kartou, při druhém překročeni obdržf pro tuto jízdu 
červenou kartu. Při odpadnuti výfuku nebo tlumiče 
hluku může beztrestně dokončit započaté kolo 
a model opravit. Na závodnicích není požadováno, 
aby v prostoru měřeni hluku jeli na plný plyn. Na MS 
oznámí pořadatel účastníkům podle hlukových po
měrů závodiště předem povolenou toleranci nad 
80 dB.

■ str. 39. — článek 5.4.6 doplnit chybějícím odstav
cem (3): Průměr bóje je pro skupiny F1 až F3 
stanoven na 100 mm, průměr bóje pro závody FSR 
na 400 až 500 mm.
Odstavec původně označený (3) přeznačit na (4).

■ str. 47 článek 5.5.11 odst. (2) doplnit u b): Neplatí 
pro třídy F1-V a F3-V
odst. (4) doplnit v závorce: (S výjimkou kategorie 
FSR a tříd F1-V a F3-V).

■ str. 49 — článek 5.5.15 odst. (5) doplnit: Pro 
měřeni vložky motoru použit bezdotykové měřidlo 
nebo kulovou měrku (ne posuvné měřítko).

■ str 51 — článek 5.5.19 má nový název a nové 
zněni: Omezeni (nevypisováni) tříd pro MS. Aby byla 
vypuštěna (nevypsána) třída při MS, musí být 
splněny tyto podmínky:

(1) Pokud se mistrovství světa v některé třídě 
s výjimkou C, F6, F7 nezúčastni nejméně 5 závod
níků ze tři různých zemi, potom po skončeni MS tato 
třída nebude pro příští MS NAVIGA vypsána.
(2) ruší se
(3) přeznačit na (2) a konec odstavce se místo „ . . .
v pravidlech NAVIGA zruší." mění n a ......při příštím
mistrovství nevypíše."

■ str. 68 — článek 10.2 — doplnit poznámkou: Platí 
do 31. 12. 1989. Od 1. 1. 1990 platí rozděleni tříd 
a kubatur uvedené na str. 16.

■ str. 80 — článek 11.2 — Třída C1 — doplnit větu: 
Je ponecháno na vůli závodníka, zda bude model 
vybaven takeláži s oplachtěnírn nebo bez plachet.

■ str. 85 — Tabulka 3 — opravit ve sloupci „uzly" 
36,6-41.0 na 32,6-36,5; místo 32,6-36,5 na 36,6-41,0

■ str. 93 — Tabulka č. 4/1 — opravit:

sloupec čas sloupec body původně správně
2a 3 23,3 20,3
28 20 26,2 26,6
32 4 24,5 23,5
32 5 23,6 24,1
32 6 24,1 24,5
87 9 71,1 70,1

140 8 119,9 110,9

■ str. 94 — Tabulka č. 4/2 opravit:

sloupec čas sloupec body původně správně
32 4 40,0 40,4
36 4 45,5 45,4
50 14 65,5 56,5

■ str 98 — článek 13.3 odst. (2) doplnit druhou větu: 
Výjimku tvoři modely, které jsou postaveny v měřítku 
1:100 nebo menším ve skupině F2, nebo v měřlku 
1:50 ve třídách F6, F7.
■ str. 101 — článek 13.7 doplnit: Doplněni pro 
skupinu F1: 3 stopky pro třídy F1-E, 6 stopek pro 
třídy F1-V. Doplněni pro skupinu F3: 3 stopky pro 
třídu F3-E a 6 stopek pro třídu F3-V. Pro třídy 
F1-V a F3-V zřídit palivově depo.
článek 13.8 — odst. (1) doplnit: Platí pouze pro F1-E.
■ str. 102 — článek 13.8 odst. (6) doplnit: Platí 
pouze pro F1-E. Doplnit nový odstavec (7) tohoto 
zněni: Pracovní čas pro třídy F1-V je 5 minut. 
V tomto pracovním čase je zahrnut start, jakož

, i libovolný počet jízd, které se vejdou do pracovního 
času, tj. jízda započatá před ukončením a dokonče
ná po uplynuti pracovního času. Závodník může 
započít další jízdu vždy až na pokyn vedoucího 
startoviště. Začátek každé jízdy musí závodník 
oznámit zvednutím ruky nebo jiným dohodnutým 
způsobem (viz 5.5.12). Závodník může během 
pracovního času manipulovat s modelem (kromě 
výměny motoru). Začátek pracovního času určuje 
vedoucí startoviště a oznamuje jej závodníkovi. 
Pracovní čas se oznamuje po 1 minutě.
■ str. 106 — obr. 8: Doplnit na obě strany od středu 
označeni přistávacího obdélníku 80 cm pro F2-A.

■ str. 107 — článek 13.9.16 ve větě „Do přistávacího 
obdélníku může . . nahradit slovo „obdélník" 
slovem „dok".
■ str. 109 — článek 13.10 doplnit odstavce (1) a (4): 
Platí pro F3E.
■ str. 110 — článek 13.10 doplnit o nový odstavec 
(101 «» stejným textem jako je odstavec (7) v článku 
13.8 (str. 102).

■ str. 119 — článek 13.11.1 odst. (3) doplnit: 
Upevněni štítku má být pružné (přes silentblok)

■ str. 120 — článek 13.11.1 odst. (3) upravit třetí 
větu takto: Pořadateli se doporučuje, aby dva čluny 
ze čtyř, případně jeden ze dvou, byly opatřeny 
spalovacím nebo elektrickým motorem.

■ str. 125 — obr. 13: Opravit rozměr plata z 12 na 
18 m s očíslováním startovních míst 1 až 12.

■ str. 126 — článek 13.11.7 odst. (6) doplnit druhou 
větu: V případě, že závodník nezapne RC soupravu 
včas, je napomenut (trestán) žlutou kartou.
odst. (10) doplnit větou: Nedodrženi 30 s klidu před 
startem se u provinilého závodníka trestá žlutou 
kartou.

■ str. 128 — odst. (22) d) doplnit druhou větu takto: 
Modely se znovu odstartuji jako při startu na začátku 
rozjlžďky, ale bez přípravného času.
odst. (24) ruší se závorka (kromě. . .  trestat) 
odst. (24) e) se celý ruší
odst. (24) f) upravit takto: Jestliže se model dotkne 
nebo přímo narazí do záchranného člunu, závodník 
je pro tuto jízdu ihned diskvalifikován (červená 
karta) a model musí být ihned vyjmut z vody.

■ str. 129 — odst. (24) g) Předposlední větu změnit 
takto: Vedoucí startoviště musí vyslovené tresty 
s udáním startovního čísla závodníka dát zaregistro
vat počítačům kol.

■ str. 133 — článek 12.12.6 odst. (7) doplnit větou: 
Po začátku předváděni se nesmi závodník ani 
pomocník modelů dotknout.

■ str. 137 — v nadpisu doplnit za F7 ještě FSR

■ str. 152 — článek 14.3.2.1 odst a) — poslední 
odrážku doplnit: (nebo 6 ks malých monočlánků 
(Baby cell))
článek 14.3.2.1 odst. c) první řádek bude znít: 
— barevné vyznačený ponor ve 2/3 výšky trupu.

■ str. 143 — startovní karta F1 — neplatí pro F1-V

■ str. 145 — startovní karta F3 — neplati pro F3-V

■ str. 154 — článek 14.3.2.2 odst. d) Začátek druhé 
věty „Sportovní můstek" — opravit na „Startovní 
můstek".

■ str. 157 — článek 14.4.3 — pátý řádek III: Místo -2 
má být správně -3.

■ str. 160 — článek 14.6.2 začátek posledního 
odstavce upravit takto: Start závodu se provádí 
z klidu (model je na hladině u startovního plata) 
směrem k vrcholové bójce trojúhelníku. Objeti 
poloviny trojúhelníku po startu se počítá jako první 
celé kolo.

■ str. 164 — upravit obrázek: Směr startu místo na 
pravou bójku změnit na vrcholovou.

ing. Vladimír Valenta 
odborná komise lodních modelářů 

RMo ÚV Svazarmu

F2-A — makety lodí o celkové délce 
do 900 mm
F2-B — makety lodi o délce od 900 
do 1400 mm
F2-C — makety lodí o délce od 1400 
do 2500 mm 
Třídy skupiny F-3:

Pořadí soutěžících určuje rychlost 
a čistota průjezdu brankami slalomo
vé trati.
F3-V — modely volné konstrukce se 

spalovacím motorem o libovolném 
zdvihovém objemu s pohonem ve 
vodě nebo leteckou vrtuli (motor do
3.5 cm3)

F3-E — modely libovolné konstrukce 
s elektromotorem a pohonem ve 
vodě

Třídy skupiny FSR:
Soutěží se v ujetí co největšího 

počtu kol na speciálním polygonu. 
FSR-E 2 kg — modely volné kon

strukce s celkovou hmotnosti do 
2 kg a elektropohonem lodní vrtule 

FSR-E nad 2 kg — celková hmotnost 
modelu nad 2 kg, elektropohon 
lodní vrtule

FSR-V3.5 — modely se spalovacím 
motorem o zdvihovém objemu do
3.5 cm3

FSR-V6,5 — modely s motorem 
o zdvihovém objemu od 3,5 cm3 do 
6,55 cm3

FSR-V15 — modely s motorem 
o zdvihovém objemu od 6,55 cm3 
do 15 cm3

FSR-V35 — modely poháněné ben
zínovým motorem o zdvihovém 
objemu od 15 do 35 cm3 s jiskro
vým zapalováním 

Třídy skupin F-6 a F-7:
Společný manévr několika maket 
lodi.

F-6 — makety modelů lodi, člunů, 
plovoucích jeřábů a vrtných sou
prav pro společný manévr družstva 

F-7 — pro manévr jednotlivce 
Kategorie F5 — RC modely plachet
nic Bodovány soutěžní jízdy.
Třídy:
F5-M — Marblehead — vývojová 

a konstruktérská třída dálkově říze
ných jednotrupých závodních ja
chet. Délka modelu 127,6 až 
128,9 cm, plocha plachet nejvýše 
5161 cm2

F5-10 — Tenreater — dálkově řízené 
jednotfupé modely jachet. Délka 
vodorysky je určena plochou pla
chet podle vzorce

LWL . S 
122903

< 10,
kde LWL je délka vodorysky 
a S plocha plachet v cm2.

F5-E-Economy (Jednometrová třída) 
— dálkově řízené jednotrupé mo
dely jachet s nejvýše dvěma říze
nými funkcemi. Délka trupu nesmí 
přesáhnout 100 cm a plocha pla
chet 4000 cm2. Hmotnost jachty 
bez kýlu a závaží je nejvýše 1,7 kg.

Žákovské soutěže
Třídy modelů navazuji na třídy Navi
ga.
DJ-X — volné plachetnice s trupem 

dlouhým max. 750 mm a plochou 
plachet do 21 dm2

EX-500 — modely lodí o max. délce 
500 mm zhotovené podle plánu 
nebo ze stavebnice. Pohon libovol
ným elektromotorem, napájeným 
dvěma plochými bateriemi nebo 
šesti malými monočlánky.

EX-Ž — modely o největší délce 
1250 mm. Při stavbě smějí být 
použity jen některé průmyslové 
vyráběné části. Max. napětí zdroje
42 V.

F2-Ž — makety o délce do 850 mm 
(F2-Ž a) nebo 850 až 1250 mm 
(F2-2 b). Max. napětí zdroje 42 V.
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■ Nové motory Koford 
459/0.459 o priemere kotvy 
11,65 mm predstavujú vrchol 
miniaturizácie v klasických 
dráhových modeloch. Vyrábajú 
sa v štvormagnetovom převede

ní s vysokými magnetmi pre kategóriu 
G7 a s nízkými magnetmi pre kategórie 
G27 a SP32. Hmotnost motora je 12 
gramov.
■ Firma Camen představila novů sku
pinu motorov, označenu „35“ . Na kotvě 
je strojně navinutých 35 závitov drótu 
27 AWG, jádro ma prierez .496/.350 
(12,6 x 8,9 mm).
■ Vífazmi prvých závodov seriálov 
a pohárov sa stali: Pohár R5: Žďár n. S.
— J. Reček; Brno — J. Reček; Pohár 
A3/24: Jablonné p.J. — Reček, Gbelec; 
Seriál G7: Žďár n.S. — J. Hájek; Pohár 
P 205: Košice — J. Vendrák; Revúca
— J. Ivan; seriál F1 VSK: Revúca — L. 
Koterba.
■ Prvý závod ME pre kategórie G7 
a G27 sa išiel na Vetkú noc v Udene 
(Holandsko). Výsledky G7: 1. L. Aberg 
(S), 2. P. de Vries (NL), 3. B. Werner 
(D); G27: 1. A. Zoder (A), 2. M. 
Baccarini (I), 3. M. Gramann (A). Druhý 
závod ME se pojede 1. a 2. 10. 
v Monsteras (Švédsko).
■ Z. Beneš odovzdal podklady pre 
zpracovanie metodického listu 1989. 
Navrhuje sa náhrada kategórie A1/32 
kategóriou F1-32. Ide o polomakety 
vozidiel F1 v měřítku 1:32 s farebným 
riešením podra skutočnej předlohy. 
Rozměry: šířka cez kolá 68 mm, cez 
karosériu 55 mm, minimálny priemer 
kol 16 mm, šířka 8 až 16 mm, minimál
ny priemer žádných kol 16 mm, šířka 
max. 16 mm. Lubovolný motor musí 
byť uložený pozdfžne. Kategória G12 
bude určená pre začínajúcich mode- 
lárov a pre rozšírenie členskej základ
né. Ide o polomakety športových proto- 
typov C1, C2 (FIA). Rozměry: 
200 x 83 x 30 mm (výška v mieste ka
biny), minimálny priemer predných kol 
13 mm, žádných 20 mm. Motor s kera
mickými magnetmi vysoký min. 16 mm, 
kotva max. 26 AWG. Povolené šasi: 
pódia schválenej předlohy alebo to- 
várenský výrobok.
■ Na šiestych majstrovstvách světa 
SRC vo francúzskom Toulouse bolí 
vytvořené tieto světové rekordy: Oldti
mer — D. de Bella (USA) 5,742 s/1 
okruh, SP32 — S. Maresca (I) — 4,384; 
G7 — J. Laster (USA) — 2,181; J. T. 
Anderson (S) — 2,365 (európsky re
kord).
■ Firma Camen je držiteFom troch 
najrýchlejších světových časov: J. La
ster 2,181 s/T okruh; T. Hansen 2,241 
a G. Gerding 2,242. Firma Koford je 
zase držiterom světového rekordu na 
8 x 5  min: M. Swiss — 842 okruhov. 
Všetky výkony bolí samozřejmé do- 
siahnuté na dráhe Blue King 155.

V Ing. Vládo OKÁLI

Kolem 
malých kol

Proporcionální impulsní 
regulátor s napájením přijímače
Jaromír Krebs

Zařízení sestává z několika funkčních cel
ků: stabilizátoru napětí pro přijímač a pro 
monostabilní obvod T1, T2, T3, monostabil- 
ního klopného obvodu T4, T5, vyhodnocova
cího obvodu pro poměr impulsů T6, T7, 
Schmittova klopného obvodu T8, T9, T10, 
T11 a stejnosměrného můstkového zesilo
vače T14 až T17. Celkové zapojeni je na obr. 
1.

Přicházející impuls přijímače přes C3, D1 
spouští monostabilní obvod T4, T5, který 
vytvoří impuls opačné polarity, jehož doba 
trvání je konstantní, nastavitelná RC členem 
R2, R3, C2. Doba trvání impulsů se porov
nává na rezistorech R9, R9. V bodě A vzniká 
impuls o délce rozdílu Impulsů přijímače 
a monostabilního obvodu. Při delším impulsu 
přijímače vzniká kladný impuls, při kratším 
záporný impuls. Při rovnosti délky impulsů 
nevzniká žádný rozdílový impuls, pouze 
drobné zákmity (tab. 1, průběh d). Kladný 
impuls otevírá přes C5 tranzistor T7, přes 
který se po dobu trvání impulsu vybíjí 
kondenzátor C7. Tím v bodě C vzniká pilový 
impuls, jehož amplituda i délka se mění 
s délkou impulsu. Při určité úrovni napětí na 
C7 se překlápí Schmitův obvod; T10 se 
zavírá, T11 otvírá. Následně se otevírají T12, 
T14 a T17, čímž dostává motor napájecí 
napětí. Při záporném impulsu zůstane C7 
nabit. Záporný impuls otevírá T6 a začíná se 
vybíjet C6 — následuje podobný děj jako při 
kladném impulsu. Zavírá se T8, otvírá T9 
(lavinovým způsobem). Následné se otevírají 
T13, T15 a T16 a motor dostává plné 
napájecí napětí opačné polarity než při 
kladném impulsu. Rezistory R17, R18 lze 
volit určitý mrtvý chod od krátkého kladného

do krátkého záporného impulsu — tzv. 
neutrál. Vzniká tím určitá vůle na páce 
vysílače, při níž se motor netočí. Tím je 
odstraněno vrčení, jež vzniká při přesném 
okopírování servozesilovače.

Při stavbě dodržujeme určitý postup, jeli
kož se dají jednotlivé funkční celky uvádět do 
provozu postupně. Nejprve oživíme stabili
zátor pro přijímač. Osadíme T I, T2, T3, R10, 
R12 a místo R11 zapojíme trimr 2k2. Po 
připojení přijímače nebo rezistoru 220 n  
mezi vývody 4,8 V připojíme nabitou napáje
cí baterii 6 V a rezistorem R11 nastavíme 
výstupní napětí pro přijímač 4,8 V. Pak 
zapojíme monostabilní obvod ze součástek 
R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, C l, C2, C3, D1, 
T4 a T5. Místo R2 zapojíme trimr M1, místo 
R9 trimr 39k. Připojíme přijímač, pohonnou 
baterii a zapneme vysílač. Začíná nejdůleži
tější fáze nastavení regulátoru. Na oscilosko
pu pozorujeme průběhy v bodu A. Páku 
pohonu motoru (plyn) dáme do neutrálu, trim 
doprostřed a na osciloskopu můžeme pozo
rovat jeden z průběhů (tab. 1).

Při průběhu a nepracuje monostabilní 
obvod — zkontrolujeme napětí na C1. Při 
průbězích b1, b, c1, c3 je obvod v provozu, 
a tak trimrem R2 (M1) doladíme podle 
obrázku průběhy b2, c2. Pak trimrem R9 
nastavíme podle obrázku průběh d2. Oba 
trimry odpájíme, změříme a připájíme rezi
story co nejbližší hodnoty. Zkusíme pohnout 
pákou na vysílači, zda se objeví na oscilosko
pu obrázky d1 a d3. Jako další osadíme 
porovnávací obvod ze součástek C4, C5, C6, 
C7, R13 až R18, T6, T7. V bodech S a C se 
měly na osciloskopu objevit průběhy podle 
tab. 2.

Obr. 1 ♦4.8V T1 R13 *6V
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Po této kontrole již můžeme osadit zbytek 
součástek. Jde již jen o stejnosměrnou 
vazbu Schmittova klopného obvodu na 
můstkový zesilovač. Součástky T14 až 17, D2 
až D5 a C8 nejsou na desce plošného spoje. 
Tranzistory umístíme na chladič o rozměrech 
73 x 37 mm, který je součástí krabičky, v níž 
je plošný spoj umístěn. Při uvádění této části 
do Chodu jsem pro jistotu připojil pohonnou

baterii přes přístroj DU 20 s fungující elektro
nickou pojistkou (nebo podobný). Při nějaké 
chybě by se mohl otevřít můstek a došlo by 
ke zničení všech tranzistorů. Kondenzátor C8 
omezuje rušeni samotným motorem. Diody 
D2 až D5 jsou ochranné, i když vzhledem 
k velkému kolektorovému napětí tranzistorů 
a malému napájecímu napětí je lze vynechat 
bez obav ze zničení tranzistorů.

4 2»M4 l·
*

s

65 5r"---------------------------------- H
75

Tabulka 1

Použité součástky

R1, R25, R28 470 Ω
R2 M1 trimr
R3 33k
R4, RS 2k2
R6, R13, R14, R15, R16 47k
R7 1k
R8 27k
R9 39k trimr
R10 10k
R11 2k2 trimr
R12 12k
R17, R18 68 Ω
R19, R20 1k5
R21, R22 2k7
R23, R24 47 Í1
R26, R27, R29, R30, R31, R34 100 Ω
R32, R33 22 Ω/0.5 W

C1
C2
C3
C4, CS, C8 
C6 C7
Τ2,’ Τ3, T4, T5, T7, T10, T11 
T6, T8, T9 
T1, T13 
T12
T14, T16 
T15, T17

50M/6 V TE 002 
33k TC 235 

1k TC 235 
M1 TK 750 

2M/35 V TE 004 
KC509 

TR15 (KSY82) 
KF507 
KF517 
BD244 
BD243

Místo tranzistorů BD244, BD243 lze použit 
i u nás vyráběné typy, čímž se ale zvětši 
rozměry zařízeni.

1 2 3

Kategorie
modelů

automobilů
SRC — dráhové modely
Pohon elektromotorem na stej
nosměrný elektrický proud 
o největším napětí 16 V.

Žákovské kategorie
ŽV — modely volné konstrukce 

s papírovou karosérii.
ŽL. — modely volné konstrukce 

s libovolnou karosérií.
ŽA — makety skutečných auto

mobilů.
Žl — neupravované modely vy

ráběné n. p. Igla; povoleno je 
pouze převinutí elektromoto
ru. Kategorie je určena pro 
žáky 3. až 5. tříd.

Juniorské a seniorské kategorie
A1 — makety skutečných vozů 

s nezakrytými koly (formule). 
A2 — makety skutečných vozů 

se zakrytými koly a otevřenou 
karosérií („placky").

A3 — makety skutečných vozů 
se zakrytými koly a uzavřenou 
karosérií (cestovní automobi
ly)·

A4 — makety historických auto
mobilů, vyrobených do roku 
1939. -

B — modely volné konstrukce.
C — polomakety vozů se zakry

tými koly.
Modely kategorií A1 a A2 se 
zhotovují v měřítku 1:32 či 1:24, 
modely kategorií A3, A4 a ŽA 
v měřítku 1:24, rozměry modelů 
zbývajících kategorií jsou stano
veny pravidly. Na soutěžích ma
ket je třeba předložit ověřený 
plánek. Při závodech je zpravidla 
předepsána doba, během níž se 
soutěžící snaží najet co největší 
počet okruhů.

Rádiem řízené modely
RC E — modely pro závod na 

předepsané slalomové trati. 
Pohon elektromotorem, hod
notí se dosažený čas a čistota 
projetí tratě, vyznačené bran
kami.

RC ES — modely pro společný 
závod, poháněné elektromoto
rem. Pro hodnocení je rozho
dující počet okruhů, projetých 
v určeném čase. Napájecí ba
terie smí mít nejvýše šest NiCd 
článků o kapacitě do 2 Ah.

RC V1 — modely vozů s odkry
tými koly, poháněné spalova
cím motorem o největším zdvi
hovém objemu 3,5 cm3.

RC V2 — modely vozů se zakry
tými koly, poháněné spalova
cím motorem o největším zdvi
hovém objemu 3,5 cm3.

Modely kategorií RC V1 a RC V2 
jsou v měřítku 1:8, největší ob
jem palivové nádrže je 125 cm3. 
Pro hodnocení je rozhodující 
počet okruhů, projetých v pře
depsaném čase.
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Ing. Ivan Nepraš, CSc. LIPSKO

OPĚT
BEZ PŘEKVAPENÍ a  Obr. 1

*ví éÉÉéí i

Stalo se již tradici, že modeláři vcházejí na 
mezinárodním veletrhu v Lipsku do expozic 
výrobců modelové železnice se zájmem, ale 
po jejich prohlídce jsou zklamáni. Inu, doba 
se mění a na „lipské mašinkářské hody" už 
můžeme jen vzpomínat — modelů je k viděni 
rok od roku stále méně, zato výmluv přibývá.

Zástupci VEB Piko Sonneberg se letos 
těšili aspoň z toho, že jejich loňská novinka 
— model parní lokomotivy řady 38 — byla po 
zavedení do sériové výroby oceněna zlatou 
veletržní medailí. Radost na Stánku byla 
veliká, gratulace upřímné, ale to bylo vše. 
Novinky nebyly k vidění téměř žádné.

Parní lokomotiva řady 55 ve velikosti HO 
(obr. 1) v dekoraci železniční správy SNCF 
úplnou novinkou není, i když se od modelu 
uvedeného v katalogu odlišuje zbarvením, 
popisy a inventárním číslem. Modelů této 
lokomotivy, nabízených i ve verzi ČSD, již 
bylo v deseti mutacích vyrobeno téměř 
100 000 kusů. Jejich přednostmi jsou poma
lá jízda, spolehlivý chod, značný tah na háku 
a malý odběr proudu.

V nabídce „novinek" se kromě lokomotivy 
správy SNCF objevily další čtyři vozy 
v dekoraci této společnosti. Při známé 
německé důkladnosti nelze předpokládat, že 
by šlo o náhodu. Spíš se zdá, že se VEB Piko 
Sonneberg chystá k útoku na francouzský trh 
a zásoba „francouzských novinek" mu to má 
usnadnit.

Dvouosé a čtyřosé kotlové vozy Texaco již 
byly nabízeny v zeleném nátěru. Novinkami 
letošní sezóny jsou tyto vozy ve zbarvení 
železniční správy DR (obr. 2), tedy se 
stříbrnými kotly, vínově červenými pruhy

a novými nápisy. Oba typy mají standardní 
jízdní vlastnosti, a tak lákadlem pro kupce je 
vlastně jen jejich pestré zbarvení.

Na obr. 2 je také model kotlového vozu 
železniční správy SNCF pro přepravu cemen
tu, který je vlastně jen mutací již dříve 
prodávaného vozu správy DR. Jeho charak
teristickými znaky jsou precizní provedení 
a čisté nápisy.

Novinkou především pro sběratele jsou 
dva vozy na přepravu chlazených potravin, 
patřící opět správě SNCF. Vůz téže konstruk

ce, ovšem ve zbarvení správy DR, je pro
dáván jíž delší dobu. Novinky s emblémy 
společností Coca-Cola a STEF (obr. 3) mohou 
naši modeláři klidně zařadit do souprav na 
svých kolejištích, neboř Jejich předlohy se 
pravidelně objevují i na našem území.

Ke 150. výročí uvedeni trati Lip
sko—Drážďany do provozu připravil výrobce 
Prefo Drážďany dárkovou soupravu s mode
lem meziměstského expresu (obr. 4). Tvoří jí 
dieselelektrická lokomotiva řady 118, která ^  
má na rozdíl od již dříve nabízeného modelu "

— Obr. 2

Obr. 3 >

Obr. 5 I 
~  Obr. 4 ~
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jiné inventární číslo, a tři rychlíkové vozy 
první, druhé a kombinované první a druhé 
třídy. Vagóny jsou světle zelené a krémové 
a mají nová inventární čísla.

Souprava bude zřejmě vítaným přírůstkem 
sbírek, ale modeláře příliš nenadchne, neboř 
stejnou — pomineme-li inventární čísla 
a dárkovou krabici — lze sestavit z běžně 
prodávaných modelů.

Mimochodem — k výročí trati Lip
sko—Drážďany připravuje i VEB Piko Son- 
neberg model dobové soupravy Saxonia, 
připomínající slavnou Raketu. Model se má 
objevit už na podzimním veletrhu, a podle 
toho, co jsem měl možnost vidět, se máme 
na co těšit.

Prefo Drážďany předvedl dva nové vozy 
pro přepravu zavazadel řady Pwi 32 
v barvách železničních správ DRG a DR. 
Vzorně propracované modely mají dobovou 
dekoraci a jejich vzhled odpovídá dobrému 
jménu výrobce.

Figurky pro oživeni kolejišř naši modeláři 
již delší dobu marně shánějí. Zatím se 
neobjevily ani na veletrhu, ale příslibem pro 
budoucnost je novinka v sortimentu výrobce 
domků a nádražních budov VĚRO Olbern- 
hau, nazvaná stavební místo (obr. 5). Obsa
huje maringotku, stroje, nářadí, zábrany 
a další nezbytné vybavení stavenišť — až na 
figurky. Jak konstatoval jeden z návštěvníků, 
bude stavební místo vypadat na kolejištlch 
zcela věrohodně — vykopané jámy, poháze
né nářadí a dělníci nikde.

Výroba modelů velikosti TT v podniku VEB 
Berliner TT Bahněn již delší dobu stagnuje. 
Podnik má potíže s výstavbou nového závo
du, nedostatkem pracovníků a nuceným 
exportem do kapitalistických států. Kromě 
dvou dárkových souprav se starými modely 
v novém nátěru jsem na Stánku, který velmi 
zajímal i naše modeláře, neviděl nic nového.

běhnout i časové nejdelši pochody (ovládané 
jednotlivými relé), získáme automat, řídící 
sled některých operací za nás.

PH

Konec setrvačníku?

Relé místo voliče?
Při stavbě sekvenčních programovacích 

automatů pro řízení provozu na kolejišti lze 
použít telefonní krokové voliče, umožňující, 
aby při opakované obsluze jediného tlačítka 
proběhlo ve správném sledu několik úkonů.

Voliče lze nahradit sadou relé s obdobnou 
funkci. Na připojeném obrázku je zapojení 
pěti relé K až O. Jejich počet není nijak 
omezen, závisí pouze na počtu kroků, do 
nichž chceme ovládací proces rozložit. Ze 
schématu je zřejmé, že zapojení jednotlivých 
relé se opakuje, takže případná změna jejich 
počtu je velmi snadná.

Ovládacím prvkem sady je tlačítko T, relé 
X je pomocné.

Před připojením napájecího napětí jsou 
všechna relé odpadlá a jejich doteky 
v zakreslené poloze; po připojení se nabije 
kondenzátor C, přitáhne pomocné relé X 
a sada je připravena k prvému kroku.

Po stisknuti tlačítka se kondenzátor C 
připojí přes diodu D a dotek x, k vinutí relé K, 
jež přitáhne a přeložením doteku k2 si zřídí 
přidržovaci obvod. Zároveň odpadne relé X, 
jehož napájení je přerušeno.

Po druhém stisknutí tlačítka T přitáhne relé 
L, přidrží se přes dotek l2 a zruší přidržovaci 
obvod relé K. Po opětovném stisknutí přitáh
ne relé M a odpadne relé L. Každé následu
jící stisknutí tlačítka T vyvolá přitažení dal
šího relé a odpadnutí relé dříve vybuzeného.

Podmínkou bezchybné činnosti sady je 
správná volba kondenzátoru C. Kapacita kon- 
denzátoru závisí na odporu vinutí použitých re
lé, jež by až na pomocné měla být stejného 
typu. Praktickou zkouškou nejlépe určíme, 
zda zvolit kapacitu větší (relé nepřitahuje), či 
menší (kromě relé, jež je ,,na řadě", přitahuje 
i další).

Omezovači rezistor R má hodnotu asi 
100 ohm, jako dioda D vyhoví KY132/80.

Úlohu tlačítka T může převzít reléový dotek 
pomalého přerušovače. Budou-li intervaly 
spínání dostatečně dlouhé, aby mohly pro

Tažná síla elektromotoru je na hnací 
nápravu nejčastěji přenášena ozubenými 
koly. Protože většinou jde o převod asi 1:20, 
je nejvýhodnějšlm řešením šnekový převod. 
V některých případech dokonce sestává celý 
převod pouze ze šneku na hřídeli elektromo
toru a z jediného ozubeného kola na hnací 
nápravě.

Nevýhodou šnekového převodu je však 
jeho samosvornost, která je příčinou zasta
vováni modelových vlaků bez dojezdu. Tuto 
nevýhodu většinou odstraní setrvačník umís
těny na hřídeli elektromotoru, jenž však 
zvyšuje spotřebu energie a pro jeho instalaci 
je třeba více místa.

Italská firma Rivarossi letos přišla se 
zajímavým řešením, nazvaným pohon vol
ným kolem, které nevýhody šnekového pře
vodu zcela odstraňuje. Součástí převodu je 
volnoběžka, jejíž funkce je zřejmá z obrázku.

Šnek 1 pohání ozubené kolo 2, na němž 
jsou kyvné upevněna ozubená kola 3 a 4. 
Pokud se šnek neotáčí, kola 3 a 4 nepřenáše
jí záběr na ozubené kolo 5 na hnací nápravě.

Otáčením šneku 1 se podle smyslu jeho 
otáčení natočí kolo 3 nebo 4, čímž se dostane 
do záběru hnací kolo 5.

Tento jednoduchý princip by stál za vy
zkoušeni i v amatérské stavbě železničních 
modelů.

Ing. Z. Novák

1

Kategorie 
v železničním 

modelářství
A — Vozidla s vlastním pohonem.
A1 — Vozidla vlastní stavby. Mohou 

být použity sériově vyráběné moto
ry, součásti převodů, dvojkolí, 
spřáhla a nárazníky, trolejové 
sběrače elektrických lokomotiv.

A2 — Přestavby. Mohou být v ne
omezeném rozsahu použity sériově 
vyráběné díly a součásti vozidel, 
pokud vznikne jiný typ vozidla.
— Úpravy. Představuji vzhledová 
nebo funkční vylepšeni sériově vy
ráběného modelu při zachování 
původního typu.

B — Vozidla bez vlastního iiohonu.
B1 — Vozidla vlastni stavby. Mohou 

být použita sériově vyráběná dvoj
kolí, spřáhla a nárazníky.

B2 — Přestavby. Mohou být v ne
omezeném množství použity sério
vě vyráběné díly a části modelů, 
pokud vznikne jiný typ vozidla.
— Úpravy. Představuji vzhledová 
nebo funkční vylepšení sériově vy
ráběného modelu při zachování 
původního typu.

C — Stavby.
Železniční stavby všeho druhu, 
související jednoznačně s želez
ničním provozem (budovy, mosty), 
nevyhovují-li zařazení do kategorie 
D.

D — Funkce schopné železniční 
technické modely.

Výhybky, návěstidla, točny, želez
niční jeřáby, mechanizační 
prostředky typické pro železnici, 
technická zařízení dep.

E — Makety.
Modely vozidel a železničních za
řízení bez ohledu na měřítko, nevy
hovují-li zařazeni do jiných katego
rii.

E — Kolejižtě a jejich části.
Pro zařazení modelu do kategorií 
A až D je podmínkou jeho velikost 
podle NEM 010 a NEM 020.

Soutěže mládeže do 15 let pro
bíhají v těchto kategoriích:

Až — Vozidla s vlastním pohonem.
Požaduje se samostatné zhotoveni 
skříně vozidla z libovolného mate
riálu včetně předtištěných vystřiho
vánek a její upevněni na podvozek. 
Je možné bez úprav použít hotový 
spodek vozidla včetně celého po
honu, spřahadel a nárazníků. 
Případné úpravy podvozku, zvyšu
jící modelovou věrnost nebo tech
nické vlastnosti, jsou hodnoceny.

Bž — Vozidla bez vlastního pohonu.
Je požadováno samostatné zhoto
vení vozové skříně a její upevnění 
na podvozek. Ke stavbě je možné 
použít libovolný materiál včetně 
předtištěných vystřihovánek a ho
tový vhodný spodek. Případné 
úpravy podvozku jsou hodnoceny.

Cž — Železniční stavby.
Stavba z libovolného materiálu 
včetně vystřihovánek a prefabri
kátů musí co nejvěrněji znázorňo
vat skutečnost. Umístění stavby do 
naznačeného typu nejbližšího okolí 
se hodnotí. U modelů staveb traťo
vého tělesa je nutné znázornit pří
slušnou část traťového svršku.
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TICHÉ LÉTÁNÍ 
V HLUKU

N á b o ro v á  s o u tě ž  
h a lo v ý c h  m o d e lů

Hluk 23. a 24. dubna

Oznámeni o tom. že se zúčastním jako 
jeden ze zástupců redakce Letectví a kosmo
nautika modelářské soutéže, pořádané ve 
sportovní hale v Hluku, jsem, přiznám se, 
přijal poněkud chladně. Můj názor na mode
lářství se formoval v létech, kdy jsem ještě 
nedospěl do věku, v němž bych mohl být 
přijat do plachtařského výcviku. „Létací" 
modely, do nichž jsem se pustil, pro mne 
tehdy představovaly jakousi dočasnou ná
hražku. V tom mne po dlouhá následující léta 
navíc utvrzoval i fakt, že mnou vytvořené 
konstrukce nikdy nikdo nebyl schopen nau
čit létat, zatímco řlz6nl větroně jsem později 
zvládl aspoři na takové úrovni, abych vyhověl 
při pilotních zkouškách.

V mém povědomí tedy velké letectví 
zůstávalo výrazně nadřazeno modelařině, 
kterou jsem byl ochoten vzít na milost jedině 
při pohledu na pokud možno co nejrealis
tičtější let makety skutečného letadla. To 
vše platilo až do onoho sobotního odpoled
ne, kdy mi bylo dopřáno poprvé na vlastní oči 
spatřit to, co kolegové z redakce Modeláře, 
ve zřejmé snaze mě dezorientovat, nazývali 
„oříšky" a „pistácii".

Ten den se na mém žebříčku leteckých 
hodnot modelářství vyšvihlo závratně vyso
ko. Byl to pro mne skutečně ohromujíc! 
zážitek — jako milovník historických letadel 
jsem najednou viděl létat stroje, které do
bývaly nebe dávno před tlm, než jsem se 
narodil. Stačilo si odmyslet konstrukci haly 
v pozadí a před mými zraky defilovala pestrá 
směs typů od Heinkela He-70 přes Spitfira 
LF Mk.IXE či Aero C-104, až po Kuňkadlo 
bratři Simůnků.

Nemenším zážitkem byla i bližší prohlídka 
modelů. Jak jsem poznal, i do tohoto oboru 
pronikly nové materiály, a tak vedle klasic

kými technologiemi stavěných letadel s tak
řka průhlednými trupy přihradové konstrukce 
stoupaly ke stropu haly v širokých stabilních 
kruzích modely vyfouknuté z pěnového poly
styrénu.

Skutečný vrchol pro mne — modelářského 
laika — představovaly modely z dílny pardu
bického Františka Bárty, které nádherné 
létaly vybaveny doslova miniaturními motory 
na C02 ing. Štefana Gašparina z Nového 
Města nad Váhom.

Přestože jsem zcela nepochopil, jaké aero
dynamické zákony dovolují, aby třeba takový 
Volksplane kategorie pistácio mohl vzlét
nout, tento sport si mne získal.

Čestmír Zbuzek, redaktor L+K

To byly dojmy původně nestranného pozo
rovatele. My jsme však viděli také to, že proti 
loňské premiéře přijelo letos na soutěž méně 
modelářů. Původní termín totiž museli orga
nizátoři změnit, a tak se „náborovka" konala 
současně s několika okresními soutěžemi 
a přebory STTP, jimž pochopitelně dali mladí 
modeláři přednost.

Počet účastníků byl překonán vlastně jen 
v kategorii M-pistácio, nepočítáme-li soutě
žící ve Formuli 500, jež měla letos premiéru. 
Přesto bylo v Hluku dost modelářů, kteři 
chtěli využít jednu z mála příležitosti k létáni 
v hale.

Dětská soutěž s modely Strato a Komár 2 
proběhla ještě před oficiálním zahájením. 
Účastníků bylo méně, výkony se loňským jen 
blížily, ale potěšilo nás, že letos modeláři 
gumu ze stavebnice nenahrazovali tatínky 
dodanou pirelkou a v honbě ze vteřinami 
z Komárů nesundávali podvozky.

Po prvním kole soutěže házedel bylo 
zřejmé, že .i když je účastníků asi o třetinu 
méně, budou jejich výkony lepši než loni, 
a že prvenství pravděpodobně získají mode
láři ze severní Moravy. Výsledky to potvrdily 
— vítěz minulého ročníku by se letos umístil 
na konci první desítky. Mezi seniory patřila 
první tři a páté místo modelářům ze Lhoty 
u Opavy a jejich házedlům s částečně nebo 
zcela konstrukčními křidly, potaženými 
v několika případech tenkou průhlednou 
fólií. Pečlivá příprava a možnost trénovat 
v „domáci" hale — tělocvičně školy — se jim 
tedy vyplatila. Jejich modely byly velmi 
zajímavé, a snad vám některé z nich časem 
představíme i na stránkách Modeláře.

V kategorii P3 byla žákovská a juniorská 
soutěž v komorním provedení, neboť žáků 
bylo pět a junioři jen čtyři. Přesto jejich 
výkony nezanikly ani ve srovnáni s výsledky 
seniorů. Martinovi Sedlářovi se sice otce 
nepodařilo přelétat, ale v juniorské kategorii 
byl první, zatímco Ing. Dušan Sedlář se 
musel mezi seniory spokojit s místem třetím. 
V této věkové kategorií se rozhodovalo mezi 
starými známými. Prvenství suverénně vybo
joval E. Folwarczný z Havířova před loňským 
vítězem L. Walkem.

Oříšky a pistácia byly letos bodovány

Nejmladšfmu účast
níkovi soutěže 
s modely Komár 2 
ještě nebyly tři roky 
(nahoře)

dvakrát — poprvé podle pravidel CSSR, 
podruhé podle nově navrhovaných, platných 
zatím jen v Hluku. Ať bylo měřeno starým 
nebo novým metrem, opakovala se ve všech 
seniorských kategoriích situace z minulého 
ročníku — prvni místo vždy patřilo ing. A. 
Alferymu, který asi opravdu nemá konkuren
ci. Zvítězil v kategoriích M-oř a M-pistácio 
I v soutěžích o nejlepši sportovní a dopravní 
letoun, a získal tak opět putovní cenu, 
věnovanou n. p. Let Kunovice. Navic za nový 
model He-70 převzal i cenu redakce časopi
su Letectví a kosmonautika, určenou pro 
autora nejlepšiho modelu postaveného po
dle monografie L+K. Unikla mu vlastně jen 
cena naši redakce, kterou jsme s potěšením 
předali Františku Bártovi z Pardubic za 
nádherně postavený a dobře létající model 
Volksplane.

V žákovské soutěži ořišků měl nejlepší 
statické hodnoceni model Turbulent M. Saff- 
ka, ale protože nechtěl létat, zvítězil brněnský 
J. Heinl s modelem Regente. V juniorské 
soutěži získal prvenství I. Simonlk jediným 
letem modelu Kalinin K-6, když favorit V. 
Kunert, jehož Me-109 G-6 měl po statickém 
hodnocení náskok téměř 60 bodů, poškodil 
model při zalétávánl a ze soutěže odstoupil.

Ve chvílích klidu mezi hlavními kategoriemi 
proběhla světová premiéra „oddechové" 
kategorie Formule 500. Přičiněním školáků 
i důstojných modelářských veteránů se hala 
změnila v plachtařské letiště. Nejvíc se 
modelářům zalíbil Kmotr, jehož plánek jsme 
přinesli v únorovém sešitu — celkem jich 
v Hluku létalo sedm; J. Sovadina a J. Krejčí 
s nimi obsadili v kategorii žáků, respektive 
seniorů, první místa. Ukázalo se, že létáni pro 
potěšeni, jež se v některých kategoriích 
pomalu vytrácí, má mezi halovými modeláři 
stále dost příznivců.

Pak už bylo nedělní odpoledne a před 
námi jen milá povinnost poděkovat soutě
žícím, předat ceny vítězům a rozloučit se. 
Druhý ročník náborové soutěže halových 
modelů v Hluku skončil, takže nám nezbývá, 
než se těšit na ročník třetí.

M. Salajka
(Další snímky naleznete na III. straně obálky.)

Výsledky
Soutěž v dosažené vzdálenosti s modelem 

Strato (14 účastníků): 1. Jan Reichard, 
Ostravan; 2. Norbert Volf, Uherské Hradiště;
3. Zdeněk Sádecký, Uherské Hradiště

Soutěž s modelem Komár 2 (15): 1. Jiří 
Heinl, Brno 1 30; 2. Leoš Novotný Bzenec 15; 
3. Vlastimil Tadáček, Frenštát pod Rad
hoštěm 14 s

Kategorie H-hal, žáci (9): 1. Martin Rei
chard, Ostravan 210; 2. Tomáš Kellner, 
Brumovice 199; 3. Martin Saffek, Praha 7 190 
—junioři (5): 1. Martin Sedlář, Trnava 191; 2. 
Ivan Simonlk, Brno 4 173; 3. Michal Křepel
ka, Praha 7 160 —senioři (21): 1. Petr Rubeš, 
Lhota u Opavy 315; 2. Rostislav Sýkora,

Pro modely soutěže 
Formule 500 byl 
nejčastějii předlo
hou větroň Kmotr
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Lhota u Opavy 310; 3. Miloš Hýl, Lhota 
u Opavy 303 s

Kategorie P3, žáci (5): 1. Jan Reichard, 
Ostravan 6:04; 2. Martin Reichard, Ostravan 
5:14; 3. Vít Jan, Brno 4 3:42 — junioři (4): 1. 
Martin Sedlář, Trnava 6:32; 2. Ivan Simoník, 
Brno 4 5:28; 3. Vladimír Kunert, Brno 3 5:15 
— senioři (10): 1. Evžen Folwarczný, Havířov 
8:30; 2. Leopold Walek, Frenštát pood 
Radhoštěm 7:54; 3. ing. Dušan Sedlář, 
Trnava 7:20 min:s

Kategorie M-pistácio (10): 1. ing. Antonín 
Alfery, Let (Spitfire FR Mk.XIVe) 185; 2, 
František Bárta, Pardubice (Volksplane) 174; 
3. ing. Dušan Sedlář, Trnava (Sopwith 
Schneider) 161 b.

Kategorie M-oř. žáci (5): 1. Jiří Heinl, Brno 1 
(Regente) 102; 2. Martin šaffek, Praha 7 
(Turbulent) 80; 3. Milan Saffek, Praha 7 
(Miles) 74 — junioři (5): 1. Ivan Simoník, 
Brno 4 (Kalinin K-6) 159; 2. Vladimír Kunert, 
Brno 3 (Latécoěre 29.0) 151; 3. Michal 
Reinisch, Brno 3 (CHAI-19) 143 — senioři 
(24): 1. Ing. Antonín Alfery, Let (He-70) 224; 
2. ing. Lubomír Koutný, Brno 4 (Kalinin K-5) 
207; 3. Pavel Stráník, Brno 4 (He-119) 187 b.

Soutěž M-oř dopravních letounů (11): 1. 
ing. Antonín Alfery, Let (He-70) 198,38; 2. 
Vladimír Kunert, Brno 3 (Latécoěre 29.0) 
164,54; 3. ing. Miroslav Kuba, Brno
4 (Latécoěre 25) 154,25 b.

Soutěž M-oř sportovních letounů (29): 1. 
ing. Antonín Alfery, Let (F-450) 187,99: 2. 
Pavel Stráník, Brno 4 (He-119) 177,34; 3. 
František Bárta, Pardubice (š-239) 175,84 b.

Soutěž Formule 500, žáci (7): 1. Libor 
Sovadina, Gottwaldov (Kmotr) 17; 2. Milan 
šaffek, Praha 7 (Kmotr) 16; 3. Martin Saffek, 
Praha 7 (Schmidt) 15 — senioři (15): 1. 
Jaroslav Krejčí, Varnsdorf (Kmotr) 24; 2. ing. 
Miroslav Kuba, Brno 4 (Galánka) 22; 3. Karol 
Vinš, Trnava (Honza) 21 s

sportovní 
neděle

■ Přebor STTP okresu Louny v kategoriích 
Η, A3, A1 a C02 se konal 16. dubna v Žatci. 
Mezi mladšími žáky zvítězil v kategorii Η M. 
Roubal ze 7. ZS v Lounech (214 s) před svým 
spolužákem J. Sustrem (203 s) a M. Trhákem 
z 8. Zš v Lounech (156 s). Mezi staršími žáky 
si nejlépe počínali Z. Roubal (287 s) a L. Ponc 
(263 s), oba ze 7. ZS v Lounech; na třetím 
místě skončil J. Fend z LMK Žatec (243 s). 
V kategorii A3 byl bez konkurence P. šafář 
z LMK Zatec (277 s), další místa obsadili L. 
Buk (219 s) a D. Nechanický (204 s), oba ze
4. ZS v Lounech. V kategorii A1 si nejlépe 
vedl P. Trochymčuk z LMK Žatec (513 s), 
druhý byl jeho klubový kolega P. Šafář 
(505 s) a třetí M. Eliášek ze 4. Zš v Lounech

Soutěž pro konstruktéry
Náš časopis vychází od roku 1950, a tak si v přfštlm roce připomeneme 40. výroči 

jeho vzniku. Už dnes chystáme v redakci akce, s nimiž vás seznámíme, až nadejde 
vhodná doba. Jedna z nich se ale musi rozběhnout v patřičném předstihu. Proto již 
nyni vyhlašujeme soutěž pro modeláře — konstruktéry všech odbornosti:

Do 31. řfjna letošního roku (rozhoduje datum poštovního razítka) máte možnost 
poslat na adresu redakce (Modelář, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1) fotografii 
modelu vlastní konstrukce, který přihlašujete do soutěže. Účastnit se může každý 
konstruktér, který ale nemusí být stavitelem modelu na snímku; počet soutěžních 
modelů není omezen, stejně jako jejich rozměry, pohon atp. Každý soutěžící však 
musi být schopen do 14 dnů (pravděpodobně v červnu 1989) po vyzváni redakci 
předložit úplnou výkresovou dokumentaci, stavební návod včetně seznamu použi
tého materiálu a aspoň pět kvalitních černobílých fotografii — tedy podklady pro 
přípravu plánku pro náš časopis.

Fotografie soutěžních modelů musejí být kvalitní, Černobílé, lesklé, o rozměrech 
aspoň 13x18 cm. Na rubu musejí být označeny heslem SOUTĚŽ, jménem a adresou 
soutěžícího a hlavními údaji o modelu (název, typ modelu, charakteristické rozměry, 
druh pohonu, způsob ovládáni atp.).

Podle došlých fotografii vybere redakční rada, rozšířené o další odborníky, 
nejzajímavějši modely. Jejich snímky budou zveřejněny v prvních sešitech čtyři
cátého ročníku Modeláře. V březnovém čísle Modeláře pak vyjde lístek, jimž bude mlt 
možnost každý čtenář hlasovat pro nejlepšl modely. Uzávěrka této části soutěže bude 
31. května 1989. Došlé hlasovací lístky budou slosovány a vítězové obdrž! pozornosti, 
věnované naši redakci.

Výsledky obou části soutěže budou vyhlášeny na druhém setkáni Modeláře 
s modeláři, které by se mělo uskutečnit ve dnech 8. až 10. záři 1989, a pochopitelně 
také budou zveřejněny v Modeláři 12/1989.

Na vítěze konstruktérské části soutěže čekají hodnotné ceny. Plánek vítězného 
modelu navíc vyjde v řadě plánků Modelář. Do nf si redakce vyhrazuje právo zařadit 
i plánky dalších, třeba i neocenéných modelů — pochopitelně se souhlasem autora, 
který obdrž! po zveřejněni příslušný honorář.

Fotografie, zaslané do soutěže, nebude redakce vracet; zařadíme je do našeho 
archívu a vydařené budeme průběžně zveřejňovat (i mimo soutěž), a v tom případě 
také honorovat.

(500 s). V kategorii C 02 startovali pouze dva 
soutěžící z LMK Kryry: zvítězil P. Tarčinec 
výsledkem 554 s.

Soutěž svahových RC větroňů kategorie 
F3F uspořádal LMK při ZO Svazarmu Nové 
Město na Moravě na svahu v Jimramov- 
ských Pavlovicích. Mezi devětadvaceti účast
níky se nejvíce dařilo J. Tužilovi z Kostelce 
nad Orlicí (1000 b.), za ním skončili I. Matějů 
(962 b.) a K. Faltus (957 b.), oba z Ústí nad 
Orlicí.

Veřejná soutěž v kategorii RC V2 se létala 
na Výškovických loukách v Ostravě za účasti 
třiačtyřiceti soutěžících. Zvítězil R. Jan 
z Frenštátu pod Radhoštěm (1350 b.) před F. 
Matulou z Ostravanu Ostrava (1319 b.) a M. 
Prašivkou z AK Zábřeh (1317 b.). Za povšim
nutí stojí pěkné čtvrté místo juniora P. HOfera 
z Vítkovic (1256 b.).
■ Okresní přebor STTP v kategoriích Η, A3, 
A1 a C02 uspořádal 23. dubna ODPM 
v Třebíči. V kategorii H si nejlépe počínal L. 
Svoboda z Jaroměřic nad Rokytnou (212 s), 
druhé místo obsadil jeho klubový druh P. 
Zásměta (199 s) a třetí skončil P. Pokorný 
z ODPM Třebíč (196 s). V kategorii A1 se 
dařilo O. Zvěřinoví ze ZS kpt. Jaroše v Třebíči 
(297 s), za ním skončili V. Kořínek z Hrotovic 
(266 s) a Z. škoda z Jaroměřic nad Rokytnou 
(249 s). V kategorii A3 zvítězil V. Veleba 
z Jaroměřic nad Rokytnou (203 s) před P. 
Pokorným z ODPM Třebíč (186 s) a O. 
Zvěřinou ze ZŠ kpt. Jaroše v Třebíči (182 s). 
V kategorii C02 byl nejúspěšnější P. Musí 
z ODPM Třebíč (102 s).
■ Soutěž „Mělnický sifon" se létala 30. 
dubna v Mělníce-Hoříně. V kategorii 
C02 zvítězil ve věkové skupině žáků domácí 
V. Nykodým (461 s). Mezi dvěma soutěžícími 
juniory byl úspěšnější M. Dundr z Kamen
ných Žehrovic (586 s) a mezi seniory zvítězil
S. Lesař z Rychnova nad Kněžnou (600 s); za 
ním skončili Z. Krásný z Kamenných Žehro
vic (572 s) a ing. M. Pařík z LMK Praha 411 
(531 s). V soutěži kategorie P30 si nejlépe 
počínal P. Dvořák z LMK Praha 411 (546 s).

M a lá , a le  p ě k n á
Tak je možné charakterizovat prodejnu 

Mladý technik, která leží v ulici Polské 
armády 8 v Rumburku. Je to asi naše 
nejseverněji položená prodejna s modelář
ským materiálem. Pěkně aranžovaná výloha 
upozorňuje kolemjdoucí na sortiment, který 
je uvnitř prodáván.

Na minimálním prodejním prostoru si 
přijdou na své modeláři všech odbornosti. 
Zboží je uloženo velmi přehledně: Lišty, 
plánky, barvy Revell, plastikové stavebnice 
včetně těch, které byly ve velkých prodej
nách již dávno rozebrány, balsa, materiál pro 
železniční modeláře. Překvapilo mě i pěkné 
tablo se vzorky prodávaných lepidel a popi
sem jejich použití.

Prodavačka A. Fialová se snaž! pomoci 
a poradit při nákupu každému zákazníkovi. 
Při mé návštěvě prodejny dokonce kupujícím 
odborně radili i místní modeláři, kteří se zde 
často zastaví jen tak, podívat se, co přišlo 
nového.

Až pojedete na sever republiky, zkuste tuto 
prodejnu navštívit. Třeba zde dostanete 
nějaké maličkosti, které vám doma zrovna 
chybí. jaS

P rv o m á jo v á  s o u tě ž
v kategoriích A3 a F1 A-samokřídla se konala 
— pochopitelně 1. května — v Mnichově 
Hradiště. Účast soutěžících s modely A3 byla 
vpravdě manifestačnl, samokřídel, tedy je
jich majitelů, se sešlo šest. Ve chvílích volna 
všichni soutěžící se zájmem přihlíželi ukáz
kám mistrovského ovládání modelu F1A 
v krouživém vleku, jež předváděl čs. repre
zentant I. Crha. O to, kdo vyhrál, samozřejmě 
nejde; podstatné je, že mnichovohradečtí 
modeláři nalezli způsob, jak oslavit 1. máj 
ryze modelářsky.

JS
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P l - l i g a
volných
modelů

LMK Praha 411 organizuje pro milovníky 
volného letu pod názvem Pl-liga roční seriál 
soutéžl v kategoriích F1A, F1B, F1C, A1, B1 
a C1, bodovaný systémem Velkých cen, tedy 
za 1. až 6, místo 9, 6, 4, 3, 2 a 1 bod.

Podle poznatku z letošního ověřovacího 
ročníku budou pořadatelé precizovat pravi
dla pro další roky. Letos se létá podle 
následujících zásad: ■ Pravidla FAI 
a národní; ■ v každé kategorii se létá 
5 startů; ■ létá se celkem 5 soutěži (12. 3., 
16. 4 „ 21. 5., 10. 9., 8. 10.).

K jednotlivým kolům ligy není nutné se 
přihlašovat písemně; soutěžit může každý, 
kdo se dostaví s modelem odpovídajícím 
pravidlům na letiště do 10.00 h. Vybrané 
letové plochy se nalézají v blízkosti hlavního 
města (od Sazené po Nesvačily u Benešova). 
Hodnoceni ligy není rozděleno do věkových 
skupin. Při vlastních soutěžích se létají 
všechny kategorie společně.

Důvodem, proč Pl-liga spatřila světlo 
světa, je především nedostatek soutěží 
v klasických volných kategoriích. Pražští 
volňáskáři ji hodlají využit i k propagaci 
volného letu zejména mezi mládeži, která 
často víceméně z neznalosti uniká k letově 
pohodlnějším, leč finančně náročnějším RC 
modelům.

Hlavni myšlenkou Pl-ligy však je zdůraz
něni aspektu rytířskosti — vzájemné důvěry 
a korektnosti všech zúčastněných. Tyto prv
ky by měly být na modelářských soutěžích 
samozřejmé, ale jak všichni z praxe víme, 
samozřejmé nejsou. Jde prostě o to, v dobré 
partě si soutěžně zalétat s volnými modely na 
čerstvém vzduchu.

Úvodní kolo ligy se diky počasí létalo až 16. 
dubna na Sazené v kategoriích F1A a A1. 
V kategorii F1A vede po prvním kole s 9 b. 
P. Dvořák, v kategorii A1 se stejným počtem 
bodů M. Smolák.

LMK Praha 411 jakož i ostatní zúčastněni 
modeláři — zatím z Roudnice nad Labem

a Pyšel — srdečně zvou všechny zájemce na 
podzimní kola Pl-ligy, která se budou létat 
10. záři a 8. října, tentokrát už ve všech 
vypsaných kategoriích. Místa konání budou 
v Modeláři včas upřesněna.

—spál—

Šou Malá Haná
se bude konat ve dnech 2. až 4. záři na 
polním letišti v prostoru Sudice-Knlnice 
u Boskovic. Účastnici se mohou dostavit 
s létajícími modely všech druhů a kategorii, 
zvláštnosti jsou vítány. Vzletová plocha je 
dostatečně velká, udržovaný travnatý povrch 
má výšku zhruba tři centimetry. Pro zájemce 
bude k dispozici motorový naviják o délce 
lana 600 m s možnosti startu přes kladku 
I bez nl. Zhruba tři kilometry od letiště je 
možné létat na svahu. Pro nabíjeni je 
připraven elektrický zdroj 220 V.

Účastnici mohou bydlet ve vlastních sta
nech, postavených přímo na ploše. Po celou 
dobu setkání bude probíhat modelářská 
burza. K občerstveni přímo na místě jsou 
připraveny sodovky, točené pivo, káva, čaj, 
párky z udlrny, případně uzené ryby. Dopra
va je vlastními dopravními prostředky, ces
tovné a stravné pořadatel neplatí. Účastnický 
poplatek 10 Kčs bude vybírán při prezentaci.

Vážni zájemci sdělí nejpozději do 22. srpna 
závazný počet účastníků na adresu: Ivan 
Cáni, Jubilejní 406, 679 63 Velké Opatovice, 
nebo na telefonní číslo Boskovice 3141-3 
(Jihomoravské vodní toky a kanalizace).

íQ u d íj J íe tú o
RUDÝ LETOV, n. p., Beranových 65, 199 00 Praha 9- 
Letňany

Přijme okamžitě ve volném náboru za výhodných pod
mínek vyučené;

zámečníky, klempíře, obráběče kovů — (soustružníky, 
frézaře). Pro tyto profese možnost přidělení pod. druž. 
stab, bytu, pro manžele přechodná ubyt. na pod. uby
tovně v garsoniérách.

Dále přijme:
nástrojaře, údržbáře, skladové dělníky, zahradníka, to
piče, kováře, jeětěrkáře, technologa, konstruktéra pří
pravků, dispečera, vedoucího skladu dřeva, referenta 
strojů a zař., revizního technika jeřábů a zdviž, zař., 
programátory a analytiky na počítač.

Pro SOU:
vychovatele, mistry odb. výcviku (elektro), pracovníka 
do těch. kanceláře.

Na SOU přijímáme dívky a hochy do uč. oboru: 
obráběč kovů, strojní mechanik, nástrojař, klempíř.

Pro svobodné ubytováni v pod. ubytovně.
Informace podá personální odbor na tel. 859 03 19.

Závody průmyslové 
automatizace,
k. p. Nový Bor
přijmou ihned nebo podle dohody samostatné pracov
níky do TH funkci:

konstruktéry, technology a normovače; odborně tech
nické pracovníky odboru řízeni jakosti a vědeckotech
nických informaci; odborné ekonomy do výrobního 
a ekonomického úseku; vedoucí odborně technické 
pracovníky investic. Vhodné zaměstnáni pro absolven
ty středních a vysokých škol technického a ekonomic
kého zaměřeni.

Dále přijmou:

strojní zámečníky, soustružníky, frézaře a ostřiče ná
strojů; elektromechaniky a provozní elektrikáře; děl
níky stavebních profesi; pracovníka pro obsluhu kom
presorovny; manipulační dělníky; zauhlovače, topiče 
středotlakého plynového kotle (topič, průkaz) a další 
pracovníky do výrobního vfcesměnného provozu.

Perspektiva získáni bytové jednotky v letech 1989 až 
1991. Možnosti přechodnho ubytováni na svobodárně 
pro jednotlivé pracovníky a bezdětné manžele.

Podrobné informace získáte na úseku KPP v ZPA k. p. 
Nový Bor při osobním jednáni nebo na telefonním čísle 
2452 linka 214.
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Β Π Ε ΙΕ ΙίΐΙΜ
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddělení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ

■ 1 Železnici TT: kolejiště 100x150 cm a další 
materiál (různé výhybky, kříženi, koleje, lokomotivy, 
vagóny, návěstí, osvětleni a doplňky). M. Strnad. 
U Santošky 18, 150 00 Praha 5
■ 2 Časopisy L+K roč. 1975—79 a Modelář roč. 
1980-84. M. Vlha, Socháňova 24, 031 01 Liptovský 
Mikuláš
■ 3 Lokomotivy, vagóny, domčeky a všetko příslu
šenstvo na TT (700). Zoznam pošlém. P. FOrl, 
Porovnícka 16, 945 01 Komárno
■  4 Plánek, křídla a lam. trup na ASK 14 + model 
buggy s motorem 1 cm3 (400); požární člun ze 
stavebnice a 1-kan. servo (400); lam. trup na ASW 17 
(60). Nebo vyměním za 2 serva Futaba. J. Pelant, 
Havlíčkova 956, 293 01 Mladá Boleslav
■ 5 Autodráhu na desce 160x180 cm s příslušen
stvím. Levně. M. Zdeněk, 543 02 Vrchlabí II/320
■ 6 Motory MVVS 1,5 a 2,5 s karburátorem (150, 
300); nefungující 2-kan. amat. vysílač + přijímač 
(300); 3 starší šedá serve Varioprop (800); plánek 
Audi Quatro S1 4x4 elektru (100); relé (40); nové 
pneu bikros 3 ks (130). Koupím nepostavený klt 
letadla P-51B Mustang, Modelář 7/1986, 7, 8, 9, 
11/1987. M. Bruner, PS 13 C/S, 949 56 Nitra
■ 7 Modely fy. Polistil a Burago v měřítku 1:24 
— 100% stav, seznam za známku. Koupím modely 
těchto i jiných firem v měřítku 1:40 až 1:60. P. Cigler, 
Thomayerova 332, 344 03 Domažlice
■ 8 3-kanál. RC soupr. + 2 serva Varioprop (2500); 
žhav. akumul. po (40); RC model let. Cessna (200); 
nedokončený model RC auta na 2,5 až 3,5 cm3 — 
perfektní; křídla na Admirál (100); balsu. Odpověď 
za známku. L. špimr, Morušová 522/7, 031 04 
Liptovský Mikuláš-Podbreziny
■  9 Rozsáhlé kolejiště HO s velkým množstvím 
lokomotiv, vagónů, domků, výhybek a kolejiva. 
Pořizovací cena (8000). Nutno vidět, seznam zašlu. 
Cena dle dohody. M. Janouch. činěves 215, 289 01 
Dymokury
■ 10 Soupravu Mars II, 40 MHz; laminátový trup 
Diamant (150); promítačku Meolux 2 (1000); 8mm 
kameru Quartz 2M (800); motor CO2 (100); lam. 
karosérie 1:12 Austin Metro (100); Fiat Panda (100); 
Lotus Talbot (100). T. Herder, Jungmannova 144, 
285 04 Uhlířské Janovice
■ 11 Výkresy hlst. lodí na pauz. papíru: Santa Maria 
(30), MKM Victoria (80), Admirál (100). L. Míča, 
Mánesova 1673, 356 05 Sokolov
■ 12 RC soupravu Acorns AP-227 Mk.3; RC elektru 
Holliday Buggy + aku Tamiya; nabíječ; přepravní 
bedna (3600). J. Vacek, Kosmonautů 1071, 293 01 
Mladá Boleslav
■ 13 Modelář 82 (bez č. 9, 10). 84 (bez č. 1), 85, 86. 
87 (bez č. 4); 3 knihy ze začátků F-1: Carracciola, 
Stuck, Brauchitsch; knihy Válečné lodě I a II. M. 
Bláha, Mládežnická 43, 974 00 Banská Bystrica
■ 1,4 Málo používaný 3-kanálový vysílač + přijímač 
(1700). V. Buchta, Pod horkou 6, 679 04 Adamov
■ 15 Stav. pl. Modelář č. 3. 7. 13. 15. 22, 24. 28, 40, 
48, 50, 63. 64, 67, 68, 77. 112, 117, 122, 125, 132 za 
pův cenu; Middle Stick (10); Vega (5); Kestrel (20); 
QB-15H (10); Tank Tiger (200); díly na Tiger (200); 
am. letoun Sky Pup 1:1 (200); Modelář roč. 1971, 
1978, 1979, 1984, b. Č. 3, 1985 b. č. 10, 1986, 1987 po 
(40), 1983 č. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 1982 č. 12, 1984 č. 10 
po (3) za kus; L+K 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985, 1986 po (80), 1987 (100) + poštovné. Motor 
MK-17 (150), Enya 09-IV Í200); tlumič Webra 20 
(100); svíčka Cox 0 žeber chlazení 19 (40). Z. Pírek, 
Žerotlnova 1553, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
■ 18 Modelářskou soupravu T4 AM27 + náhr. 
přijímač a 2 serva (3400). P. Grohman, Puškinova 1, 
785 01 Šternberk
■ 17 RC soupravu Delta 27, 120: vysílač + přijímač; 
MVVS 1,5 D; Tono 3,5 RC; Modelspan. Levně. 
P. Breu, Žižkova 757, 341 01 Horažďovice
■ 18 Používaná serva Futaba S7, resp. S12 po (400). 
L. Stibor, Bezručova 8, 737 01 český Těšín
■ 19 Nový nepoužitý Moki M7 RC s tlumičem (1500); 
Webra Speed 61 RC (1500); FM přijímače (50.-53.
k. ), 8 funkcí, bez krystalů (do soklu) po (900). 
P. Čermák, Obřanská 586, 664 01 Bílovice nad 
Svitavou
■ 20 RC polomaketu Zlin 142 pro motor 6,5; RC 
polomaketu čihák Rapid pro motor 6,5; motory 
Mabuchi 380, 540, 550 S; sintrované aku. Asahi
l ,  2 V/1200 mAh; vrtule Ishida 200/100. Možná též 
výměna za serva Futaba S28. S. Čech, tel. Kolín 
95 531 po 20.
■ 21 Soupis modelů TT z NDR — výpis z počítače od 
nejstarších po nové (30). Ing. V. Hauser, Svatojanské 
148/1, 377 01 Jindřichův Hradec
■ 22 Nesvázané Zachovalé roč. čas. Modelář 
1966—86 jen jako celek (500), nebo vyměním za 
10 ks nových sintr. NiCd článků Sunrise 
1,2 V/1200 mAh. F. Novotný, Jungmannova 986, 
517 41 Kostelec nad Orlicí
■ 23 Spičkovú súpravu Varioprop 14 kan. FM 
40 MHz Promix Expert komplet so 6 servami C 05R, 
CL, CR v perfektnom stave; nové nepoužité 4-dobé

motory OS FS.60, OS FS.90. Ing. J. Můller, Komen
ského 1, 921 01 Piešťany
■  24 Digitální otáčkoměr podle AR 1/85 pro dvou 
i třílistou vrtuli (1000). J. Formánek, Palackóho 276, 
679 06 Jedovice
■ 25 Univerzální čítač 100 MHz (2700); amatérskou 
prop. 4-kan. soupravu pro serva ST-1: vysílač, 
přijímač, bat. (1000); BTV C-430 na součástky, 
případně schopný opravy (2000); nabíječ 1x50 
(90) mA (200). V. Sahánek, 9. května 369, 285 06 
Sázava
■  28 RC soupravu Futaba FP-6FN: vysílač a přijímač 
(3650); zdroje vysílače (350); zdroje přijímače (230); 
serva Simprop S-1S (480); Futaba FP-S16. Předve
du v modelu kategorie F3A. P. Skácel, Velká Dlážka
I, 750 00 Přerov
■ 27 6-kan. RC soupravu Futaba Electronics; 4x ser. 
Futaba S26; sintr, zdroje; vypínač; nabíječ; prof, 
zpracovaný větroň o rozpětí 6 m. M. Navrátil, Tylova 
55, 796 01 Prostějov
■ 28 Nabíječ z autobat. do 20 V/2 A (600); malý měř. 
přístroj — V, ohm, μΡ (300); planetová převodovka 
1:3 (150); el. spínač místo serva a imp. regulátor; 
motory MVVS 2,5 (300); lam. skořep. čl. F1-E do 1 kg 
(100); větroň F1A + časovač (300); RC auto elektra 
1:8 (1400) nebo vyměním za amat. 4-kanél vysílač 
AM. Ing. I. Rozsypal, 683 21 Pustiměřské Prusy 240
■ 29 Nepoužitý nabíječ NiCd bat. Graupner 
(0 -1 2  V; 220 mAh — 5 Ah; 22 mA, 2x50 mA. 
2x100 mA) + konektory Acoms (300). P. Kopal, 
Rýnovická 71, 466 01 Jablonec nad Nisou
■ 30 4-kanál. RC soupravu Varioprop 8S; komplet 
RC soupravu Kraft + nová serva — obě soupravy 
levně; krystaly 27, 225 + 26,770 MHz. Z. Hložek, 
Primase Hrůzy 459, 393 01 Pelhřimov
■ 31 Málo létaný RC V2 ve výborném stavu. 
M. Spiegl, Kosmákova 43, 674 01 Třebíč
■ 32 Plány modelů historických plachetnic. Seznam 
proti známce. Ing. J. Švec, Slunečná 4556, 760 05 
Gottwaldov
■ 33 Model Centaur (120). J. Stefl, A. Zápotockého 
72, 586 01 Jihlava
■ 34 Modela Digi: Tx rozšířen na 4+1, křížové 
ovladače, Rx 3-kanál.; 2FP-S12 (2000); nové servo 
Graupner Servoautomatic II (300); málo běhaný 
MK-17 2 (100). V. Karlovský, Žižkova 39, 407 21 
Česká Kamenice
■ 35 Servospínač s relé na prúd 10—15 A, 
22x34x43 mm (200); 2 motory Tono 5,6 RC na 
súčiastky (50). Ing. J. Berthóty, Před porom 11/16, 
911 01 Trenčín
■ 38 Kompletní RC soupravu Modela 6 AM + 2x 
zdroj + 6 serv Modela ST-1 (6000); MVVS 2,5 DF 
+ RC karburátor + tlumič Mod. (500); stavebnice 
větroně Vega (300): RC model s rogallovým křídlem 
(200). J. Splíchal, Říjnové revoluce 330, 530 09 Par
dubice 9
■ 37 RC soupravu Graupner Varioprop 14S FM 27: 
vys., přij., 6 šedých serv, nabíječ 25, 45 a 90 mA 
(4500). L. Černický, Chalabalova 1595, 155 00 Praha
5
■ 38 2 let. motory Cox americké výroby; nedokon
čenou maketu Spitfire — bez povrchové úpravy; 
startovací baterii a drobné díly. Vše nepoužité (800).
J. Kostka, Jabloňová 25, 106 00 Praha 10
■ 39 4-kanál. soupr. Acoms + 5 serv Robbe RS 10 
(po 350); Enya 1,5 + tlum., MVVS 6,5 + tlum + karb 
(500); balsa 2. 4, 5; plánky, liter.; Modelář r. 78—86 
(po 30); Modell (NSR) r. 82—84 (po 60); el. start. 
12 V; gumicuk + pad (300); am. nepr. 1-kanál (350); 
el. mot. Mabuchi; 20 I paliva žhav. + ricín; větroň 
+ drobný mater. Ing. P. Samánek, Betlémská 14, 
110 00 Praha 1, tel. 26 70 31
■ 40 Na TT velké množství lokomotiv, vagónů, kolejí 
a příslušenství — nejraději v celku, nové, autodráhu 
Revell, zvétšovák Opemus 5. Ing. P. Ikráth, čimická 
44, 182 00 Praha 8, tel. 84 26 96
■ 41 Přijímač 27,120 MHz; krystaly 40,680 MHz; 
relé. R. štumpfová, Vilímovská 20, 160 00 Praha 6, 
tel. 311 21 77
■ 42 RC soupravu Kraft KP 6A: 2χ Rx, NiCd zdroje 
Tx + Rx, nabíječ. 4x servo KPS 15, 3x FP-S28 
(6500); nepoužitý mot. Webra 61 LS ABC + rezon. 
výfuk. P. Fencl, 250 68 Rež 142
■ 43 RC maketu Spitfire na 10 cm3 před dokonče
ním: lam. trup, celobals. křídlo, zatahovací podvo
zek, klapky; Robbe Luna FM 27 MHz, 7 funkcí 
+ zdroje + nab. sintr. bat. Tamiya 6 V/1200 mAh 
nové nepouž., lam. trup F3B. M. Gevera, Malinov- 
ského 880, 686 01 Uherské Hradiště
■ 44 Kompl. model Piko HO vestavěný v přenosné 
skříni 3,5x1,10x0,20 m, asi 30 m kolejiva. 10 
výhybek, 9 souprav. M. Kvapil, Všesoky 9, 285 21 
Zbraslavice
■ 45 Cessnu 172, lam. trup, polyst. kříd., směrovka, 
výškovka, plyn, křidélka, na motor 3,5 cm3 (700) 
Dvě serva Modela (po 450). Baterie NiCd 900, sada
6 ks (80). Krystal do vysílače 24 Acoms, 1 ks nový 
(80). Amat. vysílač na souč. (150). J. Jarolímek, 
Nuselská 43. 140 00 Praha 4, tel. 42 20 91
■ 48 Plány modelu tanku Tiger I v měř. 1:11, 21 
okótovaných výkresů (150), 5 barevných fotografií 
modelu (50), článek pásu (5). Od července budou 
všem zájemcům zaslány kompletní plány tanku A7V 
a samohybného děla Ferdinand včetně fotografií 
a článku pásu. Nové plány tanku Tiger zasílám 
bývalým odběratelům (po 50). Výroba dílů ke všem 
třem tankům povolena MNV. V. Záruba, V Ladech 
183, 140j00 Praha 4
■ 47 Varioprop AM: přijímač AM vstup, diet Best. 
Nr. 3738 (váčší) 1 ks; jednokrabičku Best. Nr. 3742 
1 ks; pár kryštálov 22. k. 1 pár; přepojovací káblik

s vypínačom 1 ks; zdroj k přijímačů 1 ks; servá šedé 
Best. Nr. 3765 4 ks; miniservé šedé Best. Nr. 3766 
2 ks. Servá Futaba FP-S7 4 ks; servá Acoms AS-5 
2 ks. Motor Webra 10 cm3 s reduktorom, originál, 
perfektný stav (po zábehu). Ing. L. Droppa, Na pažití 
7, 831 01 Bratislava

KOUPĚ

■ 48 Plány letadlových lodí Foche a Clemenceau, 
křižníku Boston, bitev, lodí North Carolina a Was
hington. I. Kraclk, Chýně 33. 253 01 Hostivice 
u Prahy
■ 49 Vrtuli 190/65, 2 miniserva, aku 1200 mAh se 
sintr. el. T. Souček, Na Vypichu 30, 162 00 Praha 6
■ 50 Přístroj pro měření rychlosti směru větru 
(anemometr); motor MVVS 2,5 D7. Popis, cena. L. 
Louda, Hálkova 575, 538 03 Heřmanův Městec, tel. 
955 64
■ 51 Podrobný plán lode Titanic. M. Kvinta, Oslobo- 
diteřov 34, 920 42 červeník
■ 52 Nepostavené modely letadel MIG-23, F-18, 
A-10 Thunderbolt, tanky M-1 Abrams, Leopard 
(1:35). Cena nerozhoduje. P. Rolinc, Pod lipami 
1475, 753 01 Hranice na Moravě
■ 53 Literatúru o železničnom modelárstve. Kata- 
lógy a plánky korajísk. V. Bánovský, Gottwaldova 4, 
990 01 Verky Křtíš
■ 54 Plány a foto lodí Wimpey Seahorse, Calypso, 
Knorr, Le Suroit, Galathea, Kallisto. Virgin Atlantic 
Challenger, Australia II, popř. jiných dvou a více- 
stěžň. jachet pro Atlantický pohár, oceánograf. lodí 
a lodí nám. služby — lodivodské čluny, remorkéry 
a záchranné lodi. Udejte popis lodi a cenu. 
J. Kaščak, Podhůří 101, 543 03 Vrchlabí 3
■ 55 Nezostavené kity Tamiya: Honda MVX 250 F, 
Kawasaki KR 500 GP. A. Vajsábel, Hodžova 786, 
907 01 Myjava
■ 58 Lokomotivy, vagóny, výhybky, rózne druhy 
korajiva, návestidlá a pod. Všetko pre rozchod N. 
Len 100% stav. J. Milko, Bierutova 13/34, 851 02 
Bratislava
■ 57 Obtisky (Esci aj.) na letadla Hampden, Mitchell 
•a jap. stíhačky z 2. sv. v. Uveďte cenu. Z. Žák, Polní 
4, 586 01 Jihlava
■ 58 Auta na HO, i poškozená. M. Chytka, Na vlnici 
1732/C. 250 01 Brandýs nad Labem
■ 59 Časopis Modelář, kompletní nesvázaný ročník 
1970, nebo aspoň č. 12. MUDr. O. Feldman, Polní 23, 
466 01 Jablonec η. N.
■ 80 Na kolejiště HO výhybky levé, pravé, nádražní 
budovy, domečky, nákladní vagóny, plastikové mo
dely letadel v měř. 1:32, 1:24 z II. sv. války. M. Syrek, 
Bařiny 718, 742 66 štramberk
■ 81 Plánky na RC modely letadel Espada, Sultan
84, Silentius 86 (elektrolet), Piraňa. V. Buchta, Pod 
Horkou 6, 679 04 Adamov 1 ,
■ 82 4 ks serva FP-S12, S22, ST-1; dobrý stav, 
raději nová. A. Adamec, J. Svobody 5, 614 00 Brno 
III
■ 83 Jakékoliv kity 2. sv. války, hlavně americké 
bombardéry B-17, B-26 a stíhače P-51, P-47 apod. 
V. Sumpík, Jiráskova 116, 538 51 Chrást u Chrudimi
■ 84 El. motor Mabuchi 540, 550; Ft 16, Ft 26 nebo 
jiné autodráh. el. mot. zahr. výroby; ložiska EL 3; 
závěsný lodní el. mot.; plánek na jednoduchou RC 
soupravu. Vše na dobírku, udejte stav a cenu. Platí 
stále. J. Horák, Riegerova 331/11, 392 01 Soběslav
■ 85 ΚΓ. hr. na 2,5 D7 (2 ks), závěs. lod. motor 
Jackson a p., plány s těch. dok. vrt. Heli-Baby, Bell 
206 Jet Ranger, Bell 222 Twin Ranger, plány Z-42, 
Z-50, Z-526 AS, Starlet. PUP-150, Bipe Speciál, 
Skybolt, EAA Biplane, Wayfarer, Avia B-222, Sop- 
with Rainbow, Tiger Moth. Ba-4B, SE-5a, vše na 
10 cm3, Twin Comet (2χ 10 cm3). I. Kocian, Trávniky 
17, 909 01 Skalice
■ 88 Parní lokomotivy řady HO typ BR 24, BR 75, BR 
87. P. Mach, Hájecká 531, 273 51 Unhošť
■ 87 Motory Nova Rossi R 21 Marino, Cipolla Master 
3,5 Marino, Enya 21 X CARTV. Len neběhané, r. v. 
1988. M. Gažo, 925 03 Horné Saliby 256
■ 88 Jakákoliv prop, serva s elektronikou, 3- 
drátová. Sintrované akumulátory, RC modely 
(6,5—10 cm3), nabídněte. P. Čermák, Obřanská 586. 
664 01 Bílovice n. Svit.
■ 89 TT — 2521,2330, 2412, 3614, 3617, 3212, 3412, 
3137, 3452. 4154, 4155, 4343, 4344, 4247, 5418, 
5220, 5510. 5419. V. Hauser, Svatojanská 148/1, 
377 01 J. Hradec
■ 70 Plánky Modelář zákl. řada č. 3. 6, 8. 10. 13. 16, 
24, 27. 42. 75. Rada spec. č. 2, 9, 12, 13, 17, 19, 21, 
27, 32. 36. 37, 38. 49, 56, 61,89 a plánky vydané před 
r. 1965. J. Macháček, 252 29 Dobřichovice 142
■ 71 Kity lodí z 2. s. války, postavené i poškozené. 
R. Navrátil, Jiráskova 841, 293 01 Mladá Boleslav
■ 72 Palivo pro samozápalnó motory, asi 2 litry. 
V. Trčka, Polní 828, 687 22 Ostrožská Nová Ves
■ 73 Plánek modelu Citabria nebo podobný na 
motor 1,5 cm3, řízený jednou funkcí. J. Vítek, 
Obránců míru 814, 391 65 Bechyně
■ 74 Knihy: Atlas lodí svazek 1; Atlas lokomotiv 
svazek 2; Atlas letadel svazek 2; Vojenská letadla 
I—V; SPM č. 3 a 4; Žel. mod. A-1, A-2, A-3, A-4, C-3, 
D-1, D-2; Na HO lok. řad. 38; 56; 95; 499 modrou; 
vagóny Am; Bm; ABm; Bcm; WRm; WLABm 
— svítící. M. čurda. Sovětská 604, 543 01 Vrchlabí
■ 75 Vagóny na železnici TT a časopisy Malá 
železnice. M. Křepelka, Dudlkova 1265, 752 01 
Kojetín
■ 78 Novou i zánovní RC soup:avu — Graup. 6014, 
4014, mc-18; Robbe Terra Top FMS 40, Robbe
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Promars Rex 40 MHz; Simprop (použ. Dual-rate, 
Uni-Mix-Mod.; Diferential, Reversa apod.) možno 
i PCM; slntrov. zdroje 12W1200mAh 
a 4,8 V/600 mAh, možno i vét. poč. serv k soup. 
Katal. pro r. 88 Qraupner, Robbe, Simprop apod. 
S kat. cen. M. Navrátil, Tylova 55, 796 01 Prostějov
■ 77 Kvalit, elektru 1:12 na Mab. 540 + odpor, 
regul.; aku Tamlya 6 V/1,2 Ah; pult na vysilač T6 AM 
27; serva Acorns; laminát, skořepinu — oba díly na 
lorf F1-V2.5 a letadlo F3A — 6,5 + plén; kvalit, amat. 
4-kanál. vysílač s japonskými krystaly; krystaly 
Acorns AM. Ing. I. Rozsypal, 683 21 Pustiměřské

| Prusy 240
■ 78 Vše na TT včetně katalogů a literatury. M. 
Hátle, 543 51 Spindl. Mlýn 56
■ 79 4 serve Acoms nebo Futaba, nová nebo 
používaná, ale v perfektním stavu, dále krabičku na 
zdroje pro Rx 4x 1,5 V Modela. Nabídněte. 
R. Schmidt, Vendryné 556, 739 94 Třinec 7
■ 80 V měř. 1:87 model koňského povozu (valník, 
voznice atp.) nebo vyměním za některý z modelů aut 
býv. firmy Espewe. J. Vocásek, Mohylová 105, 
312 06 Plzeň
■ 81 Nesestavené plastikové modely firmy Revell: 
Hawker Hurricane Mk-I, Hawker Typhoon F Mk-IB, 
Bell P-39 Airacobra, N. A. P-51 D Mustang.
I jednotlivě. M. Horák, Pražská 50, 669 03 Znojmo
■ 82 6 párů normálních a 2 křižovatkové výhybky na 
HO. T. Ruml, Sýčina 39, 294 41 Dobrovlce
■ 83 Překližku tl. 0,8 mm. J. Swierk, Jiráskova 835, 
684 01 Slavkov u Brna
■ 84 Modely letadel 1:72 H P. Halifax; SB-2; Bf-109 
F, K, E; FW-190; FW-189; B-29; MiG-25, 29; F-15, 18; 
A4E Hawk; Lockheed F-104 G; F-100 D Super Sabre; 
Crussaider F8A a bitevní lodě 1:570 z II. sv. války. 
Nabídněte, i jednotlivě. A. Hofner, Ljaguševova 402, 
431 51 Klášterec n. Ohří
■ 85 Časovače KSB nebo Graupner Thermik, 
i použité; potahový papír Modelspan. J. Orel, 
Novoveská 170, Kunovice, 686 04 Uh. Hradiště
■ 88 Sintrovanó baterie tužkové s velkou kapacitou 
nad 500 mAh; svítivě diody; zelenou reflexní barvu 
nebo metalízu stříbrnou. Z. Hložek, Primase Hrůzy 
458. 393 01 Pelhřimov
■  87 Loko + vozy firmy Fleischmann na N. Cena + č. 
kat. J. Vysloužil, Bratislavská 62, 602 00 Brno
■ 88 Plánky a obrázky Santa Marie, Pinty, Niny 
(Santa Clary). V. Vondrák, Jiráskova 77, 586 04 
Jihlava
■ 89 Servo Futaba nebo ST-1 v dobrém stavu, 
udejte cenu a popis. Prodám univerzálku (přesnou) 
0 125, vhodnou i na stolní soustruh (500). J. Pavelka. 
Struha 807, 517 54 Vamberk
■ 90 Nesestavené modely letounů MiG-23, MiG-25, 
MiG-27 a Su-7 vel. 1:48, 1:72. Dále časopisy L+K 
1970—85 a jinou leteckou literaturu. P. Nosek, 
Písecká 11, 370 11 české Budějovice
■  91 Čas. Mladý letec, včetně roč. 1939, a ročníky 
poválečné. B. Šedo, Smetanova 823, 565 01 Choceň
■ 92 Stavebnici RC tanku Sherman; G. Gepard od 
f. Tamiya. Podklady a plány na RC model tanku se 
spalovacím motorem. J. Tůma, Jarníkova 1874, 
149 00 Praha 4
■  93 Výhybky na HO. lokomotivy, pěkné vagóny 
apod. K. Pojtinger, Budovatelská 907/7, 674 01 
Třebíč
■ 94 Motor Cox 0,16 cm3 a jiné motory do sbírky, 
model, plány do r. 1950 a literaturu, nažehlovací fólii, 
5min. epoxid Devcon, i zbytky. V. Krotil, Moskevská 
48. 101 00 Praha 10
■ 95 Jap. MF trafa 7x7 (č., ž., b.). Ing. P. Zahradník, 
Feřtekova 557, 181 00 Praha 8

PRODEJ

I  I I  RC 2-kan. Acoms AP-227 Mk. Ill + RC 
dvouplošník Relax pl. 146s + nový MW S 1,5 D 
+ palivo (3200). Jen v celku, předvedu v letu. 
M. Majer, I. P. Pavlova 22, 775 00 Olomouc
■ 97 Amatérskou 3-kan. prop, súpravu bez serv 
(1000); sovietsky motor CSTKAM 2,5 KR neběhaný 
(600); ak. Delta (350); vysielač WS-11 s prijímačom 
Mars-Mini (500). V. Vronka, Lesná 26, 044 24 Poproč

VÝMĚNA

■ 98 Elmotor 220 V za 4 shod. dif. + dopl. T. Ján, 
sídl. 335, 415 03 Teplice
■ 99 Promítačku Meolux 2 a kameru Quartz 2M 
(1800) za motory nové MWS 3,5 a 6,5 nebo za 
podvozek RC automobilu s novým motorem 3,5 cm3 
nebo za RC soupravu Acoms AP-227 (kompletní). 
T. Herder, Jungmannova 144, 285 04 Uhlířské 
Janovice
■ 100 Nové měřicí elektronické přístroje: prof, digit, 
multim. apod., elektr. součástky za vícekanál. prop. 
RC soupravu. Příp. prodám a koupím. Seznam 
zašlu. J. Král, Smetanovo nám. 1042, 570 01 
Litomyšl
■ 101 Pfeffer 0,6 nový za nové sintr, články 
100—150 mAh. J. Remeš, J. Fučíka 491, 664 11 
Zbýšov u Brna
■ 102 Sintr, aku Saft 6 V/1,2 Ah za servo Acoms. 
Ing. I. Rozsypal, 683 21 Pustiměřské Prusy 240
■ 103 Motory Alko 2.5 a 4,5 cm3 s orig. vrtulemi a el. 
přísl. za makety Wiking, plech. vag. Márklin, i jinak 
dle dohody. Z. Káš, Urxova 2, 186 00 Praha 8

RŮZNÉ

■ 104 Sovětský sběratel modelů automobilů 
v měřítku 1:43 hledá přítele z Československa 
k dopisování a výměně modelů a literatury. 
A. Cholodkov, Pr. Lenina, d. 49, kv. 102, Dzeržinsk, 
Gorkovskaja obl., 606 023 SSSR
■ 105 Sháním adresy firem Revell, Monogram, 
Aírfix, Matchbox, Heller, Hasegawa, Fujimi, Italareí, 
ESCI a jiných, dále modely firmy Směr Macchi 
MC-72, Supermarine 326 Walrus Mk.I, Fairey 
Swordfish, Savoia Marchetti SM-79. Kovozávodů 
Prostějov Aero L-29 Delfín, Avia B-33, Avia CS-199, 
Avia C-3, Avia 21, Aero L-39 Albatros, Jak-23. 
MiG-21, Spitfire Mk.IXLF, Letov Š-16. Nabízím 
modely polské produkce vyrobené tradiční metodou 
i vacuform. G. Rzepka, ul. Legnicka 6/2, 75-733 
Koszalin, Polska
■ 108 Hledám přátele k dopisování a výměně 
modelů a materiálu. Za čs. plastikové modely letadel 
(1:48, 1:72) nabízím polské modely (1:72, 1:48, 1:35), 
knihy TBU. F. Sureda. ul. Wladyslawa IV 107, 75-342 
Koszalin, Polska
■ 107 Je mi 28 let, jsem náčelník modelářského 
klubu. Zabývám se kategoriemi F3A, obřími poloma- 
ketami a F3C. Chci si dopisovat s kolegy z ČSSR, 
kteří mají podobné zájmy. K výměně nabízím různé 
motory 1937—1987, plány RC modelů, knihy 
a materiály o motorech do sbírky. Zajímají mě 
motory Quadra 35, Tartan, Bully 35 a podobné 
(benzínové), serva Futaba nebo Robbe, plány RC 
modelů, čtyřdobé motory 20 cm3 a větší. A. Kulikov, 
ul. Baryšnikova 23-46, Orechovo-Zujevo 11, 142 611 
SSSR tel 275 71
■ 108 Nabízím k výměně plány letadel PZL-101 
Gawron, Swiatopelk, Westerplatte DM, M/S Oliwa, 
Pilot 20, Jak-11, Ariel, ORP Iskra, Towariszcz, 
Mayflower, Zlin-42 M, Zlin-50 L, L-200 Morava, Mos
quito FB Mk.VI, J-10 Experimental, Grumman 
American AA-1B Tr.2 Trainer, ORP Piast, Holownik 
Odys, Holownik Arion, Jak-3; lam. trupy na RC 6,5 
Cessna 177 + plán, RC 6,5 Espada + plán; šrouby 
M4-45X, M5-45x, M4-47,5x, M5-47,5x, M5-42,5x, 
M4-52,5x; modely 1:72 PZL-37 A Loš, PZL-37 B Loš, 
RWD-5, RWD 5bis, Jak-1, Jak-1 M. Czapla. 
PZL-11 C, Il-2m3; motor Raduga 7 kom. + palivo ž.; 
diferenciál E 48:20-16, diferenciál Quattro 
E 44:20-16; vrtule 190/100, 250/120, 200/120, 
180/150, 180/120, 250/100, 280/160 za vrtulník 
Bell 212 Twin, Bell 222, Bell Trainer, Bell 222 h.

laminátové karosérie BMW M1, Lotus 78 V1, Lan
cia 037 V2 a 4 serva Futaba, Robbe nebo podobná.
K. Tamanos, ul. Grottgera 23B/10, 66-400 Gorzów 
WLKP, Polska
■ 109 Vyměním polské plastikové modely letadel 
1:72 a 1:48 za modely firem KP, Směr, Revell, barvy 
Humbrol. Případně nabízím i brožury TBiU, BwLP, 
Mály Modelarz (papírové modely). P. Laskowski, Os. 
Przyjažm 3/64, 61-681 Poznaň, Polska
■ 110 Za modely automobilů Novo, Novoexport
v měř. 1:43 Moskvič, VAZ, GAZ, ZIL, Russo-Balťje, 
RAF, AMO, KAMAZ, KrAZ chci modely letadel 
západních firem B-17, B-29, Pe-2, PBY Catalina, 
Boston, MiG-25. 27. 29. B-26 Marauder, FW-189, 
FW-200C Condor, F-4, F-14, F-15, F-16. F-18, 
F-111, Mirage 2000, 4000, Ju-52/3, knihu
V. Němečka Sovětská letadla, časopisy L+K. Gu- 
mennyj, Vinogradnyj per. 6, kv. 18, Kijev 21, 252 021 
SSSR
■ 111 Chtěl bych sl vyměňovat s modeláři z ČSSR 
modely a knihy. Možno psát anglicky a ruský. 
G. Clechanowski. ul. Koszaliňska 32 „ i"  m7, 78-100 
Kolobrzeg, Polska
■ 112 Za jiné modely vyměním Loš PZL-37, Il-2m3, 
Jak-1M, LWS Czapla RWD-14. D. Preuss, 07-217 
Zatory 151/1, woj. Ostrolska, Polska
■ 113 Chtěl bych navázat kontakt s modeláři 
z ČSSR a vyměňovat s nimi plastikové a papírové 
modely. M. Purtak, ul. 26 marca 26, 44-200 Rybnik,

' Polska
■ 114 Chtěl bych si dopisovat a vyměňovat mate
riály s leteckým modelářem z ČSSR ve věku 35 let. 
Sháním modelářské plány Modelář v měř. 1:1, 
modelářské motory MWS od 2,5 do 10 cm3 a RC 
soupravy Modela T6 AM. Sbírám také staré mode
lářské benzínové motory. E. Raczkowski, ul. Kocha- 
nowskiego 242, 26-930 Garbatka, Polska
■ 115 Zajímám se o vojenskou techniku v měř. 1:35, 
1:48, 1:72. Za modely firem Hasegawa, Tamiya, 
Bandai mohu nabídnout modely automobilů v měř. 
1:43 firem Novoexport, Matchbox a modely letadel 
v měř. 1:72 firmy Novo, dále vojenskou techniku 
v měř. 1:43 a 1:30. G. B. Porožilkov, ul. Kirgizskaja 8, 
kv. 6, Rostov na Donu, 344 065 SSSR
■ 118 Chtěl bych si dopisovat a vyměňovat modely 
s kolegy sběrateli z ČSSR. Zajímám se o modely 
motocyklů v měř. 1:12 a letadel 1:48 firmy Směr. 
Nabízím různé modely Novo. S. L. Palasanén, ul. 
Engelse 52/56, kv. 15, Rostov na Donu. 344 007
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Náborová
soutěž
halových
modelů
Hluk 23. a 24. dubna 1988

(K článku uvnitř tohoto sešitu)

i  Cenu naší redakce za nejlépe staticky hodno
cený model postavený podle rubriky Poznáváme 
leteckou techniku získal F. Bárta z Pardubic za 
pistácio VP-1 Volksplane, při jehož stavbě neza
pomněl ani na kabely palubních přístrojů

Bodovači hodnotí „oříšek" He-70 ing. A. Alferyho, který 
získal cenu redakce Letectví a kosmonautika

λ · Modeláři ze Lhoty u Opavy se na kategorii halových házedel 
pečlivě připravovali, což potvrdili ziskem prvních tří míst. R. Sýko
ra byl v konečném pořadí druhý

[fHif

mM J J f
lid  ď

4 Žák Jan Vít z Brna si v kategorii P3 dolétl pro bronzovou medaili

Snímky M. Salajka (4) a T. Sládek (1)

•ψ ■ L. Walek z Frenštátu pod Radhoštěm se po loňském vítězství musel letos v ka
tegorii P3 spokojit s druhým místem



Obří model větroně Grunau Baby II o rozpětí přes 7 metrů 
představil v loňské sezóně Josef Rubáš z Kladna

+■  Podle plánku Modelář 81 s zhotovil maketu Beta Major, poháněnou mo
torem ST 10 cm3, Lusiano Toni z italské Ravenny.

4 Model parní lokomotivy sovětských železnic, tentokrát s tendrem na 
dřevo a jiným komínem, je výrobkem závodu Sčetmaš v Kursku

▼ Novinkou japonské firmy Kyosho je RC buggy Chevy s elektrickým 
pohonem

Snímky: ing. Z. Novák, M. Salajka, G. Revel-Mouroz (2), 
L. Toni

vpf pli 1
\ W l

i  \v S ΛIr

▼ Na dubnové modelářské výstavě v Paříži byl představen 
nový „modelářský" turbínový motor o hmotnosti 5 kg a tahu 
150 N při 70 000 otáčkách za minutu. Vývoj, trvající sedm let, 
stál tři amatéry a jejich mecenáše, mezi něž v poslední době 
přibyla i firma Robbe, 2,5 mil. franků

ID
EX

 4
6 

88
2.


