
Po sedmi létech opět 
na mezinárodní soutěži Naviga



■» Nezvyklá házedla s vin- 
glety na křídlech a spokoje
ný úsměv, to je Josef Horký 
z LMK Dobříš, přeborník 
Středočeského kraje 1988 
ve věkové skupině mladších 
žáku

λ- Jednoduchý, ale pohledný model Oscar je prací J. Plačka z LMK Praha 5-Motorlet. Polomake- 
ta o rozpětí 1180 mm a hmotnosti 1175 g je poháněna motorem MVVS 1,5 cm3; soupravou Mode- 
la 6 AM27 se servy Acoms jsou ovládány směrovka, výškovka a otáčky motoru

■* Maketa vozu Lancia Delta HF 4WD v měřítku 1:12 
J.Smrčky z Kladna má papírovou karosérii a podvozek 
podle plánku ing. A. Jiráska s náhonem předních kol ozu
beným řemenem; zadní náprava je vybavena kuličkovým 
diferenciálem. Pohonnou jednotkou je motor Mabuchi 550 
s amatérským regulátorem otáček. Model je ovládán tří- 
povelovou soupravou Modela Digi

▼ Ing. R. Žahou- 
rek z Kolína 
se věnuje že
lezničním mo
delům ve veli
kost N. Na 
snímku je jeho 
maketa stanice 
Kácov s přípoj
ným vozem 
BD Im a náklad
ním vozem Utz

λ. Obchodně-technický náměstek podniku 
ÚV Svazarmu Modela z.m.s. R. Černý už moc 
času na létání nemá, občas si ho však dokáže 
najít aspoň na soutěže halových modelů. S tím
to modelem kategorie P3 létal letos v pražské 
Smetanově síni

K TITULNÍMU SNÍMKU
Poprvé od roku 1981 se reprezentační družstvo 
ČSSR zúčastnilo světové soutěže Naviga lodních 
modelů kategorie C. Na snímku J. Straky je 
model Royal Caroline v měřítku 1:48, za nějž 
M. Houska získal v kategorii C1 stříbrnou medaili. 
Další podrobnosti o soutěži se dočtete uvnitř 
tohoto sešitu.



Letos je našemu časopisu čtyřicet let. Jak 
nejlépe takové jubileum oslavit? Přece na letišti, 
ve společnosti lidí společných zájmů. Proto vás 
po pěti létech zveme na druhé

S E T K Á N Í
modeláře s

M O D E LÁ Ř I
Uskuteční se ve dnech 15. až 17. září 1989 (termín 

v kalendáři soutěží na letošní rok neplatí) na letišti 
Aeroklubu Svazarmu Benešov v Nesvačilech. Hlavním 
cílem setkání jsou příjem ně prožité dny; i když jsou na 
program u také soutěže,’ nebudem e se honit za body, 
ale spíš za pěkným i zážitky. I proto jsm e poněkud 
omezili program , aby bylo víc času na povídání, 
polétání si, prostě na pohodu. Snad nám letos vyjde 
i počasí.

Co nabízíme? ■  Místo pro stan, obytný přívěs či 
obytný autom obil v příjem ném  prostředí kem pinku 
Konopiště, který je  p roslu lý dobrým  zázemím 
i atraktivním  okolím . ■  Dva večery pro společné 
posezení, během nichž budou vyhlášeni nejú
spěšnější konstruktéři z naší soutěže i výherci je jí 
čtenářské části. Večery budou takové, jaké si je 
uděláme, takže nezapomeňte dom a ani hudební 
nástroje (zahrajete si ve slušné společnosti)! 
■  V sobotu dopoledne soutěže v jedenácti letecko- 
modelářských kategoriích. ■  V neděli trad iční setkání 
obřích modelů letadel s ukázkami svazarmovské 
letecké činnosti i modelů jiných kategorií.

Co potřebujem e? ■  Vaši přihlášku, na níž budou 
uvedena jm éna a rok narození účastníků, adresa, 
kategorie, v nichž hodláte soutěžit (u RC m odelů 
i číslo kanálu RC soupravy). ■  Pomocníky 
— především časom ěřiče — pro uspořádání sobot
ních soutěží (ti budou osvobozeni od účastnického 
poplatku). ■  Přihlášky soutěžících i funkcionářů 
čekám e do 31. srpna na adrese: Redakce Modelář, 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1.

Co to bude stát? Počítejte s jednorázovým  pop la t
kem 60 Kčs za dospělého účastníka a 30 Kčs za děti 
do 14 let. V tom to vkladu je  zahrnut poplatek za 
ubytování, soutěžní vklad a vstup na společenské 
večery. Poplatek bude vybírán při prezentaci 
v kempu.

Soutěžní kategorie: H, A3, A1, F1A, C 0 2, F1A sam., 
F1B, B1, P30, RC V2, F3E/7. Soutěž je uvedena v 
kalendáři pod číslem 943. Vzhledem k tom u, že ve 
stejném term ínu probíhá v Plzni p řebor ČSR, nejsou 
vypsány soutěže raketových modelů; po konzultacích 
s odborníky jsm e upustili i od soutěže lodních 
modelářů. Přesto mezi sebou rádi uvítáme příznivce 
všech m odelářských odborností! Soutěž v kategorii 
C 0 2 je  vypsána jako X. ročník M em oriálu zakladatele

našeho časopisu Jiřího Smoly. Podrobné inform ace o 
průběhu a organizaci soutěží dostanete u prezentace.

Kdo se podílí na organizaci? Hlavním pořadatelem  
je  naše redakce spolu se ZO Svazarmu Vydavatelství 
Naše vojsko. Sami bychom na všechno ale nestačili, 
takže jsm e spojili síly s Aeroklubem  Svazarmu 
Benešov, LMK Praha 6 a LMK Praha 4. Svojí troškou 
do m lýna ale může přispět každý — ozvěte se.

Stravování si za jišťuje  každý sám, možností ale 
bude dost. V kempu i na letišti budou Stánky s 
občerstvením, večeři bude možné si dát v restauraci.

Předběžný program : ■  Pátek 15. 9. — příjezdy, 
prezentace v kempu Konopiště (cesta bude vyznače
na od silnice Praha— české  Budějovice) od 15.00 do 
20.00. ■  Sobota 16. 9.: Soutěže od 9.00 do 14.30 h., 
potom volné polétání, v 18.00 hod. vyhlášení vítězů 
soutěží, od 20.00 h. společenský večer s vyhláše
ním výsledků konstruktérské soutěže. ■  Neděle 17. 9.: 
9.00 až 14.30 h.: Setkání obřích modelů, soutěže 
pro děti, výstavky, ukázky dalších svazarmovských 
odborností.

Těšíme se na setkání!

Dárkem ke čtyřicátinám našeho časopisu je i první

PŘÍLOHA
modeláře,

která vyjde v průběhu července. Na 96 stranách 
formátu časopisu mimo jiné najdete: ■ Přehled 
vývoje raketoplánů a raketových kluzáků ■ Návod 
na zhotovení modelářského soustruhu ■ Plánek 
modelu amatérského letadla Bumble Bee na gumu
■ Stať o sběratelích modelářských motorů ■ čtení 
o tom, co obnáší rozhodnutí postavit si doma 
aerodynamický tunel ■ Plánek modelu lodě katego
rie EX-500 ■ Pojednání o obřích modelech letadel
■ Návod na stavbu modelu ocelového mostu na 
kolejiště ■ Dokumentaci letounu Fairey Firefly
■ Pokus o optimalizaci pohonné jednotky pro 
elektrolet ■ Rady zájemcům o stavbu oříšků
■ Vyprávění Pavla Dvořáka o volném letu
■ Pojednání o palivech pro modelářské motory
■ Návod na moderní kodér pro vysílač Modela
■ Zhotovení karosérií pro modely automobilů 
podtlakovým tvářením ■ Zajímavosti o Turnaji 
šampiónů v Las Vegas

Cena přílohy je 10 Kčs a dostanete ji ve své 
prodejně PNS. Pozor — na přílohu se nevztahuje 
předplatné na časopis!

modelář
6/89 Če r v e n  xl

Vychází měsíčně

měsíčník pro letecké, raketové, automobilová, lodní a železniční 
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2  k lu b ů , 
kroužků

■ Lipence
Začátkem letošního roku členové Model- 

klubu Svazarmu Lipence předvedli výsledky 
své činnosti veřejnosti již po osmé. Tentokrát 
však měla výstava slavnostnější ráz, neboť 
byla uspořádaná k 25. výročí vzniku klubu.

V prostorách závodního klubu ČKD Tatra 
Smíchov v Praze bylo vystaveno na 90 
létajících modelů. Nechyběly mezi nimi mo
dely ze stavebnic, školní A-jedničky a A- 
trojky či Stir a Relax podle plánků Modelář, 
postavené chlapci z kroužku mládeže, vede
ného M. Macků a V. Liškou. Zkušenější 
modeláři se pochlubili RC modely větroňů, 
cvičnými motoráky, akrobatickými speciály 
a polomaketami. Mezi obřími modely budil 
největší pozornost Zlín XII s rozpětím tři 
metry, poháněný amatérským dvouválcem 
o zdvihovérp objemu 55 cm3.

V druhém sále sl zase přišli na své 
vyznavači plastikových modelů, ať už se 
zajímali o letadla, auta, lodě nebo bojovou 
techniku. Nejvíc zájemců se kupilo kolem 
dlorám, znázorňujících bojové akce druhé 
světové války, a u samostatné expozice 
fantastických vesmírných korábů.

Mimo to se návštěvníci, jichž během 
posledního lednového víkendu přišlo na 
4000, mohli podívat na filmy s leteckou 
tematikou. Pro děti bylo připraveno pro
mítání pohádek a autodráha, od níž se 
zejména ty nejmenší nemohly odtrhnout.

J. Macháček 
Snímek V. Jukl

■  Heřmanova Huť
Při založení, v roce 1960, se LMK Heřma

nova Huť stal útočištěm modelářů z Heřma
novy Hutě, Nýřan, Tlučné, Uherec a Chotěšo- 
va, kteří se věnovali především modelům 
kategorie F1 A. Pilířem modelářského dění se 
stal Richard Multrus. Během dalších let 
vychoval několik desítek schopných mode
lářů a jeho pedagogické vlohy byly po 
zásluze oceněny udělením titulu zasloužilý 
cvičitel.

Jak se rozrůstal počet členů klubu, rozšiřo
valy se i jejich zájmy, ftadu stoupenců získaly 
upoutané makety, se kterými si na soutěžích 
dobře počínali především František Sýs, 
sourozenci a otec Radovi a Miloslav Bosá- 
ček.

Koncem šedesátých let byla oporou klubo
vé činnosti skupina modelářů, mezi nimiž

panovala vzácná shoda. Měli jsme zástupce 
v radách modelářství OV a KV Svazarmu, 
Ladislav Fait st. byl členem RMo ÚV. Po roce 
1974, kdy se někteří členové přestali mode
lářství věnovat a mezeru vzniklou úmrtími 
nejstarších se nám nepodařilo zaplnit, začala 
klubová činnost stagnovat.

K oživení modelářského dění v Heřmanově 
Huti došlo až v roce 1983. V obnoveném 
klubu jsme se zaměřili především na školní 
mládež a po dvou létech jsme dosáhli 
hmatatelných výsledků — v okresním kole 
přeboru STTP obsadili v kategorii A3 naši 
žáci první místo, v krajském kole pak třetí 
a šesté. V dalších ročnících už bylo na co 
navazovat, a tak tři zástupci LMK postoupili 
až na přebor ČSR. V roce 1988 již čtyři žáci 
na přebor ČSR STTP nejen postoupili, ale 
umístili se i na předních místech.

Z nejúspěšnéjších mladých sportovců jme
nujme alespoň sourozence Soňu a Patrika 
Ingrišovy, kteří v kategorii F1A obsadili 
v žebříčku ČSR druhé, respektive třetí místo, 
a úspěšně si počínali i v Celostátní náborové 
soutěži pro letecké modeláře.

Ve třech kroužcích, které jsme zřídili při 
SMT v Heřmanově Huti, LMK Uherce a LMK 
Nýřany-Pankrác, se nyní schází 18 žáků. 
Přes určité potíže s modelářským mate
riálem se nám daří děti v jejich zájmech 
podporovat. Zhotovujeme pro né například 
stavebnice soutěžních větroňů kategorie A3. 
Těžkosti však máme s výrobky „profesio
nálů". Nespolehlivost časovačů Prim, která je 
příčinou časté ztráty volných modelů, prostě 
dětem vysvětlit neumíme.

V současné době v Heřmanově Huti po
řádáme každoročně 10 až 11 veřejných 
soutěží v kategoriích Η, A3, A1, RC V1, RC V2 
a RC V2-PM, zúčastňujeme se veřejných 
soutěží a nezapomínáme ani na propagační 
vystoupení v pionýrských táborech v okruhu 
své působnosti. Navázali jsme také dobrou 
spolupráci s LMK Pňovany a LMK Vochov, 
jejichž členové nám mimo jiné pomáhají při 
organizaci větších soutěží.

Pochopení pro naši činnost nacházíme i na 
OV Svazarmu Plzeň-sever, což se zvláště 
projevuje na vybavení našeho klubu.

Jiří částka

■ Kolín
je známou železniční křižovatkou, a tak je 
vlastně s podivem, že se v něm zájemci 
o modelovou železnici začali organizovat až 
koncem šedesátých let. První klub želez
ničních modelářů vznikl v Kolíně v květnu 
1970, především z iniciativy Milana Klause. 
Klubovnu ani dílnu modeláři neměli, proto se 
zpočátku scházeli v restauraci, později 
v DPM, kde byl jeden ze zakládajících členů 
zaměstnán. Přesto se už v příštím roce 
zúčastnili Labského poháru, přeboru ČSR 
a mezinárodní výstavy v Lipsku.

V roce 1975 se železničním modelářům 
podařilo získat nevyhovující suterénní byt, 
který během dvouměsíčních brigád přeměni

li v útulnou klubovnu. Od té doby se také 
začali věnovat výchově mládeže.

V současné době má klub, jehož předse
dou je L. Javůrek, na 45 členů; v kroužku 
mládeže staví modely 12 až 15 dětí, z nichž 
nejmladším je sedm let. Často však přicháze
jí i bývalí členové, kteří už odešli do škol 
a učilišť, ale klubové ,,há nulkové" kolejiště 
neopustili.

Uznávaným nestorem klubu je čtyřiaosm- 
desátiletý František Adamec. Ač na těle 
životem poznamenán, stále staví modely 
vozidel a železničních staveb. Stejným kate
goriím se věnuje i převážná většina ostatních 
modelářů. Zvláště jejich modely budov se 
pravidelně objevují na soutěžích, krajskými 
počínaje a nejvyššími konče. Členy klubu 
jsou i tři mistři sportu, což potvrzuje, že si 
Kolínští na soutěžích nevedou zle.

Výsledky jejich činnosti jsou dobře známé 
i v NDR, neboť nové modely pravidelně 
vystavují v Lipsku. Zásluhu na tom mají 
členové lipského klubu železničních mode
lářů Friedricha Lista, s nimiž Kolínské pojí 
letité přátelství, utvrzované na pravidelných 
setkáních.

členové klubu také patří k známým pořa
datelům krajských soutěží; několikrát už 
hostili I účastníky přeboru ČSR a mistrovství 
ČSSR. V pětiletých intervalech pořádá klub 
přátelská setkání železničních modelářů 
z Čech a Moravy. Další, jehož se zúčastní 
i hosté z Lipska, se uskuteční příští rok, 
u příležitosti 20. výročí vzniku klubu želez
ničních modelářů v Kolíně.

mas

■ 15 let LMK Bytex
Leteckomodelářský klub Bytex při ZO 

Svazarmu s. p. Bytex v Liberci-Vratislavicích 
nad Nisou vznikl v září 1974. Jeho základem 
se stal jen krátce před tím na místní 26. 
základní škole založený kroužek leteckých 
modelářů, vedený ing. Pavlem Hrubešem, 
členem ZO a zaměstnancem n. p. Bytex.

Klub se nikdy nestal zvlášť početným 
— během let jeho trvání byl průměrný počet 
členů stále mezi 20 až 25; z toho na žákovský 
kroužek připadalo každoročně 10 až 12 
členů. Žáků se v kroužcích vystřídalo hodně, 
většina z nich se však s modelářstvím 
rozešla. Přesto si při náhodných setkáních 
na modelařinu z dob svých žákovských let 
rádi vzpomenou a možná, že jednou do 
kroužku pošlou své děti, jak už to někteří 
bývalí členové klubu udělali.

Počet nejmladších modelářů v kroužku byl 
omezen velikostí dílny. Původní, kterou jsme 
měli v suterénu závodního klubu ROH s. p. 
Bytex, jsme museli v květnu letošního roku 
pro celkovou rekonstrukci budovy opustit. 
Naštěstí se nám s pomocí členů výboru ZO 
Svazarmu a hospodářského vedení s. p. 
Bytex podařilo· nalézt nový prostor v bývalém 
objektu MěNV Vratislavice. Dílna bude větší, 
a tak počítáme od září i s dalším náborem 
žáků. Pokud se nám do té doby podaří 
vyškolit dalšího instruktora, rozšíříme počet 
členů kroužku na 20 žáků.

Zatím jsme v nové dílně za pomoci vedení 
závodu 1. s. p. Bytex vymalovali, předělali 
zastaralé osvětlení a během stěhování jsme 
dokončili řadu dalších užitečných úprav, jež 
modelářskou činnost usnadní.

Navzdory problémům se změnou dílny 
však modelářská činnost klubu a kroužku 
neustala. U mladších modelářů se rozvíjí 
hlavně stavba upoutaných modelů kategorie 
Uš-Start, v kategorii volných modelů jsme se 
zaměřili u žáků na házedla a u seniorů na 
modely F1A.

Pod vedením instruktora Pavla Teichman-
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na sø v kategorii UŠ-Start podařilo F. 
Pavlíčkovi, L. Pražákovi a V. Pištěkovi 
v loňském roce získat v žebříčku ČSR druhé, 
čtvrté a sedmé místo. Jistě k tomu přispělo 
i to, že s žáky se o své zkušenosti dělí 
reprezentant v kategorii upoutaných akroba
tických modelů Vladislav Trnka ze soused
ního LMK Liberec.

Ostatně s libereckým klubem udržujeme 
dobré vztahy a kromě občasné výpomoci 
nedostatkovým materiálem spolupracujeme 
i při organizování soutěží a pořádání propa
gačních akcí na letních táborech mládeže 
pro liberecké podniky, závody a organizace.

V modelářském areálu na libereckém 
letišti pořádáme pod názvem Vratislavský 
koberec také tradiční soutěž akrobatických 
modelů kategorie F2B. V rámci pestrého 
programu si při ní zalétají i žáci s upoutanými 
modely. Navíc vidí „v akci" své vzory, včetně 
reprezentantů ČSSR, což je povzbuzuje 
k další činnosti. Těší nás, že upoutané 
modely, navzdory nepříznivým prognózám, 
neustupují ze scény. Mezi mládeží mají 
přívržence i v době nástupu RC kategorií, 
neboť jsou stále cenově dostupné.

Také letos jsme ve spolupráci s členy 
klubů z Děsné v Jizerských horách, Jablonce 
nad Nisou, Liberce, Železného Brodu 
a Varnsdorfu uspořádali seriálovou soutěž 
Severní liga házedel. Soutěže, která vznikla 
před devíti lety z podnětu našeho klubu, se 
každoročně zúčastňuje přes 200 modelářů, 
což o její oblibě řekne víc než sáhodlouhé 
vyprávění.

Hlavním přínosem soutěžního seriálu je 
rozvoj kategorie házedel. Jednoduchá há- 
zedla jsou mezi modely ostatních kategorií 
cenově i časově nejméně náročná; při 
zběžném dohledu instruktora je každý posta
vený model alespoň trochu létající, což ocení 
především začátečníci. Ostatně potvrdil to 
i letošní ročník ligy, jehož se v kategorii 
mladších žáků zúčastnilo přes 60 modelářů, 
v kategorii starších žáků na 90. Zájem 
o soutěž zvyšuje i okamžité vytištění výsled
kových listin počítačem. Po každém kole ligy 
tak mladí účastníci hned vidi, jak zalétali 
a jak si vedou v celkovém pořadí.

Co se týká další aktivity členů našeho 
klubu, je situace pravděpodobně stejná jako 
všude jinde: Za všemi akcemi se skrývají 
stále stejní modeláři. V našem klubu jsou to 
Jan Rokoský, Slávek Procházka, Pavel 
Teichmann a někteří další, kteří se zasloužili 
mimo jiné i o to, že klub je nositelem 
čestného uznání II. stupně.

Spoléhat se však jen na jejich nadšeni není 
všelékem. Bude hodně záležet na radě 
klubu, zda se kádr aktivních členů rozšíří 
a zda se mezi mladšími členy najdou další 
modeláři, pod jejichž vedením bude mode
lářská činnost v LMK Bytex i nadále pestrá 
a přitažlivá pro mládež.

Ing. Miloslav Machačka

i  Modeláři v DTM
Letečtí modeláři z LMK Praha 1 vystavovali 

své modely po několik let v předváděcím 
středisku obchodního domu Kotva. Výsledky 
své činnosti představovali jak na samostat
ných výstavách, tak na akcích pořádaných 
v rámci týdnů branné aktivity Svazarmu. 
Loňská výstava, stejně úspěšná jako před
chozí, však byla poslední, neboť vedení 
propagace OD Kotva již o podobné výstavy 
nemá zájem.

Modelářům nezbylo nic jiného než hledat 
nové možnosti. Výstavní prostor i pochopení 
záhy našli v Domě techniky mládeže, kde
5. dubna uspořádali první „zkušební" výsta
vu. Stovky návštěvníků DTM měly příležitost

si prohlédnou celkem 12 RC modelů, včetně 
obřích, nebo téměř obřích, a popovídat si 
s členy klubu o jejich činnosti.

Výstava se setkala se značným ohlasem 
a dotazů bylo nepočítané, zejména od nej
mladších návštěvníků. Smutné však je, že se 
děti většinou ptaly, kde a za kolik si modely 
mohou koupit, a ne jak si je postavit, což by 
členové klubu slyšeli mnohem raději.

Pracovníci DTM, jimž patří za umožnění 
výstavy díky, mají o podobné akce zájem 
i nadále, a tak se na půdě DTM s modeláři 
snad budeme setkávat častěji. Letečtí mode
láři z Prahy 1 se znovu připomenou prav
děpodobně už v říjnu tohoto roku.

MK

POZNAMENEJTE SI...
■ Vlašim

Členové LMK Vlašim pořádají 24. a 25. 
června druhý ročník soutěže RC obřích 
maket podle pravidel FAI (byla otištěna v ML 
pro rok 1988). Na sobotní večer je připrave
no posezení při promítání diapozitivů 
s modelářskou tematikou, v neděli se usku
teční modelářská show. Pro část účastníků 
mohou pořadatelé zajistit ubytování, pro 
ostatní je v areálu letiště vyhrazen prostor ke 
stanování. Přihlášky zasílejte co nejdříve na 
adresu K. Vencel, Prokopova 1577, 258 01 
Vlašim.

■ Bratislava
Celoštátné burzy železničných modelov 

a katalógov usporiadúva v roku 1989 Klub 
zberateřov železničných modelov pri 
ObKaSS Bratislava III v dňoch 17. júna, 21. 
októbra a 16. decembra. V spoločenskej sále 
ObKaSS na Vajnorskej ulici 21 sa budú ko- 
nať od 8 do 13 h; vstup pre členov klubu od 
7.30 h. Objednávky na rezervovanie stolov 
přijímá Lubomír Floriš, Buďonného 37, 
851 01 Bratislava.

m Karlovy Vary
Jubilejní X. ročník Lázeňského poháru v ka
tegorii F4C (Le-Č-818) se bude konat od 1. 
do 3. září, tedy v náhradním termínu. Jeho 
program bude navíc doplněn o soutěž vel
kých maket.

Zdeněk Vřešťál
Potřebujete poradit při zalétávání 

modelu, naučit se létat nebo vyzkoušet 
RC soupravu? Je třeba zajistit brigád
níky na úpravu letiště či získat majitele 
RC modelů k propagačnímu vystoupe
ní? V Plzni stačí zajít za Zdeňkem 
Vřešfálem, jedním z „old boys" letec- 
komodelářského klubu Plzeň-Bory.

Nepatří k těm, kteří vyhrávají soutě
že, stavějí supermodely nebo udivují 
předváděním nejnovějších RC souprav 
či zahraničních motorů. Zdeněk upoutá 
něčím jiným: Ať dělá co dělá, snaží se, 
aby byl výsledek nej, af už to znamená 
nejspolehlivější či nejúčelnější.

S modelařinou začal v době, kdy 
mnozí z nás ještě nebyli na světě. Dnes 
už jen málokdo ví, že Zdeněk byl 
jedním z prvních, kteří si v Českoslo
vensku troufli na rádiové řízení. Své 
první rádio začal se spolužákem stavět 
už v roce 1947. Z porůznu sehnaných 
součástek a jen na základě kusých 
informací ze zahraničních časopisů. 
A ejhle, ono to fungovalo! Při pokusech 
dokázal vysílačem rozsvítit žárovku 
spojenou s přijímačem, umístěným na 
okně bytu ve vzdálenosti několika set 
metrů. Dál se však nedostal. Větroň 
o rozpětí tři metry, který rozestavěl, už 
nestihl dokončit. Do jeho života zasáhly 
neradostné události, v padesátých 
létech nikoliv neobvyklé . . .

Do leteckomodelářského klubu Pl- 
zeň-Bory přišel krátce po jeho založení, 
asi v roce 1960. Po nuceném půstu nej
dříve ukusoval jen z upoutaného kra
jíce, záhy se však vrátil k rádiu a během 
let postavil řadu souprav, od jednoka- 
nálových, po moderní proporcionální; 
pustil se i do stavby serv. Když zvládl 
tyhle „maličkosti", bylo pro něj hračkou 
instalovat je do vlastních RC maket, 
například do trojplošníku Fokker Dr. I.

S modelářskou zručností a pečlivostí 
sobě vlastní pečuje i o letitou Bejbinku, 
automobil jen o něco mladší, než je on 
sám.

Málokdo se může pochlubit, že vy
choval tolik modelářů jako Zdeněk. 
Kromě svého syna přivedl ke špejlím za 
pětadvacet let instruktorské činnosti 
v učňovském zařízení podniku Škoda 
desítky dnes již dospělých a uznáva
ných modelářů, kteří jsou rozptýleni 
v klubech celého Západočeského kra
je.

I když Zdeněk Vřešťál nemodelaří 
pro výkonnostní třídy, ale pro radost, 
když to bylo třeba, úspěšně zaskočil 
jako člen krajského družstva i na 
mistrovství ČSR v kategorii F4C. Na 
jeho modelech, ani na výkonech není 
znát, že se letos dožívá věku, ve kterém 
jiní odcházejí na odpočinek.

Ing. Pavel Rajchart
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■ Jak se zdá, sehnat pletená 
řídicí lanka není problémem jen 
pro naše modeláře, ale i pro 

ξ ' : účkaře v NSR. Firma Graupner
®' ve svých katalozích uvádí pouze 

dva stále stejné typy lanek, a to 
sedmipramenné a devatenáctipramen- 
né, obě pocínovaná. Tato lanka mají 
příliš velký průměr, a snad proto je 
většina modelářských prodejen v NSR 
přestala vést ve svém sortimentu. 
Přední západoněmecký akrobat Klaus 
Maikis se tedy musel poohlédnout 
jinde. Nakonec našel vyhovující lanka 
ve Velké Británii, kde firma Modelec, 19 
Felix Avenue, Crouch End, London N8 
nabízí tyto typy: lehké třípramenné 
lanko o průměru 0,4 mm, pevnosti 
225 N, hmotnosti 0,73 g/m a ceně 20 
liber za 500 m; lehké sedmipramenné 
o průměru 0,4 mm, pevnosti 225 N, 
hmotnosti 0,73 g/m a ceně 26 liber za 
500 m; těžké sedmipramenné
0 průměru 0,45 mm, pevnosti 295 N, 
hmotnosti 0,93 g/m a ceně 26 liber za 
500 m. Souprava řídicích lanek z tohoto 
materiálu prý přijde asi na 8 DM. Jak 
tvrdí K. Maikis, některé jiné výrobky 
jsou nestydatě drahé. Například sou
prava firmy Pylon-Brand z USA přijde 
na 11 dolarů, tedy zhruba 20 DM, a to 
bez poštovného a případného cla.
■ Otázka hluku při modelářských sou
těžích nenechává v klidu ani subkomisi 
CIAM FAI pro upoutané modely. Při 
mistrovství světa ve švédském Oxelö- 
sundu v roce 1982 uskutečnil její 
současný předseda dr. Jackson z USA 
rozsáhlá měření, jež dal nyní k dispozici 
pro posouzení a další zpracování. Vý
sledky jeho měření budou jistě zajímat
1 naše pořadatele a soutěžící.

Hluk v prostoru soutěže: bez léta
jících modelů 60 až 64 dB, s pro
jíždějícími automobily 68 až 74 dB, 
s létajícími modely (měřeno ze vzdále
nosti 150 m) 68 až 72 dB, s modelem 
F2B letícím nad měřicím přístrojem 
78 dB.

Rychlostní modely F2A: model se 
spuštěným motorem na zemi z boku 
104 dB, zezadu 106 dB, za letu 92 dB.

Akrobatické modely F2B: model se 
spuštěným motorem držený při před- 
startovní přípravě v rukou 98 dB, na 
rozjezdové dráze 102 až 104 dB, za letu 
(měřeno z návětrného okraje kruhu) 78 
až 82 dB.

Týmové modely F2C: model se spuš
těným motorem se zadním výfukem na 
zemi 105 až 108 dB, s bočním výfukem 
110 až 114 dB, model za letu s mezipři- 
stáním 92 až 96 dB, tři modely 
v průběhu závodu (měřeno z vnější 
strany ochranné sítě) 88 dB.

Modely pro souboj F2D: model se 
spuštěným motorem držený v rukou 
u země 110 až 115 dB, letící model 84 
až 92 dB, dva modely v průběhu soubo
je 86 až 94 dB.

Lze očekávat, že v brzké době budou 
přijata některá doporučení, ne-li přímo 
opatření pro omezení hluku.

Ing. Bohumil VOTÝPKA

----------V--------
Uprostřed

letového kruhu

AKROBATICKÝ
VĚTROŇ

L O - 1 0 0
Letos se ve dnech 15. až 26. srpna na letišti 

v Hockenheimu v NSR uskutečni již třetí 
mistrovství světa akrobatických větroňů. Me
zi zúčastněnými typy nebude jistě chybět ani 
nejmenši stroj tohoto typu, větroň LO-100 
o rozpětí pouhých 10 m. LO-100 navrhl už 
před 55 léty německý inženýr Alfred Vogt; 
chtěl jím navázat na známý akrobatický stroj 
Habícht. Nakonec však LO-100 poprvé vzlétl 
až v roce 1943. Po druhé světové válce se 
jeho výroby ujala firma Burgfalke Flugzeug- 
bau. Několik exemplářů letounu bylo posta
veno i amatérsky, a proto můžeme u jednotli
vých strojů nalézt odlišnosti například 
u překrytu kabiny.

Větroň LO-100 je natolik modelářsky vhod
nou předlohou, že při návrhu malé poloma- 
kety nebylo třeba upravovat jeho proporce, 
samozřejmě až na půdorys trupu. Model je 
navržen tak, aby vyhovoval pravidlům neofi
ciální kategorie Formule 500, tedy pro mode
ly větroňů o rozpět! do 500 mm.

K STAVBĚ (výkres je ve skutečné velikosti, 
neoznačené míry v milimetrech):

Všechny díly překreslíme přes uhlový 
papír na tužší kreslicí čtvrtku nebo kartón 
a přesně vystřihneme. Vzniklé šablony ob- 
kreslíme na prkénka balsy příslušné 
tloušťky. Dbáme přitom na dodrženi směru 
let dřeva, naznačeného na výkrese.

Trup 1 vyřízneme a vybrousíme ze středně 
tvrdé balsy tl. 3 a od místa, kde bude 
odtoková hrana křidla, jej plynule sbrouslme 
až na tl. 1 na konci. V přední části opatrně 
vyřízneme otvor pro přítěž 7. Z balsy tl. 1 
vyřízneme dvě přlložky 2, na trup ale zatím 
přilepíme pouze jednu.

Z balsy obroušené na tl. 1,5 vyřízneme 
s přídavkem po obvodě asi 1 mm SOP 3

a VOP 4; na přesný tvar je začistíme brusným 
papírem. Přistávací kolo 6 vyřežeme z pře
kližky tl. 1, zářez pro zasunutí kroužku vlečné 
šňůry v něm vypilujeme jehlovým pilníkem.

Křidlo 5 vyřízneme z lehké, ale pevné balsy 
tl. 3 a obrousíme do profilu podle výkresu. 
Směrem ke koncům se největší tloušťka 
profilu zmenšuje až na 1 mm.

Všechny díly nalakujeme dvakrát až třikrát 
zředěným čirým nitrolakem. Po zaschnuti 
každou vrstvu laku přebrouslme jemným 
brusným papírem.

Pokud chceme mít model opravdu podob
ný předloze, přilakujeme na něj pásky 
tenkého barevného potahového papíru (Mo- 
delspanu) podle fotografie. Na křídle a VOP 
byly červené pruhy, červený byl rovněž 
předek trupu, dva pruhy po jeho délce 
a konec SOP. Poznávací značka D-6212 na 
bocích trupu byla také červená, kabinu 
znázorníme světle modrým papírem. Na 
přední části SOP byla (odshora) černo- 
červeno-žlutá trikolóra. Na všech dílech 
orýsujeme pohyblivé díly černou tuší, jíž také 
obarvíme celé kolo.

Na trup přilepíme SOP a VOP, a model 
vyvážíme plátkem olova tak, aby poloha 
těžiště odpovídala údaji na výkrese. Přes 
olovo přilepíme druhou přfložku 2 a dokon
číme povrchovou úpravu. Křidlo uprostřed 
rozřízneme žiletkou, styčné plochy sbrou- 
síme do úkosu a obě poloviny slepíme do 
vzepětl podle výkresu. Slepené křidlo přile
píme k trupu. Zespodu zhotovíme v trupu 
zářez, do nějž vetkneme a zalepíme kolo.

Model větroně LO-100 létá velmi pěkně. 
Lze jej vlekat na niti dlouhé až 15 m! Do 
velkých kruhů v klouzavém letu jej seřídíme 
přihýbáním SOP.

O. šaffek
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Poměr součinitelů vztlaku zvolíme podle odlišnosti profilu (tj. polár) 
křídla a VOP (profil s menší křivostí bude mít menší cy); odlišnosti úhlu 
náběhu křídla a VOP (VOP má úhel náběhu menší o úhel seřízení). 
Já jsem tento poměr zvolil 0,6.

Stejným postupem jako v kapitole 1 spočteme moment v kořeni VOP, 
označení odpovídá obr. 15.

M(0) = D2 . ( - ψ  -  - ~ - ) [ m 3]

Skutečný moment v kořeni VOP při zatížení křídla na mezi pevnosti 
bude:

Mmax(0) = M(0) . Kv = M(0) . K . 0,6 [N/m]

Další postup: ,Ze známého průřezu nosníku určíme souřadnici 
neutrální osy TN (kapitola 5); z M (0) spočteme sílu v horní 
pásnici (FH) a v dolní pásnici (FD) nosníku:

FH = Mmax( 0 ) .—l- . ( T -T N )

FD = Mmax(0) .TN

kde T je tloušťka profilu (výška nosníku).
Spočteme napětí v pásnicích:

Ing. Jan Vosejpka, LMK Plzeň-střed SGD = -p ^ -

VÝPOČET A 
KONSTRUKCE 

KŘÍDLA 
KONSTANTNÍ 

PEVNOSTI

Kontrolujeme průřez nosníku v kořeni VOP. Vztlakovou sílu na VOP 
lze spočítat stejně jako u křídla podle vzorce (index v platí pro VOP):
F yv = c yv ■ S. . - J -  . ρ . v2 = . Sv
Konstanta K [N/m2] vyjadřuje zatížení na jednotku plochy:

Kv = cy v - 5 - ·«?·''2

K = c,v ' 2 . ρ . v*

Tabulka 2

číslo RO S6P EP SGD ED orien-
materiál mater. 10 kg/m MPa GPa MPa GPa táce

sklo 1 1,97 510 22 309 20 45°

uhlík 2 1,61 1725 159 1366 138 0°

Tabulka 3

Kromě součinitele vztlaku cy jsou všechny ostatní hodnoty stejné jako 
u křídla, proto můžeme napsat:

Kv = K.

Obr. 15 ►

▼ Obr. 16

Obr. 17

pás č. R
mm

s
mm

T
mm

u
mm

CM

střed
horní 1 160 140 650 0,04 1

2 160 140 650 0,04 1..

3 95 15 650 0,13 2
4 60 10 400 0,13 2

střed
spodní 1 160 140 650 0,04 1

2 160 140 650 0,04 1

3 70 10 650 0,13 2

ucho
horní 1 140 100 440 0,04 1

2 140 100 440 0,04 1

3 15 10 440 0,13 2

ucho
spodní 1 140 100 440 0,04 1

2 140 100 440 0,04 1

3 10 10 440 0,13 2
roving č. DP CMR TEX
střed
horní 1 450,130 2 400

2 650,650,500,200 2 400

3 240 2 400
střed
spodní 1 430,100 2 400

2 650,300,150 2 400

3 220 2 400
ucho
horní 1 440,60 2 400
ucho
spodní 1 440 2 400
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4 Obr. 18

▼ Obr. 19

4 Obr. 20

kde PH, PD jsou plochy průřezu horní a dolní pásnice.
Jsou-li napětí pod mezí pevnosti použitého materiálu, je nosník vyho

vující, jinak musíme zvětšit plochu průřezu pásnic.

11. Příklad konstrukce křídla modelu F1A
Půdorys křídla je znázorněn na obr. 16. Profil křídla je modifikovaný 

6% B6356b. Jádro je z pěnového polystyrénu. Nosný potah má základní 
pásy ze skelné tkaniny (30 g/m2) a zesilující pásy z jednosměrné 
uhlíkové tkaniny ze SSSR tl. 0,13 mm. Přechody do stojin jsou z uhlí
kového provazce TEX 400. Materiálové hodnoty zjistíme v tabulce 2, 
rozměry pásů a rovingů jsou v tabulce 3. Použitá pryskyřice je 
Ciba XB 3052.

Spojovací dráty z pružinové oceli jsou tři, a to: přední o průměru 
3,5 mm a délce 170 mm, prostřední o průměru 4 mm a délce 260 mm, 
zadní o průměru 3,5 mm a délce 100 mm. Šířka centroplánu je 20 mm. 
Dráty jsou sbroušeny na průměr 0,8 mm na konci (obr. 17).

Stojiny jsou ze skelného laminátu tl. 0,3 mm. Jsou tři a začínají v místě 
konců spojovacích drátů. Konce stojin jsou upraveny tak, aby 
nevznikl ostrý přechod, a tím i špička napětí na koncích stojin 
(obr. 18). Délka stojin (od kořene křídla): přední 500 mm, hlavní 
(prostředni) po celém rozpětí, zadní 280 mm.

Šachty pro spojovací dráty spolu s kořenovým žebrem jsou zality 
směsí epoxidu a mikrobalónů (mikroskopické duté skleněné kuličky). 
Tvar šachet je na obr. 19.

Náběžná hrana šířky 2 mm je odlita ze směsi epoxidu, mikrobalónů 
a hliníkového prášku. Pro zpevnění je v ní zalit skleněný roving. 
Odtoková hrana je vyztužena jedním uhlíkovým rovingem TEX 400.

Přechodová žebra mezi středem a uchem tl. 2 mm jsou odlita ze stejné 
směsi jako kořenové žebro, spoj je v místě hlavní stojiny vyztužen uhlí
kovou spojkou.

Koncové žebro je vylaminováno do negativní sádrové formy, dutina 
je zalita pěněným epoxidem. Turbulátor ze silonového vlasce o průměru 
0,5 mm je umístěn v 5,5 % hloubky profilu, invigorátory ze silonového 
vlasce o průměru 0,15 mm ve 40, 50, 60, 70 a 80 % hloubky. Turbulátor 
i invigorátory jsou přilepeny Chemoprenem, zředěným toluenem.

Celé křídlo je natřeno silikonovým lakem proti působení vody. Zkrou
cení křídla je (pro pravé kruhy): levé ucho -3  mm, levý střed -0,5, 
pravý střed +1, pravé ucho -1,5.

12. Technologický postup
Pro stavbu nezbytně potřebujeme vývěvu (kompresor z ledničky), 

pokud možno vybavenou regulátorem a vyrovnávací nádrží (alespoň 
20 I), „absolutně'1 rovnou neprodyšnou desku (např. rám svařený z jeklů 
40 X 15 mm o rozměrech 700 x 300 mm s přišroubovanou laťovkou 
a připevněnou tabulí skla) a odporovou pilu na polystyrén.

Z hliníkového plechu tl. 1 mm zhotovíme šablony pro vyříznutí jádra 
a forem. Šablona pro horní obrys je pozitivní, šablona pro dolní 
obrys je negativní (obr. 20). Šablony jsou bez přídavků na prořez.

Z desky pěnového polystyrénu vyřízneme podle šablon negativní 
formy včetně zkroucení, které dosáhneme podkládáním šablon. Formy 
vylepíme vytvrzenými laminátovými deskami tl. 0,3 mm ve vakuu. 
Krycí pytel na vakuování je z igelitu, ke sklu je přilepen lepicí 
páskou (osvědčila se mi čs. páska Prolex). Střih na jeden roh krycího 
pytle je na obr. 21, plochy označené stejnými čísly jsou k sobě 
svařeny žehličkou přes alobal.
Další postup popíši v krocích:
1. Rámovou odporovou pilou vyřízneme jádro (bez zkroucení, to 
vznikne ve formách). Jádro z bloku nevyjímáme. Podle úhelníků 
odřízneme náběžnou hranu a v místě přední a prostřední stojiny 
blok rozřízneme.
Při dalším řezání budeme poůžívat pilu připevněnou pevně ke stolu, kdy 
drát je kolmo k podložce, po které blok posouváme. Drát má průměr
0. 3.mm. Na blok nakreslíme tvar šachet pro spojovací dráty a vyřízneme 
je. Vyřízneme spáru pro třetí stojinu. Pod úhlem 10° odřízneme přecho
dová žebra. Podle šablony odřízneme zakončení křídla. Z bloku 
vyjmeme jádro křídla a vyříznuté šachty, ostatní vyhodíme. V místě 
přechodů (rovingů) sbrousíme hrany jádra tak, aby se tam roving vešel 
(rozměr A1 ve výpočtu). Odtokovou hranu jádra odřízneme 3 mm před 
odtokovou hranou křídla.
2. Z vytvrzené laminátové desky tl. 0,3 mm vyřízneme stojiny 
s přesností +0,0, -0,2 mm na tloušťku jádra a epoxidem zalepíme 
do jádra.
3. Vyříznuté šachty polepíme lepicí páskou, zasuneme zpět do jádra 
a zajistíme špendlíkem. Z tkaniny vyřízneme pásy s přesahem 
5 mm a zesilující pásy bez přesahu. Vystřihneme separační 
fólii (astralon, tlustý igelit) stejně jako základní pásy s přesahem 
5 mm. Separační fólii ještě lehce naseparujeme pastou na parkety, 
rozpuštěnou v toluenu, a vyleštíme. Všechny ozdoby a nápisy 
zhotovíme takto: ■  nastříkáme je přímo na separační fólii; ■ nastříkáme 
barvu na papírovou lepicí pásku, potřebné tvary vyřízneme, pásku 
odmočíme ve vodě, obtisk přiložíme na separační fólii a vysušíme; 
■ drobné nápisy napíšeme na tenký potahový papír a položíme na 
separační fólii.
4. Připravíme si vše tak, aby kroky 5 až 7 netrvaly déle než 
1 h 30 min. Každý panel křídla laminujeme na dvakrát -  nejdříve horní 
stranu, pak spodní, a to tak, že laminovaná strana je vždy vespod.
5. Na rovnou plochu položíme separační fólii a na ni postupně 
pokládáme tkaninu a prosycujeme. Tkanina musí být dobře prosycena 
co nejmenším množstvím epoxidu.
6. Rovingy prosytíme na pásu igelitu a pak je vložíme a přihladíme do 
drážek podél stojin. Rovingy začínají již v kořeni, nikoliv až na stojině.
7. Separační fólii s prosycenou tkaninou vložíme do formy a při
pevníme dvěma špendlíky. Jádro s rovingy položíme na tkaninu, 
přiložíme druhou polovinu formy, natáhneme krycí pytel, oblepíme 
páskou a vakuujeme.
8. Po vytvrzení vyjmeme křídlo z formy, nesnímáme separační fólii, 
ořízneme přesahující laminát: odtokovou hranu na rozměr, ostatní 
s 2mm přesahem proti jádru.
9. Opakujeme kroky 5 až 8 pro spodní potah.
10. Zhotovíme spojovací dráty a naseparujeme je ovinutím mikrote
novým páskem šířky 4 mm. Středy křídla spolu se spodní částí forem 
položíme na rovnou, dostatečně dlouhou desku. Dráty nasuneme do 
šablony zajišťující požadovanou rozteč a pak je nasuneme do šachet. 
Ustavíme šípovitost a rozteč středů křídla, rovnoběžnost drátů a vše 
připevnímu gumou a špendlíky. Desku postavíme a do šachet natlačíme 
stříkačkou a hadičkou, sahající až na dno šachty, směs (váhově 
100 dílů epoxidu, 20 dílů mikrobalónů). Zároveň odlijeme i kořenová 
žebra. Po vytvrzení desku otočíme a zalijeme druhou polovinu.
11. Odlijeme přechodová žebra a přilepíme koncové oblouky. Odlijeme 
náběžnou hrany ze směsi (váhové 100 dílů epoxidu, 7 dílů AI prášku, 
7 dílů mikrobalónů). Tuto směs naneseme stříkačkou mezí přečnívající 
horní a dolní potah ve dvou vrstvách, do první vrstvy vmáčkneme 
prosycený skelný roving (vytažený z tkaniny 500 g/m2).
12. Zabrousíme kořenová a přechodová žebra, sejmeme separační 
fólii, dobrousíme náběžnou hranu, přilepíme turbulátor a invigorátory. 
Z šesti provazců uhlíku TEX 400 vylaminujeme spojku a slepíme 
střed křídla s uchem. Celé křídlo natřeme silikonovým lakem.

Použitá literatura:
1. prof, Čapek: Přednášky z pružnosti a pevnosti
2. B. D. Agarwal, L. J. Broutman: Vláknové kompozity, SNTL, 

Praha 1987

Obr. 21 ».
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V roce 1951 jsme v našem klubu v Kamenných Žehrovicích měli 
několik typů velmi dobrých větroňů: Dožívala Káňata, ale létali 
jsme i s vynikajícími Luňáky o rozpětí 2,20 m, s nímž například 

Jan Cimbura zvítězil mezi juniory na celostátní soutěži v Medlánkách 
v roce 1949 a „děda" Vlach skončil mezi seniory třetí. V roce 1950 
jsem také pro ostatní členy klubu navrhl Sokola o rozpětí 2,70 m. Sám 
jsem se ale hned do jeho stavby nepustil, protože jsem neměl čas, 
a později jsem se rozhodl postavit něco menšího, stavebně 
jednoduššího, ale aby to létalo aspoň jako Sokol. Tak vznikl větroň 
Žehrovice 2.

Konstrukce modelu nebyla převratná, držel jsem se při návrhu 
spíše zásady neházet za hlavu nic, co se osvědčilo. A tak jsem kon
cepci trupu převzal z Luňáka a VOP s velkým vzepětím byla podle 
Sokola. Zmenšil jsem také štíhlost křídla, ale hlavně jsem šetřil hmot
ností. Bylo to nezbytné, neboť až na malé výplně byl všechen materiál 
tuzemský: smrkové lišty, překližka, pedik, lípa a jako potahový papír 
středně tlusté Kablo. Balsu o tl. 1,5 mm jsem použil pouze na vyztuže
ní krajního středového pole křídla, přechod SOP do trupu, vyztuženi 
žeber křídla v místě lomení a krajních žeber VOP. Model Žehrovice 
2 byl postaven pouze jediný.

Vlekání modelu bylo bezproblémové, na vrcholu vleku se dal dobře 
vodit na šňůře a usazovat do zatáčky. Poloměr zatáčky jsem seřizoval 
mírným vyosením křídla. Výkony modelu z padesátimetrové šňůry 
dosahovaly standardně 180 až 200 s. Na zimní soutěži v Gottwaldově 
letěl dokonce přes čtyři minuty, ale na sněhu, a nad ním bývá trochu 
termika. Dodatečně jsem proto model vybavil determalizátorem. VOP 
byla ve vyklopené poloze držena ocelovým lankem.

POPIS MODELU (neoznačené míry jsou v milimetrech):
Výkres modelu je dostatečně detailní, aby mohl být překreslen 

nebo jinak zvětšen do skutečné velikosti. Původní výkres — či spíše 
jeho zbytky — není na pauzovacím papíře a překopírováni nepřichází 
v úvahu.

Křídlo bylo uprostřed dělené, dvounosníkové, se vzepětím do W. 
Použitý profil byl MVA301, v zadní části upravený (vrchol zakřivení 
spodní strany byl až v 50 % hloubky) a mírně ztenčený. Ve střední 
části byly všechny pásnice nosníků i náběžná lišta ze smrkových lišt 
o průřezu 3x5, rovněž smrková odtoková lišta měla průřez 3x12. 
V uchu byla smrková náběžná lišta o průřezu 3x5 ohnuta do oblouku 
nad plamenem svíčky, odtoková lišta o průřezu 3x12 měla po 
nařezání lupenkovou pilkou oblouk lamelovaný ve špendlíkové 
šabloně. Koncový oblouk křídla byl ohnut z pediku o průměru 4. 
Smrkové pásnice předního nosníku měly průřez 3x5, zadního 
nosníku 3x4. Na pásnice obou nosníků byly po celém rozpětí křídla 
mezi žebry zepředu nalepeny stojiny z překližky tl. 0,8. Žebra, 
vylehčená výřezy, byla z překližky tl. 1. V místě lomení uší byly mezi 
pásnice nosníků zalepeny a ovázány nití výkližky z překližky ti. 4. 
Středové spojky křídla byly z hliníkového plechu tl. 2 a překližky. 
Zasouvaly se do pouzder, vzniklých nalepením překližkových stojin 
na pásnice nosníků z obou stran. Pouzdra sahala přes dvě pole mezi 
žebry, měla tedy délku 90 mm. První pole mezí žebry od středu bylo 
z obou stran vylepeno balsou tl. 1,5. Na náběžné i odtokové liště byly 
přivázány háčky z ocelového drátu o průměru 1, za něž se obé 
poloviny křídla stahovaly k sobě gumovými oky.

Trup byl původně sedmiboký a v polovině vzdálenosti mezi křídlem 
a VOP přecházel v šestlboký. Při zástavbě determalizátoru jsem však 
i zadní část upravil na sedmibokou; tato varianta je také na výkrese.

Historický větroň

ŽEHROVICE 2
Přepážky trupu byly až k odtokové hraně křídla z překližky tl. 1,5, od 
odtokové hrany dozadu z překližky tl. 1. Podélníky trupu tvořily 
smrkové lišty o průřezu 3x3, pod křídlem zdvojené. Hlavice sestávala 
ze tří dílů z lipového dřeva, v prostředním byl výřez pro olověnou 
zátěž. Přistávací lyže byla z překližky tl. 3. Spodní pole mezi 
přepážkami trupu nad lyží byla vylepena překližkou tl. 1. Ze stejného 
materiálu byly výztuhy trupu před a za křídlem, jimiž procházely 
poutači kolíky ze smrkových lišt o průřezu 3x5. Diagonální výztuhy na 
bocích přední části trupu byly ze smrkových lišt o průřezu 2x4 a 2x3.

VOP byla uprostřed dělená, obě poloviny se nasouvaly na spojku 
z překližky tl. 3. Vzepětí polovin VOP bylo 15°, čímž byl nahrazen horní 
díl SOP. Náběžná lišta a pásnice hlavního nosníku byly ze smrkové 
lišty o průřezu 3x4, smrková lišta pomocného nosníku měla průřez 
2x5 a smrková odtoková lišta 2x8. Žebra, odlehčená výřezy, byla 
z překližky tl. 1. Pouzdro spojky stejně jako u křídla tvořily stojiny, 
nalepené zepředu i zezadu na pásnice hlavního nosníku ve 
středovém poli mezi žebry. Jinak byly mezi žebry na pásnice hlavního 
nosníku nalepeny zepředu stojiny z překližky tl. 0,8. Koncové oblouky 
VOP byly z pediku o průměru 4.

SOP byla pouze spodní, sestávala ze stevenu tvořeného dvěma 
smrkovými lištami o průřezu 2x4 a pásnic žeber z přihnutých 
smrkových lišt o průřezu 2x3. Smrková náběžná lišta měla průřez 
3x4, odtoková, rovněž ze smrku, 2x12. Spodní oblouk byl ohnut 
z pediku o průměru 4. Přechod do trupu byl vpředu vylepen balsou 
tl. 1,5.

Potah a povrchová úprava. Celý model byl potažen středně tlustým 
papírem Kablo světlejšího odstínu a lakován čirým vypínacím lakem. 
Křídlo mělo náběžnou část až k přednímu nosníku natřenou 
červeným nitrolakem, červená byla i odtoková hrana a koncové 
oblouky křídla. Vlevo shora a vpravo dole byl na křídle červenožlutý

H Á Z E D L O  D E R B ÍK navrhl.Miloslav Nechanický pro žáky mode
lářského kroužku při 4. ZŠ v Lounech. 
S modelem tohoto typu už dosáhli několika 
úspěchů na soutěžích STTP i na veřejných 
soutěžích.

Derbík vznikl úpravou modelu Derby, který 
děti přitahoval svými hezkými tvary i dobrými 
letovými vlastnostmi; v původních rozměrech 
jej ovšem nebyly schopny vyhodit. Derbík si 
zachoval tvary podobné své předloze 
a v rukou začínajících modelářů dosahuje 
časů až 35 s.

K STAVBĚ:
Křídlo zhotovené z lehké balsy má největší 

tloušťku profilu 5 mm, směrem ke koncům 
se ztenčuje až na tl. 2,5 mm. Vyhoblované 
a vybroušené křidlo je čtyřikrát lakováno 
čirým zaponovým nitrolakem; každá vrstva 
laku je lehce přebroušena. Trup je slepen 
z balsy tl. 4 mm a lipové lišty o průřezu 4x5, 
která je směrem ke konci shoblována na 
průřez-2x3. Přistávací lyže je z překližky tl. 2. 
Trup je rovněž čtyřikrát lakován a broušen. 
Ocasní plochy jsou zhotoveny z balsy tl. 1 
a celkem třikrát lakovány a broušeny. Křídlo 
i ocasní plochy jsou k trupu lepeny Kanago- 
mem. Seřízení modelu je klasické, nulové.

Text a výkres: Ing. Ivo Kornatovský, 
LMK Plasy
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znak klubu v Kamenných Žehrovicích. VOP byla lemována č feně dohadech jej z té více než jedenáctikilometrové pouti dovezl domů.
obdobně jako křídlo. Trup byl na hřbetě a bocích žlutý, 
plochách červený. Na hlavici byly červená a žlutá barvi 
obráceně.

Když se objevily první RC soupravy, přestav^Cjsem 
soupravu Alfa. Slabý magnet však novou větší sSněrovk 
Větroň sice za klidu létal dobře, ale za větru spíšejcouvi 
zatáčel tam, kam jsem chtěl. Nakonec ulétl v neřízené za‘ 
Kladna-Dubí. Dozvěděl jsem se to teprve za týden a

Soudím, že model Žehrovice 2 byl z mých modelů tehdejší éry 
zeny nejvýkonnější. Už proto by neměl zapadnout. Ostatně myslím, že 

i nynější a nastupující modelářskpu generaci by mohlo zajímat, jaké 
qlel na modely u nás létaly v padesátých létech. Fotografie původního 

modelu sice mám, ale nikoliv schopné reprodukce. Musíte vzít tedy za
už byl přestavěn na RC soupravu.

Radoslav čížek 
LMK Kamenné Žehrovice
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OPRAVA HAVAROVANÉHO
LAMINÁTOVÉHO TRUPU

■ Létání s rádiem řízenými větroni 
v temnice, obdobné našim V-dvoj- 
kám, se těší oblibě i ve světě. Le
tošnímu zasedání CIAM FAI byl brit
skými modeláři předložen návrh na 

zavedení nové kategorie. To, zda a s jakými 
úpravami bude přijat, případně kdy bude za
veden u nás, zatím ponechme stranou. 
V čem tento zajímavý návrh spočívá?

V soutěži termických větroňů s největší 
hmotností 5 kg má soutěžící právo na tři lety 
s dvěma pokusy pro každý let. Vzlet se 
uskutečňuje ručním vlekem šňůrou o délce 
150 m bez jakéhokoli zařízení, usnadňujícího 
vlek. To znamená, že není povoleno ani 
použití pomocné kladky, takže stoupnou 
v ceně dobří běžci.

Zajímavé je létání ve skupinách o nejméně 
čtyřech soutěžících s přepočtem na vítěze 
skupiny, obdobně jako u F3B. Tím se vyloučí 
vliv povětrnostních podmínek v průběhu 
letového kola. Předpokládá to změnu skupin 
po každém letovém kole, což značně zkom
plikuje práci pořadateli. Z toho vyplývá 
v návrhu pravidel povinnost pro soutěžící 
nabídnout dva vysílací kmitočty.

Let musí být uskutečněn v časovém úseku 
10 minut. Na rozdíl od našich zvyklostí 
neexistuje pracovní a letový čas. Znamená to 
odstartovat co nejdříve po zahájení kola.

Pro přistávání modelů musí pořadatel 
vyznačit aspoň dva kruhy o poloměru 12,5 m 
se středy vzdálenými 50 m a označit vnější 
kruh o poloměru 75 m, nebo připravit měřicí 
pásku. Může tedy nastat situace, že šest 
modelů bude přistávat na dva kruhy. Není 
třeba se obávat „tlačenice" při přistávání. 
Skoro desetiminutový let, uměni pilota, takti
ka a štěstí rozloží přistávací manévr do 
velkého časového intervalu.

Soutěžící startují modely ze vzletové čáry, 
vyznačené 10 m od návětrného okraje vnitř
ních okruhů, kde i setrvají při létání. Padesát 
přídavných bodů se udělí při zastavení všech 
částí modelu ve vnitřním kruhu, naopak 
penalizace se uděluje při překročení časo
vého úseku pro let.

Nakonec to nejlepšl: Podle návrhu pravidel 
postupuje devět pilotů s nejvyšším hodnoce
ním do dvou finálových kol s časem pro
dlouženým na 15 minut. To by mohl být pro 
piloty i diváky dramatický závěr soutěže.

Pokud budou takto pravidla schválena, 
přiblíží se soutěže modelů závodům velkých 
větroňů. Výhodné budou modely s větším 
rozpětím a mechanikou křídla pro změnu 
zakřivení profilu. S tím. že by nová kategorie 
nahradila naše oblíbené V-dvojky, se zatím 
nepočítá. Zřejmě ještě nějaký čas by se létaly 
obě kategorie souběžně.
■ V časopise Letectví a kosmonautika 4 až 
6/1989 vyšla velmi podrobná monografie čs. 
kluzáku VSO-10. Ve výkresové dokumentaci 
je možné nahlédnout do „vnitřností" kluzáku, 
což je dobrou inspirací pro všechny kon
struktéry modelů. Monografie včetně fotodo
kumentace je dobrým doplňkem stavebního 
plánku modelu, který vyšel pod číslem 85s 
v řadě Modelář.

Jaroslav SUCHOMEL

Příznivcům 
tichého letu

Když se nám podaří získat lamináto
vý trup na vysněný akrobatický model, 
větroň či maketu, jsme rádi a pilně 
stavíme nový model. Málokdy si však 
v těchto chvílích připustíme, že by mohl 
model havarovat. Ani já jsem se nad 
touto nepříjemnou stránkou příliš neza: 
mýšlel. Netrvalo to ale dlouho a pro
blém byl na světě. V průběhu jednoho 
roku jsem rozbil dva modely F3D Shark, 
a protože sehnat nové trupy není tak 
snadné a hlavně to trvá delší dobu, 
rozhodl jsem se trupy opravit. Zvolil 
jsem následující postup:

Zničenou přední část trupu jsem 
odřízl, protože se již nedala slepit. 
Připravil jsem si vhodný hranol 
z pěnového polystyrénu, na jednom 
konci jsem ho obrousil podle vnitřního 
tvaru trupu v délce asi 20 mm, a zalepil 
do zbytku trupu. Po vytvrzení lepidla 
jsem na hranol polystyrénu nakreslil 
půdorys a bokorys trupu podle výkre
su. Hranol jsem přibližně ořezal 
a potom dobrousil do patřičného tvaru. 
Takto připravenou polystyrénovou část 
trupu jsem vytmelil směsí malířského 
klihu Nepovol a dětského zásypu. Po 
proschnutí jsem povrch obrousil do- 
hladka a tak, aby nová část byla 
nepatrně menší než zbytek původního 
trupu. Potom jsem si připravil patřičně 
veliké kusy sklotextilu o plošné hmot
nosti asi 60 g/m2 a celou novou část 
trupu jsem olaminoval dvěma vrstvami 
tkaniny. Laminovat se musí pouze 
epoxidovou pryskyřicí, kterou je lepší 
rozředit čistým metylalkoholem.

Po vytvrzení celou část trupu obrou
sím, případné nerovnosti vytmelím ole
jovým nebo nitrocelulózovým správko
vým tmelem včetně přechodů na 
původní část trupu. Po dokončení 
tmelení a broušení do velmi hladkého 
povrchu i tvaru nové části trupu se 
připravím ke zhotovení dvou polovin 
formy, které je vhodné zhotovit asi 
o 10 cm delší, aby bylo zajištěno vedení 
formy, nezbytné pro přesné spojení 
nové části trupu s původní. Celou 
novou část a asi 20 cm původní části 
trupu natřu vhodným separátorem 
(stačí parafín rozpuštěný v benzínu), 
nechám zaschnout a přeleštím.

Dále si připravím tkaninu na obě 
poloviny budoucí formy. Na první vrst
vu používám jemnější tkaninu (asi

V Ý T E Č N Ý
na létající modely, zvláště větších rozměrů, 
mi přihrála do ruky náhoda: Za nepatrnou 
cenu jsem získal z partiové prodejny Hedva 
v Moravské Třebové kousek látky, která se 
mi velmi líbila. Dobrodružstvím bylo zjišťo
vání původu a názvu této velmi pevné a lehké 
tkaniny. Dnes už vím, že její obchodní název 
je Uzarela a lze ji koupit v Krasu Brno.

Tkaninu Uzarela jsem použil na potažení 
křídla. Po vypnutí a nastříkání jsem byl 
překvapen odolností proti proražení tupým 
předmětem. Tkanina se v takovém místě 
„vyboulí" (vyduje), nátěr popraská, ale brzy 
se zase zatáhne do původního tvaru a stačí ji 
jen přetřít zředěným nitrolakem.

30 g/m2), na další čtyři vrstvy tkaninu 
125 až 250 g/m2. Pryskyřici lze použít 
epoxidovou nebo Polyester ChS 104. 
Nejdříve položím tkaninu na jednu 
polovinu budoucí formy a prosytím ji 
pryskyřicí, v místech dělicí roviny (dole 
i nahoře) musí být více materiálu. Po 
vytvrzení formu sejmu, odříznu 
a obrousím dělicí rovinu. Stejným 
způsobem zhotovím i druhou polovinu 
formy.

Obě hotové formy nechám asi týden 
nasazené na modelu, aby dokonale 
vyzrály a nemohly se deformovat. Po
tom natřu obě poloviny formy sepa
rátorem a pokládám potřebný počet 
vrstev podle tloušťky původního trupu. 
Po vytvrzení pryskyřice oříznu přebytky 
v dělicích rovinách podle formy, obrou
sím a vyjmu skořepiny z formy.

Další důležitou operací je nalícování 
nové a původní části trupu k sobě. 
Nejdříve odříznu model z polystyrénu, 
na který po práci nasadím obě poloviny 
formy, stáhnu gumou aby se nekroutily, 
a uložím. Jednu polovinu formy nasa
dím na původní část trupu a měkkou 
tužkou orýsuji dělicí rovinu na formu, 
potom sejmu formu a vložím do ní 
příslušnou novou část a podle čáry na 
formě (proti světlu) přenesu dělicí 
rovinu na novou část trupu. Vyjmu díl 
z formy a oříznu. Stejně postupuji i na 
druhé polovině. Po obroušení a přes
ném nalícování všech dílů trupu znovu 
nasadím jednu polovinu formy na 
původní trup, vložím do ní příslušnou 
novou část trupu a v místě spojení nové 
části se starou „nastehuji" (nejlépe 
kyanoakrylátovým lepidlem) obě části 
k sobě.

Po této operaci přichytím k sobě obě 
nové poloviny trupu v podélné dělicí 
rovině nahoře i dole. Pozor na rovnost 
celého trupu! Posledním úkonem je 
obroušení a zdrsnění v okolí všech 
spojů a vyztužení v těchto místech 
skelnou tkaninou podle potřeby. Takto 
jsem opravil dva trupy modelu Shark, 
které jsou i po opravě velmi pěkné a jen 
o pouhých 10 g těžší.

Postup je sice dost pracný, ale 
osvědčil se mi. Bylo by jednodušší 
udělat si předem formu přední části 
trupu podle nového laminátového tru
pu a potom teprve začít stavět model.

J. Horký, LMK Dobříš

P O T A H
Při potahování je nejlepší tkaninu přišpen

dlit k okrajům kostry, nejlépe na obou 
stranách najednou, a prolakovat na místech 
dotyku lepicím nitrolakem. Pokud jsou 
styčné plochy příliš malé, je vhodné nalako
vat kostru lepicím nitrolakem ještě před 
přiložením potahu. Po zaschnutí je třeba 
potah jednou natřít štětcem neředěným 
vypínacím nitrolakem. Potah se tolik nepro- 
věsí a lépe se zaplní velmi jemná mřížka 
tkaniny. Druhou vrstvu napínacího nitrolaku 
je již možné nastříkat, stejně jako barevný 
nitroemail.

Jiří Klewar, Horní Lipka
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NAVIJÁK PRO RC
V období, kdy jsem se začal vážně zajímat o soutěžní létání 

v kategorii RC V2, jsem pocítil nutnost mít naviják. Viděl jsem 
poměrně dost zařízení — od navijáku z různých šlehačů přes 
dokonale zapouzdřené převodové skříňky, vyhlížející jako tovární 
výrobky. Raději jsem ale volil vlastní konstrukci.

Ruční naviják, který je na připojeném snímku, jsme dali dohromady 
s přítelem modelářem Milanem Janšou. Při konstrukci jsme se 
snažili, aby to byl naviják jednoduchý, dostatečně pevný a snesl 
i hrubší zacházení na soutěži. Bohužel jednoduchost provedení byla

SEZNAM DÍLŮ
1 Těleso 10x12x170 texgumoid 1 ks
2 Vodicí pouzdro KR 20x18 bronz 2 ks
3 Pastorek KR 20x55 11600.0 1 ks
4 Ozub. kolo KR 100x25 424432 1 ks
5 Čep kola KR 22x40 11600.0 1 ks
6 Válec cívky KR 40x45 silon 1 ks
7 Bočnice cívky 150x150x2 sklotextit 1 ks
8 Bočnice cívky 150x150x2 sklotextit 1 ks
9 Páka P 2x20-120 11373.0 1 ks

10 Rukojeť KR 15x38 fíbr 1 ks
11 Poj. kroužek 8 ČSN 022930 2 ks
12 Šroub M5x6 ČSN 021146 3 ks
13 Šroub M5x30 e ČSN 021143 1 ks

VĚTRONĚ
zaplacena tím, že hlavní kolo má vnitřní ozubení, takže jeho výroba 
musí být zajištěna odvalovací obráběčkou. Pastorek je frézován 
modulovou frézou. Ostatní díly mohou být zhotoveny z dostupných 
materiálů v běžně vybavené modelářské dílně.

Naviják má převod 1:6,22 a dovoluje pohodlné a rychlé rozvinutí 
silonu. Vážným zájemcům může naše ZO Svazarmu při Aeroklubu P. 
M. Kondraševa, Sládkova 27, 703 00 Ostrava 1, v menším množství 
dodat ozubená kola.

Jaromír Serafín
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RC OLD
je určen pro chvíle nedělního polétání. Je 

malý a proto se snadno transportuje. K po
honu použit dostupný motor o menším zdvi
hovém objemu, což není zanedbatelné po 
finanční stránce. Je převážně z balsy; stavba 
modelu je jednoduchá a zvládne ji i mírně 
pokročilý modelář.
K stavbě (všechny neoznačené míry jsou v mili
metrech):

Trup má horní část rovnou, takže je výhod
né jej celý slepit na rovné pracovní desce. 
Nejprve slepte Kanagomem nebo Herkule- 
sem dvě prkénka balsy tl. 3. Přebruste je 
a přes uhlový papír na ně přeneste tvar 
bočnic (vyznačený plnými trojúhelníky). 
Přední část bočnic je zesílena až k přepážce 
překližkou tl. 1 (vyznačeno plnými trojúhel
níky). Předek trupu v místě motorového lože 
je ještě vyztužen nákližky a z balsy tl. 10. Zadní 
část trupu je vyztužena příčkami z tvrdé balsy 
o průřezu 3x5. Motorovou přepážku vyřízněte 
z překližky tl. 6. Přepážky a jsou z překližky tl. 3. 
Před zalepením do trupu přišijte k přepážce 
režnou nití podvozek. Spoj zalijte epoxidem. 
Přepážky vystřihněte z překližky tl. 1. Zakonče
ní trupu je z balsy tl. 7. Motorové lože je 
z překližky tl. 6. Bočnice trupu připevněte na 
rovnou pracovní desku, krytou průhlednou fólii 
nebo papírem. Postupně vlepíte přepážky včet
ně motorového lože. Pro přilepeni nádrže vle
píte mezi přepážky a desku z balsy tl. 3. Vzadu 
bočnice spojte dilem a postupně vlepte horní 
a dolní příčky z tvrdé balsy o průřezu 3x5. Po 
sejmuti trupu z pracovní desky zalepte do tru
pu kozlíky křidla z překližky tl. 6. Správné vle
peni kozlíků křidla zajišťuji výřezy v pře
pážkách.

Spodek trupu polepte balsou tl. 2, vpředu 
zvenku zesílenou překližkou tl. 1. Do zadní 
části trupu zalepte ostruhu s kolečkem, čelo 
trupu vybrousíte z balsy tl. 10 a přilepíte na 
předek trupu. Prostor nad palivovou nádrži 
polepte balsou tl. 2. Víko prostoru pro RC 
soupravu vyřízněte z tvrdé balsy tl. 2. Pro 
větší pevnost je můžete podlepit překližkou 
tl. 1. Oba díly pilotního prostoru vybruste 
z měkké balsy. Větrný štítek vystřihněte 
z celuloidu. Než zakryjete horní část trupu 
balsou tl. 2 s výřezem pro přední část kýlov-

TIMER
ky, zhotovte a seřiďte táhla ke kormidlům. Ta 
jsou vždy ze dvou slepených borovicových 
lišt o průřezu 3x5, na koncích opatřených 
koncovkami Modela.

Křidlo je nedělené, ale každá jeho polovina 
je stavěna samostatně. Ke zhotovení žeber 
použijte dvě plechové nebo překližkové ša
blony. Dvě středová žebra jsou z balsy tl. 10, 
ostatní žebra jsou z balsy tl. 2. Ve středových 
žebrech počítejte se zalepením stojin z pře
kližky tl. 5 a tl. 3. Předem si připravte balso- 
vou náběžnou lištu o průřezu 10x14, opraco
vanou podle výkresu. Výhodné je použit mír
ně upravenou hotovou náběžnou lištu Mode
la. Odtokovou lištu z balsy o průřezu 7x23 
opracujte do trojúhelníkového průřezu. Obě 
poloviny křidla sestavujte podobně jako trup 
na rovné pracovní desce. Nejprve připevněte 
náběžnou a odtokovou lištu, do nichž pře
dem zhotovte plochým pilníkem zářezy pro 
žebra. Potom připevněte spodní borovicovou 
lištu hlavního nosníku o průřezu 3x5 a boro
vicovou lištu pomocného nosníku o průřezu 
3x8. Vsaďte a zalepte všechna žebra. Do 
horního zářezu v žebrech zalepte horni boro
vicovou lištu hlavního nosníku o průřezu 3x5. 
Kostru vyztužte v rozích trojúhelníky z balsy 
tl. 3. Odtokovou lištu v místě styku s poutači 
gumou přelaminujte nebo zhora přilepte pře
kližku tl. 1. Nakonec přilepte koncové oblou
ky křídla z balsy tl. 4. Na ně přilepte přecho
dové trojúhelníky z balsy tl. 5 a tl. 3. Středová 
žebra obruste do úkosu podle stojin a spoj
te obě poloviny křídla. K lepeni použijte epo
xidu. Neustále kontrolujte správné vzepětl 
a souměrnost. Prostor mezi středovými že
bry vylepte balsou tl. 2. Pro větší pevnost 
všechny spoje ještě jednou zalijte lepidlem.

Ocasní plochy jsou z balsy tl. 4. Vybruste 
je dohladka a zaoblete hrany. Kormidla 
obruste do klinu a připevněte je závěsy Mo
dela.

Podvozek ohněte ve svěráku z ocelového 
drátu o průměru 3. Kola jsou průměru 50. 
Ostruha je ohnuta z ocelového drátu 
průměru 2. Ostruhové kolečko použijte buď 
koupené plastikové o průměru 19, nebo je 
vysoustružte na vrtačce z tvrdé gumy. Ostru
hu přišijte režnou nití k loži z překližky tl. 2 až 
3. Spoj zalijte epoxidem.

Nádrž použijte o objemu 50 až 100 cm3 (z 
produkce podniku Modela nebo ji spájejte 
z konzervového plechu). Mezi nádrž a motor 
je vhodné zařadit čistič paliva Modela.

Pro pohon použijte motor o zdvihovém 
objemu 1,5 až 2 cm3, například MVVS 1,5, 
MK-17, Enya 1,6 nebo Modela Junior 2 cm3. 
V případě použiti motoru 2,5 cm3 je nutné 
použít třetí servo pro ovládáni otáček motoru 
a zvětšit sklon motoru o 2°. Použiti ..dvaapůl- 
ky" má tu výhodu, že lze létat na půl plynu, 
takže model bude mnohem méně hlučný. 
Pokud má motor zadní výfuk, přichyťte 
tlumič ke kozlíku křídla. Pro motor 1,5 cm3 
použijte vrtuli o rozměrech 200/100 nebo 
180/100, pro motor 2 cm3 220/100 nebo 
200/100. Pro „dvaapůlku" je vhodná vrtule 
220/120.

RC soupravu lze použit jakoukoli se dvěma 
či třemi servy. Přijímač a zdroj dobře zabalte 
do molitanu.

Potah a povrchová úprava. Jemným brus
ným papírem přebruste všechny dily a třikrát 
lakujte vrchním lesklým nitrolakem nebo 
zaponem. Po každém nátěru znovu povrch 
přebruste. K potahu použijte Mikalentu, 
případně Viatex. Potah křidla vypněte pěti až 
šesti vrstvami vypínacího nitrolaku. Všechny 
ostatní díly natřete třemi vrstvami vrchního 
lesklého nitrolaku. Ke zbarveni modelu pou
žijte barevný potahový papir nebo barevný 
nitroemail. Proti účinkům paliva celý model 
nakonec natřete jednou až dvěma vrstvami 
syntetického laku (například na chaty).

Sestavení. Na zadní část trupu shora 
nalepte stabilizátor. Spoj vyztužte balsovou 
lištou trojúhelníkového průřezu. Na ni shora 
přilepte kýlovku, jejíž přesahující část za
suňte a zalepíte do výřezu v trupu a spoj 
zesilte jako u stabilizátoru. Ke kormidlům 
přišroubujte páky Modela a připojte táhla. 
Křidlo se k trupu přivazuje gumou přes 
bambusové koliky o průměru 6 (ty lze 
nahradit například duralovými trubičkami 
nebo dvěma slepenými borovicovými lištami 
3x5).

Než poprvé odstartujete, zkontrolujte polo
hu těžiště a souměrnost celého modelu. 
Pokud je vše v pořádku — včetně úhlu 
seřízení — můžete odstartovat. Startujte bez 
zaklouzávání, hned s běžícím motorem. Při 
létání je nutné počítat s tim, že kormidla mají 
poměrně veikou plochu a tudíž jsou účinná. 
Proto zacházejte s pákami vysilače citlivě. 
Táhla raději zapojte pro první lety do krajních 
otvorů pák, čímž se zmenši citlivost kormidel. 
Létání je ale příjemné a bez záludnosti. Před 
každým létáním celý model zkontrolujte 
a přesvědčte se o stavu baterii a vlastně celé 
RC soupravy.

Jiří Plaček 

LMK Praha 5 — Motorlet
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O TŘECH PŘÍŠERKÁCH II.
Úvodem této části připomenu některé 

obecnější souvislosti, které létání bez
prostředně provázejí. Týká se to samozřejmě 
i modelu letadel.

Při létání je nezbytné některé síly, napří
klad síly tíže, prostředí, síly setrvačné, 
odstředivé, překonat, jiné zase vytvořit 
— například vztlak. Tyto síly a z nich 
vznikající momenty (namáhání v ohybu, kru- 
tu, smyku, vzpěru a jejich kombinace) je 
nutno překonávat i tvořit s nejvyšší možnou 
účinností. To znamená s nejmenšími 
možnými ztrátami. Létání, zejména létání 
bezmotorové, je totiž především problémem 
energetickým. Aerodynamika a mechanika 
letu jsou jen vhodnými prostředky na cestě, 
jak toho dosáhnout.

Neobejdeme se přitom bez určitých potíží, 
které musíme vyřešit, abychom mohli létat. 
O leteckém modelářství, a to nejen mezi 
modeláři, existují různé představy, pokud se 
týče snadnosti a jednoduchosti dosažení 
letu. Tyto představy jsou velmi často ne zcela 
správný a to převážně z důvodů nedosta
tečných znalostí základních pravidel vyplýva
jících z přírodních zákonů.

Jak již bylo v dřívějších statích nejednou 
připomenuto, je létání s modely mnohem 
nesnadnější než s letadly skutečnými. Jak už 
víme, rozhoduje o tom třeba rozdíl v roz
měrech.

čím jsou modely letadel nebo jakékoliv 
létající přístroje nebo stroje pracující 
s proudícím vzduchem menší, tím rafinova
nější překážky před ně klade již jen samotná 
atmosféra Země. Například vnitřní tření 
vzduchu, existující mezi jeho jednotlivými 
molekulami, které je na první pohled nepatr
né, má pro proudění vzduchu kolem těles 
dalekosáhlé následky. Může i způsobit, což 
se nezřídka stává, že létající přístroje jsou 
nescffopné letu — neletí, ale padají. Vzpo
meňte na lamínární bubliny. Většina energie, 
vložené do pokusu o let, degraduje tak 
mnohdy na vynucený pád na povrch Země. 
Což není cílem našeho snažení. Přístroj, 
určený k létání, byť by to byl jen model 
letadla, musí především letět. Pokud má 
padat, pak tedy jen na naše výslovné přání.

Aby mohlo jakékoliv těleso, pohybující se 
vzduchem, letět, musí mít schopnost vytvářet 
vztlak — jde nám nyní o tělesa těžší vzduchu. 
To dokáží pouze zvlášť tvarovaná tělesa, 
jejíchž poloha vůči směru pohybu se nachází 
v určitém rozmezí úhlů, sevřených mezi 
směrem pohybu a některým charakteristic
kým rozměrem tělesa, například jeho podél
nou osou. Vztlak chtěli mít od nepaměti 
všichni letečtí konstruktéři co největší. Jak to 
však udělat, aby přitom odpor nebyl také 
příliš velký?

Toto pojednání, které je velmi stručným 
popisem historie návrhu několika profilů R. 
H. Liebecka, pracovníka známé americké 
společnosti McDonnell Douglas, vyrábějící 
letadla, o tom napoví trochu víc.

Na počátku této cesty nebylo slovo, ale 
hned celá věta. „Jaký největší vztlak může 
vyvinout profil?"

V zásadě šlo o to, najít takové rozložení 
tlaků po profilu, které by zaručovalo přilehlé 
proudění bez odtržení od povrchu křídla při 
zvoleném stoupání tlaku ve směru proudu. 
K tomu bylo použito výběru vhodných 
průběhů rozložení tlaků podle metody Strad- 
fordovy. Tak začal a probíhal vývoj nových 
profilů u Douglasů v posledních asi 17 létech.

Jedním z prvních takovýchto profilů byl 
L1004, který se objevil již před léty na 
stránkách Modeláře. Byl testován při Rey- 
noldsově čísle kolem 3 000 000, což sice není 
případ modelů letadel, ale zmiňuji seo něm 
proto, že stál jako jeden z prvních v řadě 
profilů, o níž bude dále řeč. Protože testování 
proběhlo v aerodynamickém tunelu v St. 
Louis, kde byla poměrně vysoká hladina 
turbulence, nebyly při měřeních zazname
nány žádné potíže s bublinami. Další profily 
byly ověřovány v tunelu společnosti Douglas 
v Long Beach, kde byla hladina turbulence

nižší než 0,5 %. Vliv bublin se zde proto již 
začal projevovat.

U všech profilů bylo při návrhu rozložení 
tlaků po jejich hloubce využito ještě teorií 
souvisejících s chováním mezních vrstev. 
Mimo jiné bylo zjištěno, že chování laminár- 
ních bublin závisí především na hodnotách 
místních Reynoldsových čísel v přední části 
profilu, které se liší od Reynoldsova čísla 
volného proudu před křídlem. Jako charak
teristický rozměr byla používána délka horní

části křivky (její víceméně plochá část) 
rozložení tlaků.

Kolem roku 1975 byly navrženy tři profily 
s vysokou hodnotou maximálního součinitele 
vztlaku pro Reynoldsova čísla od 250 000 do 
500 000. Byly to profily označené LA 2563, 
LA 2564 a LA 2566 s poměrně velkou maxi
mální tloušťkou, umožňující použití na kříd
lech s velkou štíhlostí. Profil LA 2566 byl 
navržen již tak, že u něj na rozdíl od obou 
předchozích nebylo vždy nutno použít
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k požadované změně mezní vrstvy umělého 
prostředku na povrchu křídla.

V roce 1979 byly dalším krokem návrhy 
profilu LA 5054 a LA5104, určených pro 
použiti v rozmezí Reynoldsových čísel 
250 000 až 500 000 s optimalizací pro rozsah 
součinitelů vztlaku 0,8 až 1,6. Oba tyto profily 
měly maximální tloušťku 14%.

Výsledkem analýzy vlastnosti profilů obou 
skupin byl návrh dalších modifikací, které již 
buď vůbec nebyly, nebo ne tak výrazně, 
závislé na umělých prostředích pro přechod 
laminárního proudění v přilehlé turbulentní. 
Byly to například verze — LA 5054B 
a LA 5104B. Druhý z nich byl vybrán pro další 
zdokonalení a jeho konečné přibližné vlast
nosti jsou na obr. 1 pod označením 
LA5104E. Při Reynoldsově čísle 250 000 
a menším jsou však i zde patrné nepříznivé 
vlivy bublin. Poláry jsou zřetelně posunuty do 
oblasti vyšších součinitelů odporu. Pro mo
dely letadel jsou to povětšinou stěží dosaži
telné hodnoty, pro „ultralighty" však jsou již 
velmi reálné všechny tři poláry.

V další etapě byla hledána cesta snížení 
velikosti klopivého momentu, který je výsled
kem nevhodného rozložení tlaků po profilu

a je úměrný součiniteli vztlaku. Byly sledo
vány možnosti související s dosažením jeho 
kladné hodnoty při ještě vysokém součiniteli 
vztlaku pro rozmezí Reynoldsových čísel 
250 000 až 750 000. Výsledkem byly profily 
LA 2573A a LNV109A. Jejich použití je 
výhodné především u bezocasých letadel. 
Omezené možnosti dosažení vyššího vztlaku 
pak ovšem vedou ke zvětšování ploch křídla 
se všemi z toho plynoucími důsledky.

Pokud se týká filozofie průběhu prohnutí 
střední křivky profilu, zejména polohy jejího 
maximálního prohnutí, které ovlivňuje 
průběh rozložení tlaků po profilu, bylo postu
pováno dost odlišně například ve srovnání 
s profilem FX 63-137. Liebeckovy profily 
LNV 109A a LA 203A byly „zatíženy" tlako
vými silami více v předních částech. Bližší 
popis se vymyká poslání tohoto článku. I zde 
byly zaznamenány obtíže s laminárními bub
linami při Reynoldsových číslech 250 000 
a menších.

V praxi je velmi často nutné použít 
z pevnostních a provozních a případně jiných 
důvodů tlusté profily křídla. Jedním 
z možných řešení je i profil LA 504A, jehož 
předpokládané přibližné charakteristiky jsou

na obr. 2. Nejpravděpodobnější použití toho
to profilu připadá v úvahu na bezocasých 
letadlech s velkou štíhlostí křídla, určených 
pro lety na větší vzdálenosti, případně je 
možné jej použít na velké rotory větrných 
mlýnů nebo elektráren.

R. H. Liebeck říká, že profily LA510E 
a LA 203A jsou dva z těch lepších, které do 
roku 1986 navrhl. Jeho profily nalezly různé 
uplatnění. Varianta LA 5054 byla použita na 
létajícím stroji Paula McCreadyho Bionic Bat, 
poháněném lidskou silou. Varianty LA 2566 
byly uplatněny na úspěšných „šlapacích" 
strojích série Gossamer. Mnohem dříve byl 
použit profil podobný L 1004 na křídle dálko
vě Ovládaného pravěkého létajícího tvora 
o rozpětí kolem 10 m, zvaného Quetzalcoa- 
tlus northropjs mávavými křídly pro natočení 
jednoho filmu.

Použití profilů se obecně soustředilo na 
křídla a vrtule malých bezpilotních přístrojů 
létajících v malých výškách a zároveň na 
velká letadla, létající ve velkých výškách. 
V těchto případech byla Reynoldsova čísla 
menší než 1 000 000. Tyto profily se rovněž 
objevily na rotorech větrných turbín a také na 
pomocných „křídlech" automobilů F1 a po
dobných.

Tolik velmi zestručněná a kusá historie 
patnáctiletého vývoje profilů u firmy Douglas 
pod vedením R. H. Liebecka. Hranice použití 
mnohých z nich zasahuje i do oblasti modelů 
letadel a zcela jistě by byly použitelné 
u malých letadel.

Někdy je poučné poohlédnout se po tom, 
co již bylo vykonáno, a porovnat to se 
současností. Na obr. 3 a 4 jsou proto tvary 
šesti profilů, z nichž první je starý aspoň 55 
let a druhé dva nejsou mladší než 45 let. Jsou 
to většinou profily robustních tvarů a uvádím 
je proto, abych připomenul, že „příšerky" 
nejsou výsadou současnosti — že i v minu
losti lze nalézt „profilové Frankensteiny". 
Dnešní aerodynamika, která je bohatší 
o mnohé poznatky z teorie i praxe, než byla 
na počátku tohoto století, a navíc je vyzbroje
na počítači, je schopna zkrášlit tvary profilů 
například zhubnutím nebo pouhým „aerody
namickým make-upem". Jistě si všimnete, že 
některé staré i starší profily, nejen ty, jež jsou 
zde uvedené, si nejsou tak nepodobné 
s některými současnými.

Škoda jen, že podobné úsilí není u nás 
dosud příliš rozšířeno. Snad je to tím, že 
zatím patří mezi nejaktivnější v hledání 
nových možností především letečtí modeláři.

Ing. Jaroslav Lněnička

MODELOVÁ
PODOBNOST
MAKETY
Dr. Tomáš Nachtmann, CSc.

V Modeláři 6/1988 byl zveřejněn článek 
Jak rychle s maketami?, vycházející ze 
zahraničních pramenů. Ověřme, zda sku
tečně platí Froudeův zákon pro podobnost 
rychlosti makety a prototypu. Pro zjednodu
šení se zabývejme klouzavým letem.

Při pohybu letadla (makety i prototypu) 
v zemském gravitačním poli klouzavým letem 
je jeho rychlost dána vztahem

kde cx je součinitel odporu, cv je součinitel

vztlaku, p je měrná hmotnost vzduchu, g je 
gravitační zrychlení, m je hmotnost letadla, 
S je nosná plocha.

Za předpokladu, že cx a cy makety jsou 
stejné jako u prototypu, je rychlost přímo 
úměrná odmocnině z plošného zatížení kříd
la.

V prvním přiblížení budeme předpokládat, 
že měrné hmotnosti makety i prototypu jsou 
stejné. Potom hmotnost makety bude klesat 
s třetí mocninou měřítka, nosná plocha 
s druhou mocninou. Plošné zatížení makety 
bude nižší než prototypu v poměru měřítka 
zmenšení délek. Rychlost makety bude, jak 
se můžeme přesvědčit dosazením do vztahu 
pro v, vzhledem k prototypu nižší v poměru 
odmocniny z měřítka délek. To je v souladu 
se závěry zmíněného článku v MO 6/1988. Za 
výše uvedených předpokladů se rychlost letu 
řídí Froudeovým zákonem podobnosti.

Ve skutečnosti budou u makety v důsledku 
nižšího Reynoldsova čísla (které je kritériem 
podobnosti obtékání) poněkud odchylné 
hodnoty cx a cy než u prototypu. Též 
předpoklad o stejné měrné hmotnosti make
ty a prototypu neplatí přesně.

Realismus letu makety je však záležitostí 
spíš psychologie vnímání než mechaniky 
letu. Zmenšenou maketu vnímá pozorovatel 
obdobně jako prototyp, který je od pozorova
tele tolikrát více vzdálen než maketa, kolikrát 
je větší. Rychlost letu se pozorovateli bude 
jevit realistickou, bude-li úhlová rychlost 
makety i modelu stejná. Pak například při

současném kroužení makety i prototypu 
kolem pozorovatele jsou obě letadla v zákry
tu, pro pozorovatele mají stejné úhlové 
rozměry i stejné úhlové rychlosti.

Uletí-li maketa vzdálenost rovnou své 
délce za stejnou dobu, jakou potřebuje 
prototyp pro překonání vzdálenosti rovnající 
se délce prototypu, jeví se pozorovateli let 
makety jako realistický. Z hlediska realistic
kého letu by tedy maketa měla létat pomaleji 
než prototyp v poměru měřítka zmenšení 
délek. Maketa v měřítku 1:5 by měla létat 
pětinou rychlostí prototypu. To se týká 
i rychlosti stoupání a klesání, trajektorie 
křivočarých pohybů atd. Úhlové rychlosti 
akrobatických obratů makety i prototypu by 
měly být stejné, trváni obratů modelu i 
prototypu by mělo být stejné.

Je však obtížné dosáhnout potřebných 
nízkých rychlostí u maket. Rychlostí podle 
Froudeova kritéria podobnosti dosahují ma
kety mnohem snadněji.

Podstata problému tkví v tom, že podle 
Froudeova kritéria podobnosti má své měřít
ko i čas — na maketě plyne rychleji v poměru 
odmocniny z měřítka délek, přičemž pozoro
vateli subjektivní čas plyne stejně, dívá-li se 
na prototyp nebo na maketu.

Výše uvedená „psychologická" úvaha platí 
jen tehdy, není-li ve směru pohledu za 
maketou pozadí (stromy, budovy), nebo je 
aspoň velmi daleko. Blízké pozadí narušuje 
realismus letu makety vždy, neboť pozorova
teli zdůrazňuje měřítko zmenšení.
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B A JA JA  2
SOUTĚŽNÍ MODEL 
TŘÍDY EX -  Ž
Konstrukce a popis Vladimír Jakeš, výkres Vladimir Jakeš ml.

Soutěžní model Bajaja 2 byl navržen tak, 
aby vyhovoval novým předpisům národní 
třídy EX-Ž. Chlapci v kroužcích by jej měli 
dokázat postavit samostatně, nebo s malou 
pomocí instruktorů. Bajaja 2 jezdí poměrně 
svižně, dobře drží směr a zkušenější mode
láři s ním mohou konkurovat i speciálům 
třídy EX.

Jednotlivé díly pečlivě překreslíme na 
překližku příslušné tloušťky a vyřízneme 
lupenkovou pilkou. Trup, nástavbu a kovové 
díly lepíme Epoxy 1200.

Na rovnou pracovní desku o rozměrech asi 
1300x220 mm a tloušťce asi 20 mm narýsu
jeme podélnou osu lodě a vyznačíme polohu 
žeber. Trup stavíme dnem vzhůru. V místech, 
kde budou žebra 1 až 8, připevníme na 
pracovní desku hranoly z měkkého dřeva 
o rozměrech 20x30 mm a délce asi o 25 mm 
menší než je šířka žeber. Z kvalitní překližky 
tl. 5 mm vyřízneme žebra (žebro 6 je tloušťky 
6 mm) a v žebrech 5 a 6 vypilujeme zářezy 
pro výztuž paluby o tl. 2 mm.

Kýl 9 vyřízneme z překližky tl. 10 mm, nebo 
jej slepíme ze dvou dílů tl. 5 mm. Otvor pro 
uložení hřídele vyřízneme jen ve střední 
části, na obou koncích necháme neproříznu- 
té okraje v délce asi 20 mm, které odstra
níme až po dokončení obšívky trupu. Příď

kýlu sbrousíme do klínu tak, aby na kýl 
dosedly lišty 3x5 mm, jež můžeme z vnitřní 
strany také obrousit.

Žebra a kýl složíme a kostru připevníme 
špendlíky k hranolům na pracovní desce. 
Zalepíme podélníky 5x5 mm, které předem 
ohneme nad infrazářičem. V potřebné poloze 
zajistíme lišty opásáním drátem nebo gu
mou, svěrkou či kolíky na prádlo.

Dno plaňkujeme lištami 3x5 mm. Začneme 
od kýlu směrem dolů; v okolí kýlu můžeme 
vkládat lišty 3x10 mm. Od přídě po žebro 6 
plaňkujeme až k palubě; od žebra 6 po žebro 
1 jen k bočním outorovým lištám. Plaňkuje
me oba boky současně a rovnoměrně, aby se 
pnutí lišt vzájemně vyrovnalo.

Po vytvrzení lepidla obrousíme přesahující 
okraje lišt a přilepíme oba boční potahy 
z překližky tl. 2 mm. Po sejmutí kostry 
z pracovní desky obrousíme podélníky 
a nalícujeme obšívky boků trupu z překližky 
tl. 2 mm. Potah boků může přecházet v zadní 
části trupu v ploutve, sloužící ke zlepšení 
směrové stability; jejich tvar je naznačen na 
výkrese. Ploutve však musejí být v celku 
s potahem trupu. Pravidla určují jejich 
maximální přípustné rozměry; výšku 80 mm 
a délku 150 mm.

Pouzdro kormidla 58 zhotovíme z mosazné 
trubky 8/6 mm, kormidlo 10 z překližky tl.

8 mm a hřídel z ocelové kulatiny o průměru 
6 mm. Hřídel kormidla dobře zalepíme do 
slepého otvoru v překližce. Z plechu vystřih
neme páku kormidla 47, kterou na hřídel 
kormidla upevníme dvěma maticemi M6, 
mezi něž vložíme pružnou podložku (pérov
ku). Polohu kormidla nastavujeme pootáče- 
ním matice 50.

Pouzdro lodního hřídele 11 je vlepeno 
mezi dva díly kýlu; ložiska jsou zhotovena 
z mosazné kulatiny nebo trubky. Do pouzdra 
hřídele vyvrtáme otvor o průměru 2 mm, do 
kterého injekční stříkačkou vtlačíme mazací 
tuk. Hřídel lodního šroubu zhotovíme 
z hlazené oceli (11110), nebo nerezové elek
trody (austenit) o průměru 4 mm a délce 
360 mm.

Vnitřek trupu natřeme dvousložkovým či
rým lakem S 1300 (Epolex), který pro první 
vrstvu ředíme v poměru 1:1 ředidlem S 6300.

Palubu sestavíme z pečlivé vybraných lišt 
o průřezu 3x10 mm, jejichž boky obrousíme 
tak, aby na sebe těsně dosedly. Nejprve 
nalepíme přes celou délku lodě střední lištu, 
která nám usnadní rozměření otvoru 
v palubě. Lištu odstraníme po usazení 
rámečku z lišt 5x5 mm, který brání vtékání 
vody do trupu a zároveň ustavuje polohu 
nástavby. Od střední lišty lepíme do stran 
další.
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Otvor v místě kormidla narýsujeme na 
hotovou palubu. Na označené místo nale
píme lišty 5x5 mm, na které budeme nasou- 
vat poklop 20 z překližky tl. 2 mm. Otvor 
v palubě vyřízneme a opracujeme načisto do 
roviny s vnitřními hranami lišt nalepeného 
rámečku. V poklopu vyvrtáme otvor pro 
spínací tlačítko 41, v palubě otvory pro 
pouzdra 42 a 43.

Nástavba má dvě varianty: A má oválný 
tvar přední stěny; nástavba B má přední 
stěnu jednodušší. Nástavbu lepíme na pra
covní desce. Pro první variantu nejprve 
vyřízneme jednotlivé části. Bočnice kabiny 
13 z překližky tl. 2 mm olemujeme lištami 
3x5 mm a přilepíme na pracovní desce 
k žebrům. Po vytvrzení lepidla přilepíme na 
žebro přední oblouk 14 z překližky tl. 0,8 až
1 mm s předem vyříznutými okny. Přechod 
mezi bočnicí 13 a předním dílem 14 dotvo
říme případným podložením předního dílu 
překližkou. Střechu nástavby 15 vyřízneme 
s přídavkem z překližky tl. 1,5 mm a přile
píme ji. Po vytvrzení lepidla dotvoříme 
obvodový tvar střechy 15 a přilepíme zadní 
stěnu 16.

Horní nástavbu vyřízneme z překližky tl. 
0,8 až 1 mm. První dvě okna od zádě 
vyřízneme celá, okna v přední části oblouku 
17 jen nařízneme nožem, aby se lépe 
zachoval tvar kabiny. Na pracovní desce 
k oblouku kabiny 17 přilepíme zadní stěnu 18 
a žebro 17ž. Po vytvrzení lepidla a přebrou- 
šení přilepíme střechu horní nástavby 19 
z překližky tloušťky 1,5 mm a po prvním 
impregnačním nátěru vyřízneme okna ost
rým nožem.

Okna nástavby olemujeme lištami 2x2 mm 
a z hliníkového drátu o průměru 2 mm 
vytvoříme kroužky, které přilepíme kolem 
oken.

Konstrukce detailů musí být odolná. Zále
žet si dáme zejména na stožárech, podle 
nichž zaměřujeme loď při vypouštění na trať. 
Hlavní stožár 33 slepíme z překližky tl. 4 mm 
a 2 mm.

Záchranné kruhy 25 vyřízneme z překližky 
tl. 4 mm a opracujeme do tvaru podle 
výkresu. Dveře 37 a 38 zhotovíme z překližky 
tl. 2 mm, pacholata 24 z nýtů a překližky tl.
2 mm, stožáry z ocelových drátů, na něž 
nalisujeme mosazné trubky.

Zábradlí je z mosazného drátu o průměru

2,5 mm a 1 mm, sloupky z drátu o průměru 
2 mm. Všechny spoje pájíme. Vlnolam 22 
slepíme z překližky tl. 2 mm. Volba materiálu 
na nástavbu a detaily záleží na našich 
možnostech. Všechny detaily impregnujeme 
lakem S 1300.

Po dokonalém vybroušeni povrchu natře
me trup základní barvou, vytmelíme, pře- 
brousíme a natřeme. Podle svých zkušeností 
se rozhodneme pro nitroemail, syntetický 
email Industrol, olejový email vnější čí epoxi
dový. Palubu můžeme před impregnací 
napustit mořídlem vhodného odstínu a poté 
natřít transparentním lakem. Před konečnou 
povrchovou úpravou a před dolepením 
oděrek můžeme trup olaminovat jednou 
vrstvou tenkého sklotextilu.

Pro pohon prototypu BAJAJA 1 byl použit 
elektromotor z ventilátoru topení Octavie, 
vrtule byla třílistá o průměru 75 mm. BAJAJA 
2 je poháněn elektromotorem Mabuchi RS 
550 a třílistou vrtulí o průměru 60 mm. 
Napájen je dvěma olověnými akumulátory 
6 V/4,5 Ah, zapojenými paralelně.

Lodní hřídel je s motorem spojena ocelo
vým křížovým kloubem 53; kloub z plastické 
hmoty se neosvědčil. Motor 52 je připevněn 
dvěma šrouby M3 k duralovému držáku 55, 
který je přišroubován na vzpěru 59 a umož
ňuje nastavit osovou vůli hřídele motoru.

Použitá vrtule 12 sice nemá ideální tvar, ale 
danému účelu plně vyhovuje a lze ji snadno 
zhotovit v amatérských podmínkách, je 
z plechu a mosazné kulatiny o průměru 
10 mm. Listy vrtule vystřihneme a vypilujeme 
z mosazného plechu tl. 1 mm, sevřeme je 
mezi dvě soustružené části náboje a stáhne
me delším šroubem M4. Listy vrtule nato
číme do požadovaného stoupání (doporuču
je se 20 až 45°, u prototypu to bylo 30°) 
a měkkou pájkou spojíme všechny tři části 
v jeden celek. Listy u paty přidržíme plo
chými kleštěmi a dotvarujeme je podle 
továrně vyráběné vrtule. Je vhodné vrtuli 
staticky vyvážit na hrotech žiletek. Každý 
modelář sl může zhotovit několik vrtulí 
s různým stoupáním, průměrem či tvarem 
listů a po zkouškách z nich vybrat pro dané 
podmínky nejvhodnější.

Prototyp modelu byl vybaven elektronic
kým časovým spínačem. Kdo nemá možnost 
si jej zhotovit, může použít upravený mecha
nický časovač pro letecké modely. Zakresle

ná úprava však zajišťuje pouze přerušení 
chodu motoru; neřeší zapínání časovače.

Dokončený model spustíme na vodu, vy
vážíme, označíme si umístěni akumulátorů 
a jejich držáky přilepíme na kýl trupu. Na 
trupu pak bilou linkou o šířce 5 mm naznačí
me vodorysku. Před zajížděním řádně upev
níme všechny díly vkládané do trupu a pevně 
přilepíme zátěž, neboť i sebemenší náklon 
lodě může způsobit odchylku od přímého 
směru. Zajíždíme za bezvětří na dostatečně 
velké a čisté vodní ploše. Model nejprve 
uvážeme na rybářský vlasec, teprve po 
přesném nastavení kormidla jej pouštíme 
volně.
Hlavní materiál (rozměry v mm)
Lišta smrková 3x10x1300 — 30 ks,
3x5x1300 — 30 ks, 5x5x1300 — 6 ks, 2x5
— 5 ks, 3x2 — 2 ks, 2x2 — 3 ks 
Překližka tl. 10 — 130x1300, tl. 5 — 300x400, 
tl. 6 — 150x200, tl. 8 — 100x200, tl. 2
— 400x1200, tl. 0,8 až 1 — 300x300, tl. 3
— 400x300
Balsový hranol 25x50x120
Mosazná trubka ø 8/6 — dl. 25, ø 10/6 — dl.
20, 0 6/4 — dl. 18
Mosazná kulatina (bronz) 0 10 — dl. 65
Ocel hlazená ø 4 — dl. 400
Ocel 0 6 dl. 300, ø 18 dl. 50
Hliníková trubka ø 10/8 dl. 330
Mosazný drát 0 1 dl. 2400, ø 2 dl. 800, ø 2,5
dl. 3000
Lepidlo Epoxy 1200 nebo Lepox, ředidlo 
S 6300, S 6000, dvousložkový epoxidový lak 
S 1300, Primer, email syntetický, brusný tmel 
Spojovací materiál podle výkresu

Název: Bajaja 2
Konstrukce: Vladimír Jakeš
Typ: soutěžní model třídy EX-2
Délka: 1128 mm
šířka: 188 mm
Ponor: , 90 mm
Hlavní materiál: překližka
Doporučený motor: Mabuchi

RS 550SH nebo 540SH 
Zdroj: 2 x 6  V/4,5 Ah

Stavební plánek ve skutečné velikosti 
a s úplným stavebním návodem vyjde pod 
číslem 299 v řadě plánků Modelář.
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Nedaleko kolébky německého plachtění 
Wasserkuppe stojí v nevelkém městě 
Poppenhausenu továrna na větroně. Od 

roku 1927 v ní její zakladatel Alexander 
Schleicher, po úspěchu v konstruktérské 
soutěži, vyráběl cvičné větroně. V mezi
válečném období si podnik získal jméno 
výrobou větroňů, z nichž k nejznámějším 
patřily Rhönbussard a Rhönadler, oba zkon
struované téměř legendárním tvůrcem vě
troňů Hansem Jacobsem.

Během druhé světové války byly v Poppen
hausenu opravovány kluzáky Grunau Baby 
IIB; její konec přinesl i dočasné zastavení 
letecké výroby. Podnik se na několik let 
přeorientoval na nábytek, ale již v roce 1951 
firma Schleicher začala opět dodávat větro
ně.

Od založení podniku bylo v dílnách posta
veno přes 4800 větroňů, af už celodře- 
věných, nebo s dřevěnými křídly a trubko-

při plné letové hmotnosti 750 kg za teploty 
15 °C stoupavost 0,8 m/s. Motor je spouštěn 
ručně (šňůrou) nebo šňůrou a protáčením 
proudem vzduchu. Do výřezu ve hřbetě trupu 
se zatahuje elektricky. Na instalaci pohonné 
jednotky bylo pamatováno už při konstrukci; 
jsou pro ni připraveny všechny sériové 
větroně ASH-25 a dodatečná montáž motoru 
je proto poměrně snadná.

TECHNICKÝ POPIS
ASH-25 je výkonný dvousedadlový středo- 

plošný větroň volné třídy s celolaminátovou

Schleicher ASH’ 25
vými, plátnem potaženými trupy. Větroňů 
a motorových větroňů s konstrukcí z plastic
kých hmot vyztužených vlákny bylo postaveno 
přes 2000. Kromě letadel jsou v současné 
době podnikem vyráběny a dodávány také 
náhradní díly, materiál pro stavbu letadel 
a povlaky na větroně, chránící konstrukci 
před prachem a vlivy počasí.

V názvech moderních větroňů firmy 
Schleicher jsou obsaženy iniciály konstruk
térů: ing. Rudolf Kaiser navrhl letouny 
s označením ASK, ing. Gerhard Waibel 
vytvořil řadu ASW a nejmladší generaci 
konstruktérů zastupuje Martin Heide, jehož 
větroně nesou písmena ASH.

Jedním z nejnovějších typů je dvouseda- 
dlovka ASH-25, nesoucí v označení nejen 
jméno konstruktéra, ale vlastně i údaj
0 rozpětí. Konstrukční práce na tomto výkon
ném větroni Heide zahájil v lednu 1985; 
stavba prototypu, jemuž posloužil za základ 
mezityp AS-22-2, začala o rok později. 
Zalétán byl 11. května 1986. Už v prosinci 
téhož roku a v lednu 1987 ustavil v Austrálii 
Hans Werner Grosse s cestujícím na ,,pěta
dvacítce" pět světových rekordů. Mimo jiné 
dosáhl na trojúhelníkové trati o délce 300 km 
rychlosti 158 km/h a na stejné trati o délce 
1380 km rychlosti 143,5 km/h.

Sériový větroň ASH-25 snese srovnání se 
špičkovými jednosedadlovými větroni volné 
třídy. Podle údajů výrobce jsou vynikající 
nejen jeho výkony při vysokých rychlostech 
v přímém směru, ale i obratnost při kroužení 
a za slabých termických podmínek. Integrální 
obratnost je na úrovni nejlepších „sedmnác- 
timetrovek" — při rychlosti 100 km/h se 
větroň z náklonu 45° do stejného náklonu na 
druhou stranu dostane za 4,6 s. Účinné 
klapky a profil křídla umožňují při nízkých 
ovládacích silách strmé a dokonale řízené 
přistání, k jehož bezpečnosti přispívají
1 vysoký, dobře odpružený podvozek 
a dostatečné vzepětí.

Výrobcem je rovněž nabízena motorizova
ná verze ASH-25E, která sice není schopna 
vzletu vlastní silou, ale umožňuje pilotovi po 
rozpadu termiky návrat na domovské letiště. 
Motor Rotax 227 o výkonu 18 kW s dvoulis- 
tou pevnou vrtulí o průměru 1,3 m zaručují

skořepinovou samonosnou konstrukcí a za- 
tahovacím podvozkem.

Křídlo je samonosné, čtyřdílné. Je opatře
no laminárními profily Horstmann/Quast 
HQ-17 a Delft University DU-84-13LV-3. Na 
spodní straně je vybaveno aktivním turbu- 
látorem. Pásnice nosníku jsou z uhlíkového 
kompozitu, potah křídla tvoří sendvič 
z uhlíkového kompozitu a tuhé pěnové 
výplně. Kovové aerodynamické brzdy S/H 
mají odpružené krycí desky. V náběžné části 
křídla jsou dvě vyjímatelné vakové nádrže na 
celkem 120 I vodní přítěže. Křidélka z arami- 
dového kompozitu s pěnovou výplní jsou 
stejně jako kormidla ovládána táhly a páka
mi, uloženými pro snížení tření v kuličkových 
ložiskách.

Trup z hybridních kompozitů (výztuž ara- 
mid/uhlík/sklo) je skořepinový. Překryty pi
lotních prostorů jsou odklápěcí dopředu, 
respektive dozadu; přední i s přístrojovou 
deskou. Rámy krytů jsou utěsněné osaze
ním, kabina je větrána a odmlžována náporo
vým vzduchem. Řízení je zdvojené, pedály za 
letu nastavitelné.

Ocasní plochy jsou celokompozitové, říze
né táhly a lanky (směrovka). Kvůli zástavbě 
antény VKV radiostanice je kýlovka ze 
skelného laminátu; kormidla jsou z aramido- 
vého kompozitu s pěnovou výplní.

Podvozek je odpružený. Hlavní kolo 
o rozměrech 380x150 mm s hydraulickou 
kotoučovou brzdou se zatahuje do trupu.

Zbarvení Prototyp s poznávací značkou 
D-1025 létal celý bílý. Na trupu nesl tmavě 
šedé poznávací značky, na SOP písmena HW 
stejné barvy. Odtoková část směrovky 
a táhlé klíny pod kabinou jsou červené.

Technická data a výkony: Rozpětí 25 m, 
délka 9 m, nosná plocha 16,31 m2, štíhlost 
38,32; hmotnost prázdného letadla 470 kg, 
maximální letová hmotnost 750 kg, největší 
hmotnost na jednotku plochy 46kg/m 2, 
nejmenší 38 kg/m2 při obsazení dvěma oso
bami; klouzavost při rychlosti 95 km/h nej
méně 57, klesavost při rychlosti 85 km/h 
0,42 m/s, nejmenší rychlost 77 až 84 km/h. 
Výkony motorizované verze ASH-25E jsou 
shodné, pouze hmotnost prázdného letounu 
je 525 kg. Martin Velek
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Po sloučení firm y Sud Aviation se 
společností Societé Nationale Indu
strie lle Aérospatiale (SNIAS) byla 

v roce 1967 zastavena výroba raket 
Bélier II, Centaure II a Dragon II, jež 
nahradily vylepšené typy Bélier III, 
Centaure III a Dragon III. Krom ě toho 
uvedla SNIAS na trh nové rakety Daup
hin a Eridan. Certifikační zkoušky těch
to raket proběhly v roce 1968, pouze 
u Eridanu a Dragonu III se protáhly až 
do roku 1969. O je jich  kvalitách svědči 
skutečnost, že jen do roku 1974 se 
uskutečnilo na 300 startu, a to 
s devadesátiprocentní úspěšnosti.

Všechny uvedené rakety jsou neříze
né a nemajf ani samonaváděcí systém. 
Jsou poháněny tuhou pohonnou látkou 
(TPL) a opatřeny pevnými stabilizátory. 
Jejich díly jsou unifikované: Dvou
stupňová raketa Centaure III má za 
druhý stupeň raketu Bélier III, dvou
stupňový Eridan sestává vlastně ze 
dvou Dauphinů. U dvoustupňového 
Dragonu III pak tvoří první stupeň 
upravený Dauphin a druhý Bélier III.

Vzájemná zam ěnite lnost řady dílu 
mezi jednotlivým i typy raket přinesla 
je jich  masovější výrobu, a tudíž snížení 
výrobních nákladu. K dalším kladům 
uvedených typů patří: Snadná obsluha, 
jež um ožňuje pom ěrně velkou kadenci 
vypouštění; malý počet předstartovních 
prověrek vlastních raket i vypouštěcího 
zařízení, snižující pravděpodobnost 
chyb obsluhy; snadná doprava a m ani
pulace, daná pom ěrně malou hm ot
ností dílů; jednoduché pozem ní zabez
pečení, zkonstruované speciá lně pro 
tyto rakety. Díky uvedeným přednos
tem neměla SNIAS potíže s odbytem  
a v sedm desátých létech dokonce 
prodala licenci na výrobu svých raket 
Indii a Pákistánu.

M otor prvního stupně rakety Dragon 
III představuje trubka o vnějším 
prům ěru 550 mm, svařená ze sp irá lov i
tě kladených pásků válcované oceli. 
Vnější tepelná ochrana ze speciální 
hm oty zvětšuje prům ěr m otoru na 
konečných 557 mm. Horní dno spalo
vací kom ory je vylisováno z oceli, zadní 
je opatřeno dem ontovatelnou tryskou 
s grafitovým  hrdlem  a výstupní částí ze 
speciálního lam inátu Parastrasilu. M o
tor obsahuje 675 kg TPL Isolane 
o specifickém  im pulsu 230 s.

K spodní části spalovací kom ory je 
šrouby s křížovou hlavou připo jen 
ocelový prstenec, obepínající trysku. 
K prstenci jsou vždy mezi dvěm a L- 
pro fily  přivařeny stabilizátory, na 
je jichž kovovou kostru je bodově 
navařen plášť, ohnutý z ocelového 
plechu. Nese-li raketa extrém ně lehké 
užitečné zatížení, mohou být na konce 
stabilizátorů upevněny pom ocné kolm é 
stabilizační plochy z ocelového plechu.

Pro větší přesnost je raketa za letu 
uváděna do rotace, k čemuž slouží 
odklon stab ilizátorů prvního stupně od 
svislé osy o 0,3°. K dalšímu urychlení 
rotace se často používají pom ocné 
spinové m otory, jež se upevňují na 
konce všech čtyř stabilizátorů prvního 
stupně. Tyto m otory, zažehované e lek
tricky  v okam žiku, kdy raketa opouští 
vypouštěcí zařízení (proud je  přiváděn 
kabely vedeným i uvnitř stabilizátorů), 
mají dobu hoření pouze 0,25 s a 1 s po 
dohoření odpadnou.

K horní části m otoru je — opět 
šrouby — připevněn kuželový adaptér, 
svinutý z kovové fólie, je jíž vrstvy jsou 
navzájem spojeny speciálním  lepid lem . 
Na kuželovém adaptéru je  prstenec 
s oddělovacím  zařízením, sestávajícím 
z výbušné nálože prstencového tvaru 
a e lektrického detonátoru.

Oba stupně jsou vybaveny destruk
čním zařízením, jež v případě nutnosti 
p ro trhne přední dno spalovací kom ory, 
čímž klesne tah m otoru a raketa ztratí 
stabilitu.

M otor druhého stupně je  zhotoven 
stejnou technolog ií jako u stupně star-

FRANCOUZSKA
SONDÁŽNÍ

RAKETA

DRAGON III

tovacího; jeho celkový prům ěr je 
305 mm.

O bdobné konstrukce jsou také stab i
lizátory, mající opět plášť z ocelového 
plechu přivařený na kostru. S tab ilizáto
ry jsou uchyceny na kovovém prstenci, 
obepínajícím  trysku. Všechny s tab ili
zátory jsou opatřeny ploškam i, jež se 
po rozdělení obou stupňů vychýlí 
a udržují d ruhý stupeň v rotaci; krom ě 
toho jsou ještě ve dvou protilehlých 
stabilizátorech úchyty pro případné 
upevnění pom ocných spinových m oto
rů.

Kovový prstenec nese krom ě s tab ili
zátorů te lem etrické antény, anténu ra
darového odpovídače a anténu dá lko
vého ovládání přístro jů v hlavici (před 
odhozením  aerodynam ického krytu). 
Nad všemi s tab ilizátory jsou na trupu 
bodově přivařené podélné kovové lišty, 
jim iž  jsou vedeny koaxiá lní e lektrické  
kabely k nezbytném u vybavení, ulože
nému nad horním  dnem  m otoru.

Hlavice nese standardně te lem etric
ký vysílač, radarový odpovídač, p ř i
jím ač dá lkového ovládání přístro jů 
a zdro je  e lektrického proudu. Vědecká 
zařízení se liší podle požadavků uživa
tele. Na přání zákazníka může být 
některá část vědeckého zařízení ulože
na do zvláštního kontejneru, opatře
ného návratovým  zařízením. A erodyna
m ický kryt hlavice má horní část kuže
lovou, spodní válcovou, o prům ěru 
305 mm. Válcová část má podle po tře
by variab iln í délku, takže celková délka 
hlavice se pohybuje od 1080 mm do 
2250 mm a využite lný vnitřn í p rostor od 
30 do 100 dm 3.

Zbarvení jednotlivých exem plářů ra
kety Dragon III bylo různé. Na výkrese 
a připo jených snímcích je raketa um ís
těná v Muzeu letectví a kosm onautiky 
v Paříži.

Tomáš Sládek 
Snímky: Jiří Táborský

Použitá lite ratura :
Fusées sondes Sud-Aviation, Sud- 
-Avia tion
up pe r a tm osphere research sounding  
rockets, SNIAS
Issledovatě lsklje i m eteorologičeskije  
rakety m ira, Leningrad 1979 
M odelář 7/1984

Hlavní technické údaje: Celková dél
ka 7322 až 8492 mm (podle délky 
hlavice); dé lka 1. stupně 3373 mm; 
prům ěr 1. stupně 557 mm; dé lka 2. 
stupně bez hlavice 2869 mm; prům ěr 2. 
stupně 305 mm; dé lka hlavice 1080 až 
2250 mm; prům ěr hlavice 305 mm; 
startovní hm otnost 1282 až 1372 kg 
(podle hm otnosti užitečného zatížení); 
hm otnost 1. stupně 955 kg; hm otnost 
paliva 1. stupně 675 kg; hm otnost 2. 
stupně 327 až 417 kg; hm otnost paliva 
2. stupně 229,5 kg; hm otnost uži
tečného zatíženi 30 až 120 kg. Doba 
hoření m otoru 1. stupně 16 s; doba 
hoření m otoru 2. stupně 23,4 s. M axi
mální rychlost 3300 až 2500 m /s  (podle 
hm otnosti užitečného zatížení); dostup 
při svislém vypuštění 700 až 390 km; 
doba letu do vrcholu dráhy 460 až 
315 s.

Další sním ky naleznete na III. a IV. 
straně obá lky
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AUTOMATICKÁ
ČASOMÍRA

pro měřeni doby průjezdu RC automobi
lu slalomovou tratí kategorie RC E je 
zařízení, které především usnadní práci 
pořadatelům. V našem klubu používáme 
popsané zařízeni již druhou sezónu 
k plné spokojenosti. Jako časomíry je 
použito digitálních hodinek s přesností 
měřeni 1/100 s. V prototypu jsem použil 
starší hodinky typu Sport Quartz Kessel.

Popis činnosti: Na vstupu obvodu 
dopadá světelný paprsek z reflektoru 
umístěného naproti snímací hradlové 
fotodlodě SD na její citlivou vrstvu. 
Dopadem světla se mění její odpor 
a otevírá se tranzistor T1. Tranzistor T2 je 
uzavřen a nesvití žádná signalizační dio
da. Při zastíněni fotodiody průjezdem 
modelu se T2 otevře a rozsvítí se dioda 
LD1.

Aby obvod reagoval pouze na první 
zastínění a nikoli na náhodné problesk
nutí světla například mezi koly automobi
lu je zapojení doplněno o obvod 
s tranzistory T3, T4, rezistorem R4 
a kondenzátorem C1, který přidrží spína
cí relé KA po dobu asi 2 až 3 sekund. 
Kontakt relé spíná kladný pól na kontakt 
Start/Stop digitálních hodinek. Ty jsou 
napájeny ze samostatného zdroje, nej
lépe z tužkového monočlánku, což při
spěje ke spolehlivosti a dlouhé životnosti 
zařízení.

Nulování a ostatní funkce hodinek jsou 
ovládány spínači TI 1 až 3 (Izostat).

Jako zdroj je pro snímací zařízení

použit zvonkový transformátor 220 V/8 V 
s můstkovým usměrňovačem a jednodu
chým kapacitním filtrem C2.

Osvětlovací reflektor tvoří žárovka 
12V/0.3A a čočka ze staršího typu 
kapesní svítilny. Se zdrojem je spojen 
buď rampou z laminátových, hliníkových 
nebo jiných nemagnetických trubek, ne
bo tenkými vodiči, položenými na podla
ze a přilepenými samolepicí páskou.

Všechny tři části časoměrného zařízeni 
jsou propojeny vlcežilovým kabelem 
z telefonních přístrojů s pětikolíkovými nf 
konektory.

Rezistor R1 slouží k nastavení citlivosti 
obvodu podle vzdálenosti snímací foton- 
ky od zdroje světla. Změnou hodnoty R4 
a C1 se nastaví doba, po kterou relé 
nereaguje na signály z fotodiody.

V místech kde není možné napájeni ze 
sítě, používáme samostatný bateriový 
zdroj jak pro snímací část, tak pro 
reflektor.

Petr ftehák, Frýdek-Místek

P oužité  součástky
T1 K C507
T2, 3. 4 K C 238  (K C 239, 148)
T5 K F506 (K F507, 508)
D1 až D4 KY 1 3 0 /8 0
LD 1, LD2 svítivé diody
SD hradlová fotodioda 1PP75
C1 100 M /1 5  V
C2 1 G /3 5  V
R1 trim r 4M 7
R2 68 k
R3 560
R4 150 k
R5 68  k
KA relé LUN 6 V /7 5  ohm ů
Ž1 trpaslič í žárovka 12 V /0 ,3  A
TI 1 až 3 Izostat bez aretace 
transfo rm átor 220  V /8  V  (zvonkový) 
konektor nf pětikollkový (2 ks)

5. SVĚTOVÁ 
VÝSTAVA

NAVIGA
LODNÍCH MODELŮ 

KATEGORIE C
Berlin, 17. a í 27. března 

Antonín Tvarúžka

Po sedmileté přestávce se reprezentační 
družstvo ČSSR zúčastnilo světové výstavy 
Naviga lodních modelů kategorie C, kterou 
tentokrát uspořádali členové branné organi
zace NDR GST.

Naše výprava odcestovala autobusem 
ČSAD Kolín, který řídil — jako již mnohokrát 
při podobných příležitostech — Josef Svobo
da. Vedoucím výpravy byl A. Tvarúžka, 
trenérem B. Daníček. Družstvo v kategorii C1 
(historické plachetnice) tvořili K. Švejda a B. 
Daníček; v kategorii C2 (lodě s motorovým 
pohonem) M. Tesař, R. Peluňka, J. Špinar 
a v kategoriích C2 a C4 (miniaturní modely) 
V. Bláha a J. Kozák. Mimo to s sebou výprava 
vezla soutěžní modely M. Housky, M. Krou
py, V. Libeňského a ing. Z. Malého.

Pod televizní věží na Alexandrově náměstí 
v centru Berlína se na deset dní sešli 
lodičkáři z Belgie, Bulharska, činy, Francie, 
NDR, NSR, Nizozemí, Polska, Rakouska, 
Rumunska, SSSR, Velké Británie a ČSSR.

Naši modeláři dorazili na výstaviště v pátek 
večer a po vyřízení nutných formalit začali 
s instalací modelů. Probíhala bez větších 
problémů; jen sestavení modelu V. Libeň
ského s dělenou nástavbou bylo rébusem 
pro polovinu výpravy — poslední kosmetické 
úpravy na něm modeláři dodělávali ještě 
ráno v den zahájení.

Výstava byla slavnostně otevřena v sobotu 
18. března v 10 h za přítomnosti čelných 
představitelů Navigy a GST Berlín. První dva 
dny byla vyhrazena především pro zástupce 
tisku a televize, další už patřily návštěvníkům. 
Veřejnost se o modely živě zajímala po celou 
dobu trvání výstavy, což se mimo jiné 
projevilo dlouhými zástupy čekajících před 
výstavištěm. Největšímu zájmu jak mezi 
odborníky, tak u veřejnosti, se těšily modely 
z Čínské lidové republiky, které později 
získaly 16 zlatých medailí a tři stříbrné.

Do soutěže o medaile bylo přihlášeno 
celkem 240 modelů: 55 v kategorii C1, 74 
v C2, 56 v C3 a 55 v C4. Hlavní rozhodčí 
J. Marczak z Polska řídil dvě pětičlenné 
skupiny bodovačů. Zástupci Belgie, Nizoze
mí, Velké Británie a Polska, vedeni R. 
Erbertem z NDR, hodnotili modely kategorie 
C1 a C3. J. Bellanger z Francie řídil skupinu 
bodovačů z NDR, NSR, Číny a Bulharska, 
kteří posuzovali modely v kategoriích C2 
a C4.

Výsledky pondělního a úterního hodnocení 
kategorií C1 a C2 byly vyhlášeny v kinosále 
Berlin Information ve středu odpoledne; na 
stejném místě jsme byli v sobotu odpoledne 
seznámeni s výsledky čtvrtečního a páteč
ního hodnocení modelů kategorií C3 a C4.

Naši modeláři doplatili především na to, že 
se nezúčastnili předchozích tři výstav, což je 
u subjektivně posuzovaných kategorií velká 
nevýhoda. Navíc čs. modelářům především 
v kategorii C1 chybějí kvalitní podklady 
a plány pro stavbu maket, což se projevilo 
například při hodnocení modelu lodě Princ 
B. Danlčka. Na škodu věci je i to, že nemáme 
ve sboru mezinárodních rozhodčích své 
zástupce.
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▲ ftez lodi Bin Hai 282 v měřítku 1:50 vítěze kategorie C3 A S modelem plachetnice La Royal se v kategorii C1 umístil na 
a absolutního vítěze soutěže Jinli Shi z ČLR druhém místě N. šiěkov z BLR

a  O přízeň bodovačů se s modelem fregaty Le Terrible ucházel a  B. Schaefer z NSR zfskal za model řadové lodě Oldenburg 
V. Malev z BLR v měřítku 1:100 stříbrnou medaili

Naše výprava, ale i ostatní modeláři, měli 
k činností bodovačů řadu připomínek. Vy
týkali jim především to, že si v některých 
případech svou práci zjednodušovali a při 
posuzování modelů nedodrželi postup pře
depsaný pravidly Naviga. Postihlo to i naši 
výpravu: Při hodnocení modelu lodě Vamato 
J. Kozáka ji bodovači v kategorii C2 na pokyn 
hlavního rozhodčího posuzovali jako jiný typ 
a nebrali na vědomí předložené podklady. 
I přes nepřízeň bodovačů však získali naši 
modeláři deset stříbrných medailí a čtyři 
bronzové.

Na sobotní večer připravili pořadatelé pro 
soutěžící a jejich doprovod společenský 
večer s bohatým kulturním programem. 
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání 
medailí a diplomů se uskutečnilo za přítom
ností prezidenta Navigy Zoltána Dočkala 
v neděli odpoledne v kinosálu Berlin Informa
tion. Vlajku Navigy na něm převzali pořadate
lé 6. světové výstavy Naviga, která bude 
v bulharské Varně.

Výsledky
Kategorie C1: 1. W. Quinqer, NDR (Royal 

Caroline) 97,67 b., ZM; 2. N. Siškov, BLR (La 
Royal) 96,33, ZM; 3. J. Yao, CLR (Nippon 
Maru) 94,0, ZM; . . .  16. M. Houska (Royal 
Caroline) 87,67, SM; 16. K. Švejda (Le Réale)
87,67, SM; 23. K. švejda (Sovereign of Seas) 
86,00, SM; 29. B. Daníček (Flying Fish) 82,0, 
SM; 48. B. Daníček, všichni ČSSR (HMS 
Prince) 73,67, BM

Kategorie C2: 1. L. Chen (Xiang Yang 
Hong) 96,33, ZM; 2. J. Xiao (Ju Jiu Lao 3)

95.67, ZM; 3. W. Liu, všichni ČLR (Yuak Wei 
3) 95,0, ZM; . . .  19. M. Tesař (Viribus Unitis)
88.67, SM; 32. R. Peluňka (HMS Bluebell) 
85,0, SM; 35. J. Spinar (Rodney) 84,33, SM; 
45. V. Bláha (Le Normand) 81,0, SM; 47. M. 
Kroupa (Cossak) 79,33, BM; 56. V. Libeňský 
(Ariadne) 76,0, BM, 69. J. Kozák, všichni 
ČSSR (Yamato) 69,67

Kategorie C3: 1. J. Shi (Bin Hai 282) 98,0, 
ZM; 2. S. Li, oba ČLR (Dong Fang) 96,67, ZM; 
3. G. Vooys, Nizozemí (Le Vaisseau) 95,0, ZM

Kategorie C4: 1. J. Li (Nippon Maru) 96,67, 
ZM; 2. V. Li (Friedrich Willhelm) 96,0, ZM; 3. 
J. Yao, všichni ČLR (Nippon Maru) 93,67, 
ZM; . . .  33. V. Bláha (Commandant Riviere)
80.67, SM; 33. J. Kozák (Richelieu) 80,67, 
SM; 38. ing. Z. Malý, všichni ČSSR (Le 
Normand) 79,67, BM (ZM — zlatá medaile, 
SM — stříbrná, BM — bronzová)

Českoslovenští modeláři nedopadli na 
5. světové výstavě Naviga nejlépe. Svou roli 
při tom sehráli i bodovači, kteří při posuzo
vání maket mají vždy nelehkou úlohu. Jsou 
ovlivňováni subjektivními pocity a okolím; 
nemalou úlohu hraje rovněž odborná úroveň 
jednotlivých porotců. Proto se v Berlíně stalo, 
že některé modely byly zjevně nadhodnoce
ny na úkor jiných. To se projevilo hlavně 
v kategorii C2, v níž byli protěžováni soutěžící 
z NDR a NSR. Mezi reprezentanty obou 
německých států se vlastně vklínili jen 
Číňané, jejichž lodě byly tak mistrně postave
né, že je prostě nebylo možné pominout.

Hlavním problémem našich modelářů byla 
pravděpodobně nedostatečná teoretická pří
prava na konfrontaci se světovou špičkou. 
Naposledy se mistrovství světa v kategorii

C zúčastnili v roce 1981, kdy ještě sbírali zlaté 
medaile. Od té doby se však ve světě vývoj 
stavby modelů posunul podstatně dál než 
u nás. I když modely našich soutěžících byly 
technicky a řemeslně dokonalé, rozhodčí na 
nich přece jen našli hlavně historické ne
přesnosti.

Současný trend v lodním modelářství je 
jednoznačný: Na modelu nesmí být nic, co by 
kazilo celkový dojem, zbarvení musí přesně 
odpovídat předloze a mělo by být doloženo. 
Všechny, i nejdrobnější části (zábradlí, lano
ví, kladky, nýty, záchranné čluny), musejí být 
přesně v měřítku. Tomu by měl věrně 
odpovídat i použitý materiál, především 
dřevo a textil. Proto se u modelů historických 
lodí stále více prosazují lodě bez plachet 
a měděné obšívky, neboť obé nelze 
v modelové velikosti přesně napodobit.

Nejdůležitějším prvkem úspěšnosti je kva
litní a věrná dokumentace. Jejím zdrojem 
však jsou pro naše lodičkáře téměř výhradně 
zahraniční prameny, mnohdy velmi nepřes
né. Rozšiřují je často firmy, pro něž jsou jen 
zdrojem zisku, a jimž na přesnosti příliš 
nezáleží. Vydávání dobrých, detailně vypra
covaných a historicky věrných plánů se 
věnuje pouze několik specializovaných vyda
vatelství, námořní muzea a pár renomova
ných autorů. Kvalitní plány jsou však velmi 
drahé, vycházejí v omezeném nákladu a jsou 
pro naše maketáře víceméně nedostupné.

Na mezinárodních soutěžích v současné 
době uspějí jen modely dokonale řemeslně 
zpracované, jejichž vzhled je podložen kom
pletní kvalitní dokumentací. Samotný model 
musí působit tak přesvědčivě, aby kolem něj 
nevznikly žádné zbytečné dohady.

M. Houska
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*Obr. 1

KONEČNĚ NÁS

LIPSKO
POTĚŠILO!
Doc. ing. Ivan Nepraš, CSc.

▼ Obr. 2

s inventárním číslem 215. Předloha z depa 
Veselí nad Moravou jezdila v oblasti Střední 
dráhy. Od roku 1927 bylo lokomotiv řady 86 
postaveno v Německu téměř 750. Byly to 
stroje s výkonem okolo 735 kW, schopné 
s nápravovými tlaky menšími než 15 Mp 
dopravovat osobní a nákladní vlaky na 
vedlejších a horských tratích s poloměrem 
zatáček 140 m. Po válce zůstalo několik 
strojů i u nás, další v Rakousku. Proto je 
model nabízen i v rakouské mutaci s označe
ním původní řady 86.

Stejný výrobce se ve spolupráci s mateř
ským závodem VEB PIKO Sonneberg pode- 
psal i pod nové verze již dříve dodávaných 
kotlových vozů. Skutečné vozy rakouské 
železniční správy ÖBB patří akciové společ
nosti ÖMV, tedy vlastně rafinerii minerálních

Po půlroce jsem do veletržního Lipska jel 
s nadějí, že se snad splní některé ze slibů, 
a že v roce 40. výročí vzniku NDR se na 
Stáncích objeví něco zajímavého. Očekávání 
se mi tentokrát splnilo.

Ovšem nikoliv v modelové velikosti N. 
Podle slov zástupců výrobce, kombinátu 
VEB PIKO Sonneberg, je situace stále stejná 
— podnik nemá místo ani peníze, náhradní 
výrobce se zatím nenašel. . .  Formy jsou tedy 
zakonzervované a prodává se to, co zbylo ve 
skladech. A kdy se situace změní? Kolotoč 
výmluv a nejasností už trvá nějaký ten rok, 
a tak ani pracovníci kombinátu nejsou 
optimisty. Z jejich odpovědí je jasné, že nás 
nic růžového nečeká ani v blízké budoucnos
ti!

Také v modelové velikosti TT se v posled
ních létech mnoho nezměnilo, což má podle 
představitelů výrobce VEB BERLINER TT 
BAHNĚN řadu příčin. Proběhla rekonstrukce 
výrobních hal a přístavba dalších prostorů, 
ale podnik zápolí s nedostatkem pracovních 
sil. Navíc klesl vývoz do vyspělých kapitalis
tických států, s čímž je spojena platební 
neschopnost kombinátu a následné omezení 
prostředků na další vývoj. Inu, kolotoč 
problémů se nezastavil ani u tohoto výrobce, 
který však nabídl alespoň něco. Módou 
posledních let byla dárková balení, sestavo
vaná k různým výročím. Do sbírek malého 
počtu modelářů se tak dostalo dárkové 
balení k 750. výročí založení města Berlína, 
kazeta k 40. výročí vzniku podniku a nyní 
jako novinka i souprava z šedesátých let. 
Obsahuje model lokomotivy řady V 100 a tři 
rekonstruované osobní vozy s nápisy 
a zbarvením odpovídajícím podle zavedené 
terminologie železničních modelářů epoše 
lil. Na soupravě však není nic nového; 
jednotlivé vozy i lokomotiva již byly v prodeji, 
a to i se stejnými čísly.

Novinkou však jsou dva modely rekon
struovaných restauračních vozů, jež v typic
kém vínově červeném zbarvení společnosti 
Mitropa vídáme i v soupravách na tratích 
ČSD. Model vozu (obr. 1), dlouhý 160 mm, je 
věrnou kopií předlohy, jezdící v soupravách 
po území NDR. Na obr. 2 je pohled na druhou 
stranu tohoto modelu, dodávaného ve druhé 
verzi ve zbarvení, v němž jezdí v ucelených 
soupravách rychlovlaků v NDR.

Slibovaný model parní lokomotivy se zatím 
neobjevil, výrobce si jej asi „šetří" na

podzimní veletrh, kdy budou oslavy výročí 
v NDR vrcholit.

Nejvíc novinek bylo v modelové velikosti 
HO. Model soupravy Saxonia, o níž jsem psal 
před půl rokem, získal tentokráte zaslouže
nou zlatou veletržní medaili.

Výrobce VEB PREFO z Drážďan se po
chlubil zajímavou novinkou, vozem řady 
PwPosti 34 v barvách železniční správy DB. 
Vůz je kombinací poštovního vozu a vozu na 
přepravu zavazadel a nákladů. Model je ve 
zbarvení z šedesátých let; provedení a kvalita 
nápisů jsou tradičně dobré a odpovídají 
zvyklostem a možnostem výrobce.

Lahůdkou byl tentokrát model z nabídky 
VEB PLASTICART Zwickau — parní lokomo
tiva řady 86 ve zbarvení železniční správy 
ČSD, tedy jako lokomotiva řady 455

► Obr. 4

▼ Obr. 3 

vObr. 5
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olejů. Modely dvounápravové a čtyřnápravo
vé cisterny jsou světle šedé barvy s tmavě 
šedým nápisem ÖMV (obr. 3 a 4). Třetím 
modelem (obr. 5) je dvounápravové cisterna, 
tentokrát tmavě šedé barvy, s nápisem 
v bílém poli. Tato trojice jistě potěší modelá
ře, kteří sestavují ucelené soupravy kotlo
vých vozů.

Ani základní závod VEB PIKO Sonneberg 
nešel na veletrh s prázdnýma rukama. Nabízí 
mutaci již vyráběného otevřeného vozu, 
tentokráte v červenohnědé barvě, patřícího 
dánské železniční správě DSB (obr. 6). 
Model dlouhý 115 mm kvalitou odpovídá 
jiným vozům této řady, které již byly 
v prodeji. Druhou novinkou je vlastně také 
mutace. Jednotný chladírenský vůz NDR 
řady EK 2 je tentokrát nabízen v bílé barvě 
s nápisem Wernesgruner Pils (obr. 7). Model 
s množstvím detailů a dolepovaných dílů je 
dlouhý 161 mm, nápisy jsou velmi dobré.

Poslední novinkou stejného výrobce je 
zdroj napětí FZ 2, který má nahradit i u nás 
prodávaný a známý typ FZ 1. Nový typ (obr. 
8) ve skříni z téměř nerozbitného plastu je 
vybaven samostatným obvodem se střída
vým napětím 16 V pro napájení příslušenství, 
přestavníků a osvětlení. Maximální odběr je 
1 A, jištění bimetalové. Obvod napětí pro 
koleje je oddělený od osvětlovacího. Hlavní 
inovací je, že lze elektronicky plynule reguio-

Obr. 8

A  Obr. 6 ▼ Obr. 7

vat napětí. I tento obvod je jištěn bimetalovou 
ochranou reagující na přetížení a zkraty na 
kolejišti.

Kdybych měl zhodnotit počet novinek 
a „novinek" na jarním lipském veletrhu, vyšel 
by příznivý výsledek. Především model „na
ší" parní lokomotivy udělá radost nejednomu 
modeláři, i když jde vlastně jen o mutaci již 
nabízeného modelu řady 86. Podobných

modelů však v poslední době nebylo mnoho.
Veletrh také potvrdil, že potíže výrobců 

modelové železnice v NDR přetrvávají a zdá 
se, že hned tak neskončí. Na modelovou 
velikost N můžeme pravděpodobně zapome
nout, stejně jako na to, že modely v měřítku 
1:160 byly kdysi prodávány i v našich 
obchodech.

Zdenek Zaoral:
Automatizace modelové 
železnice

Obsahové zaměření publikace je zřejmé už z jejího názvu. Úvodní 
statě přehledně seznamují modeláře méně zběhlé v elektrotechnice 
se systémy zapojení, ovládání a řízení modelové železnice 
a podrobně pojednávají o používaných součástkách. Ku cti autora 
(a k prospěchu věci) lze všechny náměty realizovat z dostupných 
tuzemských součástek, z nichž navíc mnohé můžeme koupit ve 
výprodeji.

Při seznamování čtenáře s jednotlivými tématy (napáječe, kolejové 
úseky, návěstění) postupuje Zaoral metodicky, od vysvětlení principů 
k popisu aplikací za různých situací. To umožňuje, aby si modelář po 
důkladném pročtení a pochopení textu upravil obvody pro svoji 
potřebu. Podle času potřebného k stavbě, nákladů na součástky, 
i podle svého zaměření si můžeme vybrat z různých koncepcí: od 
obvodů s relé, polovodičovými hradly nebo číslicovými obvody, přes 
ovládání jednotlivých prvků až třeba po stavění jízdních cest dvěma 
tlačítky.

Kapitola věnovaná stavbě elektronických modulů, doplněná popi
sem výrobní technologie plošných spojů, umožňuje snadnou stavbu 
obvodů a sestavování součástek podle konkrétních provozních 
podmínek. Vzhledem k tomu, že se u nás asi v dohledné době 
nesetkáme s využitím počítačů při řízení modelového provozu 
nepostrádá svůj význam ani kapitola o programovém řízení, jehož 
základem jsou popsané moduly a obvody TTL.

Přínos Zaoralovy poměrně rozsáhlé knihy (264 stran, přes 300 
obrázků a schémat) není jen v tom, že zájemce o automatizací 
modelové železnice do této tematiky přehledně zasvětí. Pochopení 
popisovaných principů a řešení usnadní čtenářům orientaci v běžném 
životě, do nějž elektronika stále víc proniká. Mladým modelářům 
navíc vhodně, a přitažlivým způsobem, rozšíří školní vědomosti.

Kniha Automatizace modelové železnice vyšla v nákladu 17 000 
výtisků. V edici Jak ji koncem loňského roku vyi>· > Mladá fronta. 
Cena vázaného výtisku je 29 Kčs.

PH

V Modeláři 4/1987 jsme přinesli informaci o ,,pojízdné" 
videokameře. Vestavěna v modelu parní lokomotivy firmy 
Märklin přenášela obraz snímaný z pohledu strojvedoucího 
na televizní stěnu. S něčím podobným se v dubnu 
v pražském PKOJF setkali návštěvníci mezinárodní výstavy 
audiovizuální techniky Interkamera. Do modelu elektrické 
lokomotivy vestavěli videokameru Sony pracovníci ETS. Za 
touto zkratkou se skrývá experimentální televizní studio, 
vedlejší hospodářské zařízení SPš sdělovací techniky 
v Praze 5. Studenti středních a vysokých škol, kteří se jinak 
věnují stavbě kamerových řetězců, si na modelu zahradní 
železnice ověřili, že lze napájet videokameru i přenášet obraz 
po kolejích.

mas

MODELÁň ■ 6/1989 ■ 185 25



Modelářství na 
Mezinárodním 
veletrhu 
spotřebního 
zboží v Brně

Cistě „modelářských" firem, které na ve
letrhu vystavovaly, nebylo mnoho. Také letos 
vystavovaly u nás známé firmy Revell Match
box a Burago. Nově se představila firma 
Italeri, která vyrábí plastikové stavebnice 
letadel, lodí i automobilů včetně barev 
a příslušenství.

Svoji pozornost jsem však zaměřil na 
firmy, které vystavovaly „klasickou" mode
lářskou produkci. Moje první zastávka byla 
u západoněmecké zasilatelské firmy Conrad, 
která v minulých létech vystavovala i potřeby 
pro modeláře. Byl jsem však nemile překva
pen, neboť letos jsem na jejím Stánku žádné 
výrobky pro modeláře nenašel. Firma se 
zaměřila hlavně na měřicí techniku a zařízení 
pro příjem družicového TV signálu.

Překvapení mě však čekalo u Stánku 
jihokorejské firmy Hyosung, která vystavova
la terénní RC modely automobilů. Kromě 
nich firma vyrábí i RC soupravy a serva, která 
se v Evropě prodávají právě přes již 
zmíněnou firmu Conrad. Přestože nejde 
o špičkové výrobky, byly by vzhledem k nízké 
ceně vítaným obohacením našeho trhu. 
Serva od zmíněné firmy patří k nejlevnějším

na západoevropském trhu a při svých cel
kem uspokojivých parametrech by mohla 
zaplnit dlouholetou mezeru na našem trhu. 
Obchodní zástupce firmy Hyosung pan Sang 
Woon Lee mi sdělil, že vše od elektroniky až 
po mechaniku je vyráběno přímo v Jižní 
Koreji, což je velmi zajímavé.

Další moje zastávka byla u obchodního 
zastoupení Unifrux, kde bylo vystaveno růz
né sportovní spotřební zboží včetně nabídky 
pro modeláře. Zajímavý byl modelářský 
motor Magnum o zdvihovém objemu asi 3,5 
cm3. Dále vystavovala firma Thunder Tiger, 
která se představila terénním modelem auto
mobilu a RC soupravou na ovládání aut a lodí 
pod označením Panda. Taiwanská firma 
Thunder Tiger vyrábí i jednoduché RC 
soupravy s amplitudovou modulací pro dvě 
či čtyři serva pro modely letadel, dále

stavebnice modelů letadel a různé modelář
ské příslušenství (spouštěče, zařízení pro 
řízení žhavení svíčky atd.). Zajímal jsem se 
opět o serva, která již naši modeláři znají, 
neboť se před časem prodávala i na našem 
trhu. Firma jich vyrábí několik druhů, 
z reklamních materiálů se však nedá odhad
nout jejich kvalita. Uváděné technické para
metry jsou srovnatelné se servem Robbe RS 
100, ovšem není uveden odběr, což je 
veličina, která je rozhodující pro spolehlivost 
a životnost serva. Ze zahraničního tisku jsem 
zjistil, že tato firma dodává hlavně do 
Austrálie. Domnívám se, že jde o průměrné 
výrobky, avšak, za velice nízké ceny, což by 
mohlo být impulsem pro naše dovozní 
organizace.

Ing. Ladislav Neiesánek

Tradice v novém kabátě
Motory na stlačený vzduch jsou v našem 
povědomí spjaty s počátky modelářství. 
O moderním motoru na stlačený vzduch, 
vystavovaném na veletrhu v Norimberku, 
jsme se v Modeláři již zmiňovali, neměli jsme 
ale k dispozici podrobnější údaje. Zde jsou: 
Motor MM3 nabízí italská firma Z Model 
s nálepkou Ekologický vzdušný pohon. Zdvi
hový objem je 0,65 cm3, hmotnost 7 gramů, 
maximální otáčky 15 000/min. V kompletu je 
motor, nádrž (tvořící nosný prvek trupu), 
vrtule s kuželem a hustilka. K motoru je 
nabízena stavebnice modelu Jonathan 
o rozpětí 900 mm a hmotnosti 130 g.

Sběratelé motorů
tvoří zvláštní skupinu modelářů. U nás stejně 
jako na celém světě se scházejí na výstavách 
a burzách; v letošním třetím čísle amerického 
časopisu Model Builder je ovšem zpráva 
o zatím ojedinělé akci. Ve Smyrně ve státě 
Georgia (USA) se loni v dubnu sešli sběratelé 
na Engine Run Day, tedy Dnu běžících 
motorů. V dostatečné vzdálenosti od civiliza
ce prožili den prohlížením a hlavně nahazo- 
váním a sledováním běhu exponátů ze svých

sbírek. Většinou šlo o historické motory, 
například Torp 29 z roku 1947, Bantam 19 
z roku 1946 s jiskřivým zapalováním atp. 
Pozornosti se ale těšily i pro zámořské 
modeláře exotické motory: sovětský MK-17 
či čtyřdobý dvouválec Kavan 50.

Energia + Buran
Tato dvojice sovětských kosmických doprav
ních prostředků stále více zajímá raketové 
modeláře. Velmi pěkný barevný snímek, 
ukazující sovětský raketoplán před startem 
na rampě, je na titulní straně březnového 
čísla časopisu Flieger Revue (NDR).

Brzda pro větroně
trochu jinak: Také v USA se létá kategorie, 
podobná našim V-dvojkám. I Američané se 
snaží přistávat co nejblíže k vytýčenému bo
du a i jim občas RC větroň sklouzne po trávě 
dále, než by si přáli. Chytré hlavy proto vy
mýšlejí různé brzdy pro zkrácení „dojezdu". 
Asi nejelegantnějším, nejbezpečnějším a při
tom značně účinným řešením je přilepení 
rozřezané pneumatiky z RC terénního auto
mobilu na spodek trupu.

Modeláři k výročí NDR
V letošním roce oslaví Německá demokratic
ká republika 40. výročí svého vzniku. Na 
oslavy se připravují i modeláři z branné 
organizace GST. Například v březnovém 
sešitu jejich časopisu Modellbau Heute vyšel 
plánek větroně Wolkenbeisser, s nímž jeho 
konstruktér Gerhard Krabs zvítězil na třetím 
mistrovství NDR ve volném letu v roce 1954 
v kategorii A3, tedy větroňů o ploše křídla 40 
až 150 dm2.

Skupinová akrobacie
je snem mnohých modelářů, pohříchu 
v klasickém pojetí jen velmi obtížně uskuteč
nitelným. O jedné možnosti jsme již před léty 
psali v Modeláři: jsou to čtyři menší modely, 
spojené duralovými trubkami, poháněné 
společným motorem. Myšlenku znovu oživilo 
letošní březnové číslo britského časopisu 
RCM&E, v němž je popsán kvartet Lightningů 
Maxe Bradleye. K pohonu použil motor Enya 
30 BB (4,9 cm3), ovládána jsou vnější křidél
ka středních modelů, křidélka zadního mode
lu fungují jako výškovka. Dočkáme se na 
našich modelářských leteckých dnech třeba 
boxu Albatrosů?
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P o asi patnácti kilometrech cesty po 
dálnici z Oxfordu do Newburry leží na 
levé straně městečko Abingdon, na 

pravé pak stejnojmenná letecká základna 
RAF. Na ní se loni 26. června konalo setkáni 
modelářů stavějících modely poháněné 
dmychadly. Na jeho osmý ročník se sjeli 
modeláři z Velké Británie, Francie, Belgie, 
Švédská a já z Československa. Cestu do 
Británie jsem absolvoval se stařičkou S 1203, 
ve které jsem kromě manželky, dvou dětí 
a zásob vezl dva modely: F-15 Eagle a F-4 
Phantom. Na letišti se sešlo 68 pilotů, kteří 
přivezli necelou stovku modelů. Pro mne to 
byl neobyčejný zážitek — zabývám se mode
ly s dmychadly už 10 let, ale nikdy jsem 
kromě vlastních jiné neviděl. Vše, co jsem 
o této kategorii věděl, jsem vyčetl a vykoukal 
z časopisů.

Ve vrátnici kasáren v Abingdonu jsem 
dostal plánek s vyznačenou cestou na letištní 
plochu, otevřela se závora — a víc se o mne 
nikdo nestaral. Jel jsem kolem ubikací, dílen, 
v nichž opravovali Harriery, až na stojánku, 
kde byly vystaveny Avro Vulcan, Spitfire

Dmychadla v
a Harrier, za nimi potom řada protiponorko- 
vých Nimrodů a Phantomů.

Po příjezdu na plochu, kde měli pořadatelé 
karavan na vysílače, jsem si myslel, že 
setkání nebude. Foukal vítr až 14m/s 
a pršelo. Angličanům to zřejmě připadalo 
normální, protože svoje modely připravovali 
bez jakéhokoli váhání. Po zahájení a několika 
prvních startech ovšem přestal nejprve déšť, 
potom vítr a nakonec svítilo slunce.

Pouze 25 modelů bylo vlastní konstrukce, 
ostatní byly ze stavebnic nebo podle vyda
ných plánků.

Modely lze rozdělit na dvě skupiny: V první 
jsou letadla, poháněná motory o zdvihovém 
objemu 7,5 cm3, ve druhé s motory kolem 
13 cm3. Výjimkou byly modely hlavního pořa
datele pana Cornish-Trestreila, jež byly po
háněny motory Cox TD 0.49 a dmychadly 
Axiflo.

Modely první skupiny byly vybaveny moto
ry OPS 45, Picco 45 či OS Max 46, po
hánějícími dmychadla buď americká Turbax 
1, nebo britská Thorjet bratří Thorpů. Ti vy
rábějí nejen dmychadla, která v Abingdonu 
prodávali za 80 liber, ale také dobře létající 
stavebnice letadla F-20 Tigershark, kterých 
na setkání létalo šest. Navíc prodávají plánky 
modelů pro svá dmychadla. V Abingdonu 
předváděli celobalsový model F-104 Start- 
fighter. Další stavebnice vyrábí ve Velké Bri
tánií Peter Nye. Je mezi nimi i náš L-39 Alba
tros, kterých jsem na setkání napočítal osm. 
Trup mají z laminátu, křídlo z pěnového poly
styrénu. Některé měly podvozky zatahovací, 
jiné pevný a některé startovaly z vozíku. R.

Abingdonu
Spreadburry měl ve svém L-39 dmychadlo 
Dynamax s motorem OS Max 77; při hmot
nosti 4200 g stoupal model až do oblak. Kro
mě Albatrosa vyrábí Peter Nye ještě staveb
nice F-4 Phantom a F-9F Panther.

V druhé skupině byly převážně modely ze 
stavebnic americké firmy Byron Originals: 
MiG-15, F-15 a A-4 Skyhawk. Všechny byly 
poháněny dmychadly Byrojet a motory Rossi 
90. Létaly však o poznání pomaleji než menší 
modely. Vlastních konstrukcí bylo poměrně 
málo, o to však byly zajímavější. Nejvíce mne 
zaujal Starfighter F-104 Barryho Conwaye, 
který byl trochu větší než model bratří 
Thorpů, měl laminátový trup a konstrukční 
nosné plochy. Zatahovací podvozek Rhom 
Air měl zvláštní písty na ovládání krytů 
podvozků. Model byl opatřen dmychadlem 
Viojett a motorem KB 72. Tato pohonná jednot
ka je asi dnes to nejlepší, co v dané oblasti 
vůbec existuje (v USA se prodává za 500 
dolarů). Model o hmotnosti 6 kg měl plošné 
zatížení 2Ö3 g/dm2 (Starfighter nemá téměř 
křídlo), přesto však létal výborně. Ani při
stávací rychlost nebyla zvlášť vysoká.

Philip Avonds, současný mistr světa 
v kategorii F4C, létal se svým modelem F-15 
Eagle. Avonds vyrábí ve formách, v nichž 
dělal svůj mistrovský kus, díly pro stavebni
ce. V Abingdonu létal s modelem bez 
maketových detailů. Zajímavé je řízení. 
Avonds vypustil všechny řízené prvky na 
křídle — řídí model pouze výškovkou. Ta je 
plovoucí, ovládaná je každá polovina jedním 
servem. Při výkrutu se model chová jako by 
byl řízen křidélky. Směrovky nejsou řízeny

vůbec, jsou jen vychýlené o 3 stupně ven; 
model je tak prý stabilnější. Model o hmot
nosti 7200 g byl poháněn dvěma motory K&B 
45 s dmychadly Turbax 1.

Velmi efektní bylo visení Harriera, které 
předváděl Mike Koskela. Nácvik asi nebyl 
snadný, neboť na modelu byly stopy mnoha 
oprav, někdy dost rozsáhlých. Po zvládnutí 
visení se chce autor pokoušet o přechod do 
vodorovného letu.

Pěkná byla i maketa letadla Optica 
o rozpětí 2 metry, kterou poháněl normální 
motor OS Max 60 s tlačnou vrtulí v prstenci.

Před několika lety bylo ve většině modelář
ských časopisů psáno o prvním modelu, 
poháněném turbínovým motorem. Ten byl 
také k vidění, ovšem nelétal — konstruktér se 
svým týmem pouze předváděl motor 
v chodu. Motor má jednostupňový kompre
sor a jednostupňovou turbinu. Palivem je 
propan. Startuje se z 20 kg láhve a teprve po 
seřízení se přepne na malou nádrž v trupu, 
která stačí na sedm minut běhu. Motor se 
spouští proudem vzduchu a začíná pracovat 
při otáčkách 20 000/min. Maximální otáčky 
jsou 100 000/min, při nichž má motor tah 
75 N. V modelu je zvláštní nádrž na olej pro 
mazání ložisek. Spouštění je dost složité: 
Nejdříve se připojí čidla pro měření teploty 
výstupních plynů, otáček a tlaku za kompre
sorem; potom se motor spustí a seřídí. Po 
odpojení čidel a přepnutí na vnitřní nádrž se 
motor zakryje laminátovými kryty. Kolem 
modelu běhali tři lidé, takže pro let by 
zbývalo tak 5 až 6 minut.

Zajímavá byla organizace létání, která 
vlastně nebyla. Pořadatel vydal najednou od 
každého kanálu jeden vysílač a pak už si 
mohl dělat každý co chtěl — létat nebo 
seřizovat motor. Pořád někdo startoval, 
přistával, ve vzduchu bylo až 10 modelů 
najednou a z depa, které bylo hned vedle 
dráhy, řvaly motory další. Pilot se musel 
spolehnout na motor, protože jeho kontrola 
sluchem byla nemožná. Přesto se nikdo 
s nikým nesrazil. Pěti haváriím, které byly, 
stejně nešlo zabránit — postihly neseřízené 
prototypy, které by spadly i za úplného ticha 
a klidu. Létalo se od 9.00 až do 18.00 téměř 
nepřetržitě.

Jedno takové setkání dá modeláři, který se 
o dmychadla zajímá, víc než deset let studia 
časopisů a plánků. Pro ty, které lákají 
dmychadla, proto uvádím terminy letošních 
setkání: 25. 6. na základně RAF ve Wrough- 
tonu poblíž Swindonu v jihozápadní Anglii, 1. 
až 2. července v Luxuevil asi 150 km od 
Strasbourgu ve Francii a 8. a 9. července 
v Genku v Belgii.

Na závěr bych ještě požádal modeláře, 
kteří se dmychadly zabývají, aby mi napsali. 
Rád bych, aby se podobné setkání uskutečni
lo i u nás. *

Pavel Bosák
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Rada
m odelářství 
ÚV Svazarmu 
oznamuje

Složení rady modelářství COV Svazarmu: Ivan Adamczyk, 
František Břehový, František Frank, Josef Chabr, Karel Jeřábek, 
Karel Koudelka, Petr Liška, íng. František Macálka, Petr Němec, 
Jiří Polák, ing. Vlastimil Popelář (předseda), Václav Řepa, 
Jaroslav Vosáhlo, Leopold Walek, Václav Weisgerber 

Politickovýchovná komise: Miloslav Hanák, Zdeněk Hladký, 
Miloš Kratochvíl, Josef Martinek, Miloš Navrátil, Václav ftepa, 
Václav Weisgerber (předseda)

Komise mládeže: Karel Jeřábek (předseda), ing. Ivan Křtín, Jiří 
Polák, Jiři Prokop, Josef Tůma, Antonín Tvarůžka, Rudolf Zych, 
Josef 2ižka, Hana Chvalná (UDPM JF)

Komise leteckých modelářů: Ing. Stanislav Beroun, CSc., Karel 
Koudelka (předseda), Vladimír Kubeš, Václav Levý, ing. Ondřej 
Matula, Drahoslav Štěpánek, Antonín Tvarůžka, ing. Bohumil 
Votýpka

Komise lodních modelářů: František Frank (předseda), Jiří 
Hladký, ing. Zdeněk Malý, Roman Matějíček, Pavel Novotný, ing. 
Vladimir Valenta, ing. Ivan Skába, Josef Žižka 

Komise raketových modelářů: František Břehový (předseda), 
Tomáš Indruch, Josef Martinek, Tomáš Sládek, Karel Urban, Ru
dolf Zych

Komise stavitelů plastikových modelů: Ivan Adamczyk (předse
da), ing, Jiří Bašný, Antonín Decarli, ing. Ivan Křtín, Miloš Navrátil, 
Jaroslav Novotný

Komise automobilových modelářů: Miloslav Hanák, Jaroslav 
Jáger, Karel Krucký, ing. František Macálka (předseda), PaeDr. 
Josef Tůma, Josef Vaňhara

Komise železničních modelářů: Ing. Jiří Berka, Miloš Kratochvíl, 
Karel Kron, Jaroslav Palik, Jiři Polák (předseda), Walter Techl

Trenéři CSR 
Letecké modelářství

B1, F1B, P30
Ing. Antonín Šimerda, 503 5 t Chlumec nad Cidlinou 52/II 

F4B, SUM, RC MM, F4C, UM 
Radoslav Čížek, Žilinská 160, 273 01 Kamenné Žehrovice 

F3F
Dipl. těch. Miroslav Musil, Poděbradská 105, 194 00 Praha 9 

Η, A3, A1, F1A, C02, F1C
Drahoslav Štěpánek, Plynárenská 465, 274 91 Slaný 

F1D, P3, M min, M oř
Eduard Chlubný, Pod kaštany 14, 600 00 Brno 

F1E
PhDr. Jiři Mencl, Chpdská 7/1106, ubyt. ČSD, 141 00 Praha 4 

F3D, RCP, F3A, RC M1, RC M2, RC MH1, RC MH2, RC Vr 
Zdeněk Teplý, Husova 1554, 666 01 Tišnov 

RC V1, RC V2, RC V2-PM, F3B, F3E 
Jaroslav Suchomel, Bochovská 9, 158 01 Praha 5 

F2A, F2B, F2C, F2D
Ing. Bohumil Votýpka, Tišnovská 121, 613 00 Brno

Lodní modelářství
E

Jaroslav Suchý, Pionýrů 586, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
F

Ing. Vladimír Valenta, Krosnářova 1089, 182 00 Praha 8 
FSR-E

Ing. Ivan Skába, Slovanské údolí 47, 318 00 Plzeň 
FSR-V

Jiři Lejsek, Komenského 252/2, 566 01 Vysoké Mýto 
F5, D

Pavel Novotný, Míru 720, 282 02 Kolín II 

Raketové modelářství
Tomáš Sládek, Hekrova 853, 149 00 Praha 4

Automobilové modelářství
RC V, RC E

Jan Kuneš, Kroupka 152, 252 63 Roztoky u Prahy 
SRC

Josef Vaňhara, Bulharská 1420, 708 00 Ostrava

Železniční modelářství
Bořivoj Gryc, Krkoškova 14, 613 00 Brno

20 let soutěží 
RC hydroplánů 
v jižních Čechách

V jižních Čechách, kraji mnoha rybníků, 
vznikla v roce 1969 tradice soutěží RC 
hydroplánů. U jejiho zrodu byl model 
známého létajícího člunu Flundra, stavěný 
dosud v mnoha variantách.

Létání na vodě se dnes poněkud změnilo. 
Létá se převážně s modely F3A, opatřenými 
plováky místo podvozku. Jak jsme se ovšem 
za 20 let přesvědčili, létá s plováky každý 
model, pokud má správné seřízeni, výkonný 
motor a je dobře řízen.

RC hydroplánům se v Jihočeském kraji 
věnují především členové klubů v českých 
Budějovicích, Protivině a Veselí nad Lužnicí, 
kteří se pravidelně zúčastňují s modeláři 
z Klatov, Prahy a jižní Moravy soutěží 
hydroplánů, pořádaných jihočeskými kluby.

Je samozřejmé, že dnešní předpisy 
o ochraně přírody nedovolují létat všude 
a v každou roční dobu. Proto modeláři, kteří 
této zajímavé kategorii propadli, využívají 
k tréninku i propagačních vystoupení na 
letních táborech pionýrů. Každý rok se létá 
v Chlumu u Třeboně, Kardašově ftečici, na 
Lipně, Orlické přehradě a dalších místech.

Je škoda, že v klubech, v nichž je řada 
dobrých pilotů F3A, se mnozí dosud vody 
obávají. Jsme přesvědčeni, že zbytečně. Kdo 
by se přece jen po těchto řádcích odhodlal, 
má letos jedinečnou možnost v klidu, pěk
ném prostředí a za odborného dohledu řady 
zkušených pilotů RC hydroplánů si létání na

vodě vyzkoušet. Nabízíme totiž celý týden 
v krásném prostředí u Selibovského rybníka 
(5 km severně od Protivína) pro stanování, 
koupání, opékání vuřtů a podobné příjem
nosti. Tento „sladký" týden předchází dvěma 
veřejným soutěžím RC hydroplánů. První 
pořádá v sobotu 19. 8. 1989 LMK Protivín, 
druhou v neděli 20. 8. 1989 LMK české 
Budějovice (ta je přeložena z 26. 8.); obě se 
konají na Selibovském rybníku. Jako vždy 
budou o přestávkách předváděny atrakce 
jiných modelářských odborností a navíc 
v sobotu 19. 8. 1989 od 9.00 h proběhne 
modelářská burza, na kterou zveme všechny 
zájemce. Informace o burze, stanování 
i předvádění sdělí Jaroslav Kropáček, Jirás
kova 260, 398 11 Protivín.

Začínajícím zájemcům o létání s hydro- 
plány připomínáme obsáhlý článek Nebojte 
se vodníků, který vyšel v Modeláři 6/1984.
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Model klub Svazarmu 
Svitavy

pořádá ve dnech 24. až 
25. září

Dny rekordů
Jde o soutěž ve všech ka

tegoriích rychlostních upou
taných modelů, tj. s motorem 
do 1,00 cm3, F2A do 2,50 cm3, 
2,51 až 5,00 cm3, 5,01 až 
10,00 cm3 a s pulsačním mo
torem.

Po oba dny budou k dispo
zici kvalifikovaní rozhodčí 
a potřebná měřicí technika. 
Uspořádáním soutěže Dny 
rekordů chce Model klub 
Svitavy přispět k překonání 
již letitých rekordů v uvede
ných kategoriích.

O podrobnosti pište na 
adresu: Jaroslav Rybák, Kpt. 
Nálepky 45, 568 02 Svitavy.

sportovní 
.. neděle

■ Dne 25. března uspořádal LMK Čes
ká Lípa již 3. ročník soutěže házedel

„Českolipská divize". Mezi mladšími 
žáky zvítězil M. Absolon z České Lípy 
(188 s), mezi staršími žáky se nejvíce 
dařilo J. Buršíkovi z LMK Varnsdorf 
(239 s), mezi juniory domácímu M. 
Nesládkovi (176 s) a mezi seniory J. 
Urbánkovi z LMK Varnsdorf (379 s).
■ Soutěž v kategorii RC V2 se létala 
8. dubna v Zábřehu. Mezi žáky zvítězil 
P. Koniarz mladší z Paskova (1187 b.), 
mezi juniory — a vlastně mezi všemi 
účastníky bez ohledu na věk — se 
nejlépe dařilo P. Höferovi z Vítkovic 
(1358 b.). Mezi seniory byl nejú
spěšnější V. Knop mladší z LMK Pionýr 
Ostrava (1321 b.), další místa obsadili 
J. Černošek (1301 b.) a M. Prašivka 
(1294 b.), oba z AK Zábřeh.

LMK Dobříš uspořádal soutěž v kate
goriích H a A3. Mezi mladšími žáky 
zvítězil v kategorii házedel Josef Horký 
z Dobříše (304 s) před M. Motlíkem 
z Černošic (198 s) a J. Sabo z Odolena 
Vody (158 s). Mezi staršími žáky byl 
nejúspěšnější P. Chvojka z Příbrami 
(205 s), na druhém místě skončila H. 
Frantová z Černošic (202 s) a na třetím 
domácí J. Vaněček (199 s). Mezi junio
ry zvítězil S. Pitra z Černošic (249 s) 
a mezi seniory byli nejúspěšnější Se- 
dlčanští: zvítězil ing. I. Janeček (527 s), 
před O. Jírou (526 s) a J. Hesem 
(445 s). V kategori A3 si mezi žáky 
zopakoval své vítězství v házedlech 
domácí Josef Horký (298 s) před svým 
bratrem Jiřím (288 s); třetí skončil 
P. Chvojka z Příbrami (267 s). Mezi 
juniory byl opět nejlepší černošický š. 
Pitra (196 s). mezi seniory obsadili 
první tři místa J. Horký (300 s), J. Volf 
(241 s), oba z Dobříše, a A. Nehéz 
z Příbrami (232 s).
■ V Novém Městě na Moravě se 15. 
dubna uskutečnil 27. ročník soutěže 
„Jarní svah" v kategorii F3F. Mezi 
jedenatřiceti účastníky si nejlépe po
čínal domácí F. Vrtěna (1000 b.), druhý 
skončil J. Pirkl z Ústí nad Orlicí (959 b.) 
a třetí byl V. Vojtíšek z Litomyšle 
(941 b.).

Závody průmyslové automatizace, 
koncernový podnik,

Československé armády 322, 473 23 Nový Bor

PŘIJMOU ihned nebo podle dohody:
vedoucí a samostatné odborně technické pracovníky investičního odboru 
z technické kontroly T i l —12;
samostatného analytika výpočetního střediska pro řízení výroby T12; 
konstruktéry a samostatné konstruktéry do odboru technické konstrukce 
a racionalizace T8 —11;
samostatné technology — program. NC strojů T10—11; 
revizního technika elektrotechnických zařízení T10—11; 
samostatné odborně technické pracovníky T10;

Vhodné a perspektivní zaměstnání pro absolventy vysokých a středních 
škol se strojírenským, elektrotechnickým a ekonomickým zaměřením.

DÁLE PŘIJMOU:
elektromechaniky tř. 5—7; soustružníky-automatáře tř. 4—6; frézaře tř. 
5—7; nástrojáře tř. 4—8; ostřiče nástrojů tř. 5—6; seřizovače tř. 5—7; 
zámečníky tř. 5—7; servisní mechaniky tř. 6—8; výrobní a montážní dělnice 
tř. 4—5; pracovnice do lisovny tř. 3—5; dílenskou kontrolorku tř. 4; 
skladníky tř. 5—6;

Perspektiva získání bytu v letech 1989—1991.
Možnosti přechodného ubytování na svobodárně.

Informace podá kádrový odbor podniku — telefon 2452, linka 214

Propagační tvorba 
— družstvo umělecké 
činnosti a výroby při
jm e modeláře tř. 
6 pro pracoviště Pra
ha 2, Neklánová 14. 
Informace na telefon
ním čísle 29 59 78.

Náborová oblast Pra
ha

Severní liga 
házedel

Letošních šest soutěžních kol již 
devátého ročníku Severní ligy házedel, 
létaných v průběhu ledna až března, 
provázelo vcelku příznivé počasí: po 
celou dobu byla plocha libereckého 
modelářského letiště prakticky bez 
sněhové pokrývky. K loňskému rekord
nímu počtu 288 účastníků se nám sice 
kvůli chřipkové vlně nepodařilo přiblí
žit, ale přesto 231 soutěžících svědčí
0 tom, že liga má dobrou propagaci
1 solidní organizační a sportovní úro
veň. Jednotlivá kola tradičně pořádaly 
kluby z Děsné v Jizerských horách, 
Jablonce nad Nisou, Liberce, Vratisla- 
vic nad Nisou, Železného Brodu 
a Varnsdorfu.

Po vyhodnocení ligy získalo pěkné 
ceny, které kromě OV Svazarmu 
v Liberci věnovaly podle svých možno
stí i pořádající kluby, třicet nejlepších 
soutěžících. Převzali je při okresních 
přeborech STTP v Liberci, Jablonci 
nad Nisou a Děčíně.

Letošní ročník ligy současně pro
kázal, že při disciplinovanosti všech 
soutěžících bude možné tento tradiční 
seriál soutěží uspořádat i v příštích 
létech i přes rekonstrukci libereckého 
letiště, která začala jeho oplocením už 
v závěru loňského roku.

Ing. Miloslav Machačka

Výsledky:
Mladší žáci (61 soutěžících): 1. V. 

Lukáš, LMK Děsná 646; 2. P. Michek, 
LMK Děsná 461; 3. J. Technik, 21. ZŠ
I ih p r o r  c

Starší žáci (87): 1. Z. Dundáček, 9. ZS 
Liberec 1140; 2. L. Paťha, LMK Miku- 
lášovice 1115; 3. D. Lanči, EGM Liberec 
1024s

Junioři (33): 1. J. Hanuš, LMK Miku- 
lášovice 1348; 2. Z. Jersák, LMK Libe
rec 1260; 3. J. Weisgerber, LMK Miku- 
lášovice 1258 s

Senioři (50): 1. E. Belo, LMK Varns
dorf 1509; 2. O. Pohorský, LMK Česká 
Lípa 1465; 3. J. Rokoský, LMK Bytex 
Vratislavice 1448 s

MODELÁŘ ■ 6/1989 189 29



Boleradice 89
Známý boleradický klub uspořádal 15. dubna soutěž 

v kategoriích P3 a M-oř.
Zatímco s „padesátníky" létali pouze místní účastníci, na 

„oříšky" přijeli kromě maketám z brněnských klubů také 
soutěžící ze Zábřehu a F. Bárta z Pardubic.

Bodování proběhlo rychle a k plné spokojenosti soutě
žících, osvědčil se způsob, navržený předsedou místního 
klubu V. Zahradníkem, kdy dva místní bodovače doplnila 
jakási jury, složená ze zástupců zúčastněných klubů. Takto 
pojaté bodování předem zamezilo protestům a připomín
kám.

Dostatek času umožnil takřka neomezený počet tréninko
vých startů, a tak účastníkům při soutěži už nevadil obávaný

kazetový strop. Ve většině soutěžních startů létaly modely 
těsně pod strop, nebo se vrtulí stropu jen jemně dotýkaly, 
a neztrácely tak výšku. Na poměrně malou halu místní 
sokolovny byly letové výkony mimořádně vysoké.

Zpočátku se v čele pořadí usadil Vladimír Kunert z LMK 
Brno 3, létající se spolehlivým Farmanem 190 (na snímku) 
kolem 80 s. Překonal ho jeho syn s plovákovým Latě 28. 
Mimořádnou formu potvrdil junior Ivan šimoník z LMK 
Brno 4, který se svým hezkým Z-50M letěl 81 s a ujal se 
vedení. Poslední slovo však patřilo ing. Lubomíru Koutnému 
ze stejného klubu, jehož Kalinin K-5 letěl 110 s.

Velký výkonnostní skok prokázali tři účastníci ze Zábřehu, 
kteří se během jediné sezóny dostali na velmi solidní úroveň. 
Jistě to potvrdí i při nadcházejících soutěžích „dvacetinek", 
z nichž jedna se dokonce létá u nich v Zábřehu.

Závěr halové sezóny se v Boleradicích opravdu vydařil.
—ilk—

Podnik ÚV Svazarmu

Holečkova 9 
Praha 5

přijme

pracovníky do ekonomického úseku na tyto funkce:
■ vedoucí informační soustavy 

T12 + prémie + podíly
■ mzdová účetní
■ materiálová účetní
■ samostatný referent PaM 

T10 + prémie + podíly
Informace na tel. číslech 54 88 59 (KPÚ, s. Růžena 
Kloudová), 54 94 23, linka 13 (sekretariát)

AERO, koncern čsl. let. průmyslu

MOTORLET, koncernový podnik, 
Závod Jana Svermy, Praha 5 Jinonice

přijme za výhodných platových podmínek v náboru 
prováděném organizací ve stanovených oblastech 
(Východočeském kraji, Severomoravském kraji 
a Jihomoravském kraji) včetně výhod a dále ve 
volném náboru pracovníky pro profese: 
obráběče kovů; provozní zámečníky; soustružníky; 
frézaře; brusiče-leštiče; kval. prac. do nástrojárny; 
skladové dělníky; řidiče motorových vozíků; insta
latéry; recepční do podn. ubytoven; ženy do mazací 
skupiny; řezače papíru do tiskárny; rozmnožovačky 
do reprogr. stř.; knihaře; zámečníky; zámečníky- 
svářeče; lakýrníky; kaliče; galvanizéry; revolveráře; 
brusiče; vrtaře; pracovníky do stěhovací skup.; 
muže i ženy do závodní stráže; ženy do výdejen 
nářadí; pomocné síly do závodní jídelny; uklízečky; 
manipulační dělníky.

Nabízíme:

závodní stravování (výběr 3 základních jídel 
a 2 diet); pro pracovníky je k dispozici závodní 
poliklinika včetně odborných lékařů; letní a zimní 
rekreace, tuzemská i zahraniční; letní pionýrský 
tábor; možnost využití krytého bazénu; sauna, 
masáže pro zaměstnance zdarma; pro mimopraž
ské zájemce zajistíme přechodné ubytování 
v moderní podnikové ubytovně; možnost přidělení 
podnikového nebo družstevně stabilizačního bytu 
podle pracovních výsledků a sociálních podmínek 
v době od 2 do 5 let.

Organizační zajištění:
Poskytování náležitostí pracovníkům získaným 
náborem prováděným organizací ve vybraných 
oblastech je stanoveno výnosem FMPSV ze dne 3. 
11. 1976, č.j. FV/1-1046/73-1112 a vyhláškou 
FMPSV č. 33/1974 Sb.

Podrobné informace na adrese: Motorlet, k.p., 
Závod Jana Švermy, 158 01 Praha 5-Jinonice nebo 
telef, na číslech 52 12 88; 52 96 2278; 52 96 2279; 
52 96 2277.

Doprava k podniku:
Metrem trasa ,,B“ , stanice švermova.
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Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddélení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26, 113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ

■ 1 RC větroň o roz. 6 m, profesion. provedení. 
Koup. tlumič k motoru Junior 2 cm3. M. Navrátil, 
783 83 Troubelice 271
■ 2 Zaběh. OS Max 21 VF-BR Car (3500) + tah. 
karb. HB + laď. tlumič. P. Valíš, Neumannova 6, 
307 08 Plzeň
■ 3 RC soupr. 6 AM27 + 4 serva Futaba; zalátaný 
akrob. model Presto s motorem MVVS 6,5; 
MVVS 3,5 GFS RC částečně zaběhnutý; RC větroň 
Vega; 12V spouštěč + regulátor žhavení; hydroplán 
Cochtan (bez mot.). E. Zukal, Dobrochov 91, 798 07 
Brodek u Prostějova
■ 4 Tříbodový hydroglizér s motorem MVVS 3,5 
GFS RC + tlumič, ježděný 3 hodiny (650). I na 
dobírku. Ing. S. Kolena, MPČL3170, Juh III, blok 
Venuša, 058 01 Poprad
■ 5 RC soupravu 6 AM27 + 3 serva Futaba FP-S21 
(4200); motor Le Mans 240 SB (1000); model Pres
to 2 + motor 6,5 cm3 (1450); upravený Klaun na 
dolnoplošnlk (400). Končím. Ing. II. Smehyl, Hráz- 
skóho 1933, 256 01 Benešov u Prahy
■ β Plány na Piper J3 Cub roz. 1800, 2800 (po 60); 
výk. dok. na motor 2x 10 cm3 boxer (100); lam. trup 
+ pl. Mustang P-51D na mot. 10 cm3 (400) 
a čtyřdobý motor. B. Hajzer, 1. máje 762, 382 41 
Kaplice, tel. 223 21
■ 7 Prop. RC soupr.: vys. T4 AM27 (1650), přij. 
R4 AM27 (800), 4 serva ST-1 (2000), kab. přlj. (100), 
krab. zdroje (50); motor MVV 3,5 GFS + RC karb. 
+ tlumič (600). Vše nové, v záruce. M. Tuček, 
Máchova 247, 250 92 Sestajovice, tel. Praha 
71 79 75
a 8 Tříbodový kluzák kat. FSR-H 6.5 i 15 cm3 (700); 
RC dvouplošník s motorem Proti 76 RC, zalétaný 
(1500). F3A s motorem MVVS 6,5 F ABC RC zalétaný 
(1500). Pétikanálovou FM soupravu v pásmu 40 MHz 
(50. kan.) obsahující: vysilač (mix výškovka-klapky, 
plyn na levé ruce), 2x přijímač, 2x propojovací kabel 
s vypínačem, zdroj Rx 500 mAh (aku Tx a Rx 
sintrované), nabíječ. Souprava je 100% funkční, 
spolehlivá, servis (4000), příp. s 5 servy (po 550). 
U modelů os. odběr. P. Čermák, Občanská 586, 
664 01 Bílovice nad Svitavou
■ 9 Cas. Modelář r. 72—89, nažehl. fólie — 5 barev, 
čas. Letectví r. 76—79, plastik, modely letadel. J. 
Břízová, 588 13 Polná 117
■ 10 Santa Maria — podklady na maketu velitelské 
lodě Kryštofa Kolumba, postavenou ve Španělsku 
pro výstavu v Chicagu v r. 1893. M 1:65, 6χ A1, (100 
+ poštovné). Ing. J. Kollert, 664 01 Babice nad 
Svitavou 238
■ 11 Motor MVVS 1,5D (180) nový; MVVS 2,5D + RC 
kar. (150); MVVS 3,5 FSR (350); CO2 (50); Mabu- 
chi 540 (80); novů súpravu Digi (1500); mikrometer 
(150). M. Sabo, Togliattiho 44, 851 02 Bratislava 5
■ 12 RC soupravu 4-kan.: vysilač, přijímač, nabíječ, 
zdroje Kóhle. Zánovní, bez serv, levně. Koupím ocel. 
drát 0 3,4. Dvě kola 0 90 mm i amatérská. J. 
Konečný, C. Voda 245, 561 61 Ústi nad Orlicí
■ 13 Podvozek Serpent 4WD — amat. výr. podle 
originálu (6000); otáčkoměr NSR pro dvou a třllistou 
vrtuli (900), vše nepouž. nově. V. Zavřel. Nerudova 
742, 552 02 Česká Skalice
■ 14 Dvoukan. soupravu Robbe Compact + 2 serva 
S-22 + baterie Varta. Diferenciály a gumy na elektry, 
tlumiče Tamiya, RC auta elektry včetně motoru, 
obutí, regulátorů a náhr. dílů: Porsche 956, 
BMWM1, Porsche fy Tamiya, Ford C-100 (systém 
quatro). Motory: GZ 1200 a Le Mans 240SB. Miniser- 
vo S-30, sada klíčů a imbus klíčů a šroubováky. 
Odpovědi proti známce, nejlépe osobni odběr. J. 
Machek, Křivá 88, 500 11 Hradec Králové, tel. 220 14
■ 15 Plány vál. lodí od plachetnic po současnost. 
Přes 100 ks. Seznam zašlu. J. Pavlík, Husova 300, 
540 01 Nové Město nad Metuji
■ 16 Motor Le Mans 240 SB. C. Novák, V.I.L. 710/111, 
377 04 Jindřichův Hradec
■ 17 Vláčky TT, bohaté přlsl. Model, motor MVVS
3.5 cm3 GFS a tlumič. L. Kotlk, Na Petřinách 80, 
162 00 Praha 6. tel. 353 72 42 večer
■ 18 Vysílač Varioprop 12S, přij. minisuperhet č. 
3820, kostky 3743, 3742 (2500), reg. proudu 3624/0 
+ 3624/8 (600), 8 ks serva šedá (po 150). Z. Kolář, 
Krosnářova 1094, 182 00 Praha 8
■ 19 Model motor, člunu SPS-MI podle plánu Mod. 
č. 98 (450); sintr, akumulátory 1,8 Ah (120). K. 
Daněk, Vinohradská 101, 130 00 Praha 3
■ 20 Ctyřkar.. prop. amat. súp. Inprop: vys. 
+ přijímač + 2 servá Graupner (šedá), 1 poškod. 
+ 4 NiCd 451 (900) alebo vym. za R4 AM. M. Prodaj, 
šafáriková 4/27, 911 01 Trenčín, tel. 245 14
■ 21 Nový tlum MVVS 2,5 F+R (120); motor MK-17Ž 
(50); nový MVVS 1,5 cm3 + RC kar. (300); MVVS
1.5 cm3 (180), RC větroň roz. 3 m *  1,5D (700).. K. 
Kolmačka, 679 03 Olomučany 276
■ 22 RC súpravy Varioprop 12S AM27; 14S FM40; 
servá šedé a žité; zaťahovacie podvozky Graupner 
a Kraft; motory Webra S 61 s pumpou a karb. 
Dynamix; laděné výfuky na Webra 61

05  Max 61 FSR; súťažné modely kat. F3A, F3F, V2, 
nové i lietané; rózne zahr. prísl. k RC; laminátové 
trupy na V2, F3F a F3B; motorový záv. klzák 
s trojkolkou, potah Dacron, motor Trabant v let. 
úpravě; vrtule priem. 1060 až 1450. Kúp. kval. 
vrturové hlavice na F1B. V. Hušek, Papiernická 
1 F/8, 034 04 Ružomberok, tel. 269 59
■ 23 Mini Superhet FM 27S; dekoder Variopr. pre
6 serv s el.; MVVS 3,5 GFR RC lod. úpr. + převodov
ka (nové); výbrus 3,5 GFR ABC; RC ihly; 
MVVS 6,5 GFR + tlmiČ (nové); vypínače Varioprop; 
katal. zahr. firiem. Ing. P. Rondzlk, Švábska 51, 
080 05 Prešov
■ 24 Souprava Modela T6 AM27 a 5 ks serv ST-1 
a pouzdro baterie, kabel s vypínačem, konektory. 
Vše nové, nepouž. (5500). F. šatoplet, Na parkáné 
95, 103 00 Praha 10
■ 25 Prodám — vym. MiG-29 (Revell 1:72) za F-16 
A/B; Tornado (ESCI 1:72); MiG-25 (1:72) nebo za 
MiG-29 (1:48 Monogram). J. Hořovic, U nemocnice 
1244, 464 01 Frýdlant v C.
■ 26 RC plach. Denisa bez rádia (400); triedr 8x30 
(800); prop, soupr. 2+1 Polytronix: vys., přij., 3 serva 
(1400). B. Simůnek, CSSP 2552/42, 400 11 Ústí nad 
Labem
■ 27 RC auto V2 1:8 — komplet s mot. 3,5 MVVS, 
karos. Budweiser (1500); Start-box (300); 6 ks NiCd 
Sunrise 1,2 V/1,2 Ah rychlonab. nové, nepoužité (po 
35). I. Kovařík, V. Nezvala 2468/221, 434 01 Most
■ 28 Modely Novo a nedokončený model RC V2.
J. červinka, Kouřimská 24, 130 00 Praha 3
■ 29 RC soupravu Modela Digi + 4 serva S1 + zdroje 
k přijímači (2250). J. Kaplan, Kozinova 214, 562 01 
Ústí nad Orlici
■ 30 Kompl. RC soupr. (nelátanou) Robbe Terra 
Top FM 27 MHz 4kan. se dvěma servy (5000). Orig. 
plány lodi: remorkér Ares (80), Atlas II (100), osob. 
nám. Sobieski (140), obchod, nám. Soldek (80), 
Kontenerowiec (100), klipper Ariel (60), plach, jachta 
Polonez (60), voj. nám. Tobruk (140) a 10 ks NiCd 
Saft 2000 mAh nepouž. (560). Z. Augustýnek, Duko
vanská 845, 674 01 Třebíč
■ 31 Plány vál. lodí: Iowa, Bismarck, King G. V., 
Tobruk, Lion a další. Seznam proti známce. Laminát, 
trup fregaty Sagittario, A. Doria, Nanuška, torp. 
člunu USA PT-109. Laminát, trup, paluba, kabina 
jachty Marauder (Robbe) s převodem 3:1 (Navy 
Kompakt). Hotový model jachty Marauder přlp. 
i s RC soupravou. I. Vlach, 683 51 Hlubna Holubice
■ 32 Všetko na HO (aj jednotí.). 100% stav. M. Tvrdý, 
kpt. Nálepku 2099, 022 01 Čadca
■ 33 Nový motor Enya 10 cm3 s tlumičem (1600); 
nový motor MVVS 6,5 s RC karburátorem a tlumi
čem (1000). Ing. K. Nutil, Lipenská 26, 370 01 České 
Budějovice
■ 34 Sestavené i nesestavenó plast, modely tanků, 
jen v celku, roč. čas. Atom a Vojenská technika. Ing.
K. Riegel, p. ÚV Svazarmu Aerotechnik, Kunovice- 
letiště, 686 04 Uherské Hradiště
■ 35 RC soupr. WP-23: vysílač 3-kan., přijímač 2- 
kan. + IO 7474 (možnost rozšíření přijímače na 4- 
kan.), bez serv a zdrojů (850). M. Pavelka, Rudé 
armády 265, 517 54 Vamberk
■ 36 RC vysílač Modela 4 AM27 + přijímač; nabíječ 
aku; baterie; elektromotory; RC modely. Končím. M. 
Vondráček, s. Míru 15, 742 35 Odry
■ 37 RC soupravu Modela 6 AM27 + R6 AM27 
+ 2 serva Futaba + obous. reg. otáček — málo 
používané (3700). R. Kuchán, Vietnamská 7494, 
708 00 Ostrava-Poruba
■ 38 člun F1V3.5 — uhlík. vl. s motorem MVVS 
i jednotí. Ing. I. Rozsypal, Pustiméřské Prusy 240, 
683 21 Pustiměř
■ 39 Kompl. RC elektru Porsche 917 + příslušenství, 
nejetá (950). R. Jasanský, 561 17 Dlouhá Třebová 80
■ 40 Kuličková ložiska miniaturní, průměr otvoru 
1 mm až 10 mm; převod, soukolí; různé el. motory
1,5 až 26 V; spoj. materiál. Informace proti známce 
— levně. L. Huňa, J. Zankla 1269, 768 61 Bystřice 
pod Hostýnem
■ 41 Větroň 150 cm pro el. mot. Mabuchi 380 nebo 
540 včetně zdrojů 0,7 Ah Cut Off. Perfekt, prov. 
model třístěž. hist, plachetnice Mayflower ze staveb. 
Revell. F. Subrt, Fučíkova 260/5, 251 64 Mnichovice I
■ 42 Nafukovací kola 0 57—75; vrtule Top Flite, 
Graupner; model Max na 2,5 cm3, metylalkohol 
+ ricínový olej; 4-takt OS Max FS 60; serva Graup
ner CL, CR, C05R Koup. zásuvky proti servům JR 
Graupner, Acoms, Conrad, krystaly č. 56 FM pro Va
rioprop, i vyšší čísla. V. Čech, Rudoarmějců 524/A9, 
439 42 Postoloprty
■ 43 Nepoužitý motor MVVS 6,5 GRRT + ABC 
výbrus (1200); dvoukolový zatahovací podvozek 
amat. výroby, 0 kol 70 mm (400). J. Mezera, prof. 
Krátkého 2366, 440 01 Louny
■ 44 Zánov. Futaba, 2x mikroservo S-33, NiCd bat. 
Tx, Rx 225 + 100 mAh sintr.; nabíječ. + spec. přlsl. 
Kompl. let. syst. 100 g. Polomak. Z-37 čmelák s nov. 
mot., 4—5 serv. Osob. odběr. L. Hofer, Šárka 9, 
796 01 Prostějov
■ 45 Teleskopický háček pro krouž. vlek 12—45 N, 
normál, nebo zkrácené prov. podle obj. (80) podle 
MO 3/72 — spolehlivý. Z. Prokop, Uničovská 90, 
785 01 Šternberk
■ 46 Digi vys. + přij. (1400); el. naviják (1200) nebo 
vym. za 2 miniserva. M. Bělohlávek, Fučíkova 1023, 
252 63 Roztoky
■ 47 Motor Raduga 10 RC (ABC), nepoužitý (650). 
Ing. V. Palata, Votavova 528, 190 14 Praha 9
■ 48 Vysílač Acoms AP-440 FM, přijímač 550 FM, 
3 serva Acoms, 1 servo Futaba; motor Enya 10; 
letadlo QB-20 a různé mod. potřeby — končím. T.

Hrdlička, Mělnická 1, 150 00 Praha 5, tel. 53 45 80
■ 49 Panel krajiny železnice TT: roz. 150x100 
s ovládáním a přísluš., zaklopený v dřevěné skříni 
(2500). V. Trubka, ftešovská 516, 181 00 Praha 8
■ 50 25 amer. nákl. vagonů N. T. Mlček, pošt. 
přihrádka 123, 198 00 Praha 9, tel. 86 69 43
■ 51 Vys. Acoms AP-440 FM + přij. ARA-540 FM 
+ kablíky k servům 9x + příslušenství. Bez serv, 
předvedu (3000). R. Benda, Hankova 604/7, 163 00 
Praha 6, tel. 301 12 20
■ 52 Kolejišté TT, roz. 200x130, popis proti známce 
(2000). M. Tomášek, 398 04 čimelice 289
■ 53 Vláčikovú súpravu HO s dvomi lokomotivami 
a verkým množstvom korajníc. M. Březina, Hviezdo- 
slavova 26, 031 01 Liptovský Mikuláš
■ 54 NiCd Varta — 4,8 V/500 mAh (220), RSH 
4,8 V/1,2 Ah (320) — perf. stav; křídlo na Presto 2 
(150); Tx FM 50. kanál (150); amat. digit, otáč. (750), 
ruč. naviják +· silon (150); Mabuchi 550S (80); techn. 
dokumentaci + téměř všechny potřebné díly na 
odpružený podvozek RC auta; melodický zvonek 
(200). J. Musil, 679 15 Lipovec 132
■ 55 Tx, Rx Mars II, 40,68 MHz (700); plachetnice 
Monika (300); Donald na 1,5 cm3 (300). Koup. 
gumové průchodky (platí stále); přijímač Acoms 
227 Mk lll-ll. L. Pejčoch, Sokolská 200/V, 380 01 
Dačice
■ 56 Lodní modely 1—5, Piany modelarskie (lodě), 
Modelář 1985—88, bzučáky z budíku Sumatic. 
F. Doupovec, Bartákova 9, 628 00 Brno
■ 57 Modelář roč. 82—89 (150); plány Lodní modely 
1—5 (100); literatura; motory Fox 7 cm3, MVVS 1,5 D 
(400); odstř. spojka (Modelář 8/84), nutno dokončit 
(100). M. Sysel, Komenského 259, 407 47 Varnsdorf 
III
■ 58 Amat. neodpr. podv. Beta 4x4, karos, lexan V2, 
náhr. díly, sady kol (3200); motor OS Max 21 — nový 
výbrus, spojka, karb. HB (4000); startér se žhavením 
(500). Koup. loď FSR 6,5 a 15, příp. i s motorem. 
M. Procházka, Hornická 978, 592 31 Nové Město na 
Moravě
■ 59 Pétipovelový mod. větroně; polom, o rozp. 
3,3 m; kat. Simprop, Robbe, Graupner; držáky, pot., 
krab., kola, ná servo Tiny C; pot. na vys. SSM, SAM; 
větší mn. balsy. Z. 2lab, V křovinách 6, 772 00 
Olomouc
■ 60 Modela Digi inov. (1500); 6 AM27 (2500), obe 
s prísl ; Piany modelarskie. Zoznam za známku, 
u PM možná i výměna. J. Rakica, VÚ 3853/92B 
835 53 Bratislava
■ 61 Plánky lodí případně vym. za Burago 1:18. 
Seznam zašlu. R. Horák, Golanova 32/6013, 917 00 
Trnava
■ 62 Plány modelů fregaty HMS Dragon 1707 
a brigy La Fortune 1790, obě 1:100, a vál. lodí: 
letadlové Zuikaku, křižníků Mogami a Mikuma 
a křižníku Lion — vše 1:200 (po 100, Zuikaku 120). 
Ing. J. švec, Slunečná 4556, 760 05 Gottwaldov
■ 63 Webra Racing 10 cm3 1 ks starší + 1 ks na ND 
+ LVP; HP Gold Cup 10cm3 zaběhnutý; OS 
Max 6,5 H. M. čepová, U školky 1618, 708 00 
Ostrava, tel. 448 94 85
■ 64 RC buggy 4x4; pneu se špunty RC Buggy 3,5 
— 8 ks, 0 105/50 X 50, disky, kulové čepy řízení. 
Koup. ložiska ø6/19, ø7/19, ø 12/28, 0 5/16. 
J. Vala, J. Kříže 897/710, 434 01 Most
■ 65 Nesest. modely firmy Směr art. 101 až 124 
komplet, Kovozávodů Prostějov — kompl. sadu, 
modely Mikro a Revell — seznam zašlu. V. Sedlák, 
kpt. Jaroše 413, 262 42 Rožmitál pod Třemšlnem
■ 66 Náhr. páky všech serv; model F3B 3 m; upevň. 
pouzdro před. lož. pro elektrolet. P. Barcalík, Záv. 
míru 1844, 530 02 Pardubice
■ 67 Nesest. kity letadel zahraň, firem 1:72 a 1:48 
+ barvy. Seznam proti známce. T. Střílka, Skřivánčí 
3, 746 01 Opava
■ 68 Kity nesest.: Revell 1:32 P-38J Lightning (400); 
vrtulníky Italeri 1:72 Bell AH-1W Super Cobra (250); 
AH-64 Apache (250); Tamiya US Army vojáci 1:35 
v sadě 4 ks (200); upoutaný model Rondo s motorem 
MVVS 1,5 D s RC karburátorem s upraveným tlumi
čem Enya, nelétaný (300). Vše nové. M. Suchánek, 
Hviezdoslavova 18, 783 02 Olomouc-Nemilány
■ 69 U-polomakety Halifax (800); Avia B-71 (600); 
větš. dílů na auto 4x4, plán, ložiska (1000); program 
Databanka MO 72-88 pro ZX Spektrum (40). I. 
Jakubec, 751 21 Prosenice 95
■ 69a Neúpl. roč. Modeláře r. 1972—87. Ing. M. 
Prošek, Wolkerova 2076, 530 02 Pardubice

KOUPĚ

■ 70 Grumman F-14A Tomcat, F/A-18A Hornet, 
F-106 Tornado, dále neslepený MiG-23. P. Marx, 
341 94 Srní 110
■ 71 Starý poruchový RC model automobilu za 
levnou cenu. P. Jansa, J. Vltovce b. 701/3117, 
434 00 Most
■ 72 Akýkorvek plán na Pilatus Porter/Turbo Porter. 
Ing. S. Kolena, MPČIL, bl. Venuša, 058 01 Poprad
■ 73 Ročníky let. mod. a Mod. 1950—1980 
(i jednotí.); ricinový olej; Modelspan; motory 15—25 
cm3 dvoutakt, příp. čtyřtakt; náhr. díly na Webra 
Speed 61, mf trafa 455 kHz (B, 2, č), příp. pouze 
černá; S041 P. P. Čermák, Obřanská 586, 664 01 
Bílovice nad Svit.
■ 74 Závory na TT — 1 nebo 2 páry. P. Roman, 
Chodská 19E, 612 00 Brno
■ 75 Nesest. kity letadel Thunderbolt a Airacobra. R. 
Mydlil, Lužnice 126, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
■ 76 Kity 1:72 fy Novo: BAC Canberra, D. H. 100
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(Dokončení ze str. 31)

Vampire, Gloster Meteor, HP Dart Herald. K. Aubus, 
Krškova 8, 594 01 Velké Meziříčí
■ 77 Kuž. soukolí; 7 ks NiCd (3+4); čas. MO r. 
79—82, 84, 83/10, 11, 12. J. Hargaj, Dukelská 883, 
783 91 Uničov
■ 78 Do sbírky staré modely HO, S. 0 a Modellei- 
senbahner 1952—1971. Stálý zájem — dobře zapla
tím nebo vym% Z. Hrdličková, Veleňská 8/1032, 
182 00 Praha 8
■ 79 Motor MVVS 3,5 cm3 a 3 serva Futaba, 
i poškoz., jakýkoli typ. Prosím přibl. cenu. K. Sístek, 
Prostředni Poříčí 31, 679 62 Křetín
■ 80 Plánek na vrtulník Bell. Odbér a dohoda 
poštou. D. Přibil, Pionýrů 150, 338 28 Radnice
■ 81 Nesložené modely motocyklů Honda — Ta- 
míya. D. Hanuš, Vdovská 20, 712 00 Ostrava 2
■ 82 Servá poškoď. — každého druhu. M. Kartal, 
Sama Czabana 4, 048 01 Rožňava
■ 83 Nové nebo málo použité barvy Humbrol nebo 
Revell. L. Ježek, Výšovice 107, 798 09 Vřesovice
■ 84 Jakoukoli tov. RC soupravu 2-3-kan. na serva 
Futaba nebo Acorns (nejr. Acoms) ve 100% stavu 
s přísluš. Možno i bez serv (do 2800). J. Pavelka, 
Struha 807, 517 54 Vamberk
■ 85 Ihned ještě nevystřižené lexan. karos, na 
Porsche 956, 936 apod. (M1:12). J. Šprta, Leninova 
1283, 697 01 Kyjov
■ 86 Dvě neprop. serva k soupravě Mars a mot. 
model na jednokanál na motor MVVS 1,5 D (bez 
motoru). M. Pavelka, Rudé Armády 265, 517 54 
Vamberk
■ 87 Plány na stavbu vrtulnika, malý sústruh, frézku. 
M. Holub, Gorazdova 5, 811 04 Bratislava
■ 88 Motory MVVS 5.6 AL, MVVS 10 a Vltavan 
v jakémkoli stavu. Cenu respektuji. F. Strouhal, 
Koupě č. 4, 387 43 Bělčice
■ 89 Modeláře č. 5/86 a 1/88. D. Novák, Závodní 13, 
785 01 Šternberk
■ 90 Časopisy Let. modelář a Mod. do r. 1970,

, i neúplné roč. Z. čapek, 588 52 Horní Dubenky 146
■ 91 RC soupravu Robbe Colt Junior; nabíječ NiCd 
50, 90, 180 mA. Prod. MVVS 6,5F nový (550), Modela 
T6 + R6 málo používaná (2500). F. Viceník, Podhradí 
946, 687 51 Nivnice
■ 92 Laminátový trup, mechaniku, popř. její části na 
RC vrtulník Helix, možno i celý funkční nebo poškoz. 
J. Svoboda. Paiackého 10, 410 02 Lovosice
■ 93 Jednokanál. vysielač + servo, přijímač, 
v dobrom stave (do 400). Ponúknite. P. Novák, 
Antona Přídavku 24, 080 01 Prešov
■ 94 Větší množství stříbrné nažehl. fólie. R. 
Třešňák, Engelsova 671, 530 13 Pardubice
■ 95 Plány na stavbu makety čs. tanku LT-35. J. 
Jirásek, Vsetínská 294, 155 00 Praha 5
■ 98 Vysílač 1 až 2-kan. + přijímač + servo. 
Nabídněte. K. Nedbal, Svermova 660, 253 01 Hosti
nce
■ 97 Motory Tono 1 až lOcnv*, Kolibri 0,8. Stav 
nerozhoduje, cenu respektuji. V. Strnad, Fučíkova 
348, 345 06 Kdyně
■ 98 Záchov, plánek 104s Lada, spěchá. J. Mikulá- 

j šek, Okružní 1162, 362 22 Nejdek
■ 99 Přijímač Robbe FMSS v pásme 40 MHz nebo 
podob ; servá Varioprop CL alebo CR, i poškoď.; 
nažehlovaciu fóliu, integrovaný obvod B 654 D. Před.

• servá Varioprop Micro 05 žité. V. Cvirik. Janka Kráfa 
4, 942 01 Surany
■ 100 Lokomotivu T435 v pojízdném stavu 
a havarijní soupravu s kolejovým jeřábem (popis),

‘ vše na TT. J. Brandtl, Hory 56, 357 07 Oloví
■ 101 DoYneČky, výhybky, semafory, přejezd 
a kolejnice s katalogem vlaků. Vše na HO. P. Janšta, 
Mokrá 127, 664 04 Brno-venkov, tel. 924 79
■ 102 Kity lietadiel z II. sv. vojny 1:76 Curtiss P-40E 
Kittyhawk, F4U-1D Corsair, Lockheed P-38J Ligh
tning a podklady na tieto modely. M. Březina, 
Hviezdoslavova 26, 031 01 Liptovský Mikuláš
■ 103 Krystaly AM v pásmu 27 MHz; kloubová 
ložiska 0 4/0 12; plast, vrtule, plast, nádrž do RC 
auta; převod na elektrolet; elektromotor 6V 
— nabídněte. J. Musil, 679 15 Lipovec 132
■ 104 Servo Acoms AS-5 + koněk.; plány Sagitta, 
Amigo II, Silentius 76; katalóg Graupner 88; elektro
nický spínač RC Power Switch Best. Nr. 3220; NiCd 
aku Varta 6/RSH 1,2 Ah Best. Nr. 3418; konekt. AMP 
Mate-N-Lok Best. Nr. 3398, 3399, vše Graupner, 
nepošk. Udajte cenu. P. Tirinda, Fučíkova 41,900 01 
Modra
■ 105 Proporc. 4-kanál Futaba s přísluš. (nebo jiný 
tovární) + serva; komplet roč. čas. ABC s přílohami; 
Popular Mechanics (USA); kolejivo Pilz nebo Mecha
nika. balsu, plány hist, a váleč. lodí. Prod, kompre
sor bez motoru (150); regul. trafo Märklin z r. 1929 
(150); promítačku Pilard-3 formát 8-9,5-16 a 2500 m 
filmů 16 mm (2000); čas. Loutková scéna roč. 1947, 
48, 49 (v celku 60) V. Cetkovský, Zachariášova 8, 
370 000 české Budějovice
■ 108 čtyřkan. prop, soupravu — kompl. S. Tova- 
rek, Bě!á u Jevíčka 68, 569 23 Březina
■ 107 Modely a příslušenství HO: lokomotivy BR 84, 
42. 64 ČSD, V 200, 160, CC 7001. Os. vozy 426/872, 
426/62 se žlutými pruhy, nákladní 5/132-01, 015, 
012, 5/6405-01, 452/5, 13, 5/6416/186 ČSD, model 
ochranného vozu k jeřábu. Modelové kolejivo Piko 
+ výhybky Pilz, sloupy trolejového vedení. Dále

stavebnice MiG-23, 25, 27, 29 vel. 1:72. Vše v perf. 
stavu. A. Bombera, Lidická 40, 690 03 Břeclav
■ 108 Jednokan. proporcionální RC soupravu 
— vys. + přij. + serva (do 500), jen v perf. stavu. E. 
Houšť, 696 13 Sardice 725
■ 109 Nejradéji nová nebo zánovní serva Simprop 
Elektronic MM 2 ks nebo jiná podobná s kuličkovými

i ložisky a přítažnou silou alespoň 3,4 kg. Varioprop 
CL, Futaba 29 nebo Conrad popřípadě i Profi. V. 
Sádlo, Stěnovice 348, 332 09 Plzeň-jih
■ 110 Motorek Piko typ 3041, 3/4,5 V — 12/16 pcm, 
1700—2800 ot./min — poštou. A. Ludvík, Zádvorník 
473, 691 63 Velké Němčíce
■ 111 Ojnici na motor MVVS 2,5 D7, případně celý 
motor. T. Musil, Potéhy-Horky 30, 285 63 P. Tupadly
■ 112 Kity letadel (1939—45) M 1:32, 1:72 (nesesta- 
vené), popř. nabízím let. literaturu, L+K, autíčka 
Matchbox. M. Jelínek, Nádražní 422, 793 26 Vrbno 
pod Prad.
■ 113 Vrtulník nebo stavebnici. Motor 15 cm3, nový. 
RC soupravu min. 6-kanál., novou. Ing. B. Matouš, 
Vodňanská 9, 370 11 české Budějovice, tel. 433 33
■ 114 RC soupravu Acoms Mk II ve výborném stavu. 
D. Uherek, Domoslavická 249, 507 52 Ostroměř
■ 115 Modely tankov a lietadiel — uveďte mierku, 
cenu a výrobců. P. Giertl, Pod hórkou 4, 977 01 
Březno
■ 118 Mf transformátory TOKO RCL 7 x 7  mm ozn. 
žlut., bil., čerň. barvou. P. Kolařík, 261 01 Příbram 
I/60
■ 117 Plánik na postavenie modelu 1:72 Junkers 
Ju-87 Stuka. Za pomoc ďakujem. P. Topor, Bystric- 
ký rad 2024, 960 01 Zvolen
■ 118 Elektrostartér do 6,5 cm3, nejraději Graupner, 
pouze nový nebo málo použitý. Ing. S. Kolena, MPČL 
3170, Jih III Venuše, 058 01 Poprad
■ 119 Plánek na vrtulník Helix. M. Hercjuk, Libušino 
1016, 252 63 Roztoky u Prahy

■ 120 Modely F1 Burago 1:24, Corgi 1:36, Polistil 
1:25 a 1:41, Mebetoys 1:28 i jiné a katalogy modelů 

.— poštovné hradím. P. Cigler, Thomayerova 332, 
344 00 Domažlice
■ 121 Doplněk přij. Varioprop — 2-kan. Servobau- 
stein Nr. 3742 a zapojov. schémata přij. Nr. 3739 
a doplňků. R. Plocek, Lomená 2219, 390 01 Tábor

RŮZNÉ
■ 122 HI. přátele k dopisov. o leteckém modelářství 
a sháním informace o RC soupravách a RC 
modelech. Je mi 13 let. K. Stříbrný, Havlíčkova 41, 
695 01 Hodonín
■ 123 Kdo provede úpravu soupravy Acoms AP-227 
MK III na 2+1. J. Facek, Nemocniční 718, 788 05 
Libina
■ 124 Kdo zhotoví perfektní model motorového 
vozu M 152.0 velikosti HO pokud možno i s přísl. 
přívěsným vozem? J. Sobr, Komenského 25, 350 02 
Cheb

VÝMĚNA
■ 125 Záp. kity letadel za bulharskou knihu: Samole- 
tostrojeneto v Bolgaria. Přlp. koup. Platí stále. P. 
Pechar, 338 08 Zbiroh 39
■ 128 Nažehlovací fólii za kval. gumu (Pirelli) 1x3 .  
M. Procházka, nám. 28. října 176, 407 21 Česká 
Kamenice
■ 127 RC buggy 3,5 za jakoukoliv RC soupravu 
zahraniční výroby v dobrém stavu (Acoms, Robbe, 
Futaba). Nebo prod, a koup. M. Zimmermann, 
Havlíčkova 184, 550 01 Broumov VI
■ 128 Vláček Merkur (vel. 0) v dobrém stavu 
a modelářskou a leteckou literaturu do roku 1950 
vyměním za modelářské potřeby z NSR podle 
výběru. O. Semrád, Nitranská 19, 130 00 Praha 3
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► V-dvojka Orchidea Jana Týče z Kladna 
má trojdílné křídlo o rozpětí 2950 mm 
a s profilem E205, laminátový trup 
o délce 1560 mm, letovou hmotnost 
1730 g a potah nažehlovací fólií z NDR

-a. Model služebního vozu Ddk zhotovil 
v modelové velikosti HO junior P. Povol
ný z Českých Velenic

i  Takhle živo bylo i přes nepříznivé 
počasí v depu na oblastních závodech 
RC modelů lodí v Sulkové u Plzně

4 Tento snímek je dokladem o neformální 
spolupráci mezi svazarmovskými letci a mo
deláři: V kabině Z-226M, tedy předlohy, 
sedí Ing. Ferdinand Lendvaj z Košic. Ten je 
autorem upoutané makety o rozpětí 
1470 mm a hmotnosti 1800 g, poháněné 
motorem Enya 6,5 cm3, kterou předvádí 
letecký akrobat Dušan Švrlo
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