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▲ S re p lik o u  a m e ric k é h o  m o to ráku  
Playboy z roku 1944, ovšem adaptova
nou na elektromotor a ovládání RC sou
pravou, létá Jaroslav Vaniček z Plzně

▼ U n ik á tn í zá b ě r h a v á r ie  b o d o v a c í 
makety Sojuz M ikuláše Szaba z Košic 
nemohl být v době svého vzniku uveřej
něn, neboť šlo o model rakety sovětské. 
Nechť poslouží aspoň nyní jako memen
to našim  m aketářům  před b lížícím  se 
mistrovstvím světa v Polsku

◄RC model Alien ze staveb
n ice  firm y  SV O R  o p a tř il 
M ich a l S a lo n  ze S ta ré  
Lubovně motorem MVVS 1,5 
cm3. Létá prý velmi dobře

▲ Krásná dvacetinka D.H. 2 
ing. Dušana Sedlára z Trnavy 
má h m o tn o s t 17 g, le to vé  
v ý k o n y  na h ra n ic i 20 s ji 
však k soutěžní dráze zrovna 
nepředurčují

y

▲ Karel Kotouč z LMK Týnec nad Sázavou vstoupil do letošní sezóny F3J s mode
lem o rozpětí 3,4 m a hmotnosti 1,7 kg. Křídlo je vybaveno profilem Selig 3021

Snímky: M. Salon; ing. D. Sedlář; T. Sládek; J. Suchomel; J. Vaniček



K TITULNÍMU SNÍMKU
Letošní sezóna je již v plném běhu, na našem 

území se odehrály i první mezinárodní soutěže. Na 
snímku O. Šaffka je zachyceno startoviště při soutě
ži Světového poháru v kategorii FtE, která se kona
la na Rané ve dnech 28. dubna až 1. května.

CONTENTS: VSO-10 — an RC semiscale glider 5 ·  Punto
— a power assisted model glider for relaxation flying 6, 7 9 Mea
suring instrument for accu capacity test 8, 9 ·  Javelin — an RC 
aerobatic model powered by a 6,5 cm3 engine 10, 11 9  Stehlík
— a rubber powered oldtimer 13 9  Fouga Magister — a chuck 
glider 15 9  Jigsaw 6 — an F1A contest glider 16, 17 9 C 02 
powered Piper Cub — a new Czech kit 18 9  R-7 Racek
— a peanut 19-SI 9 Aircraft Technology: The American speed 
airplanes Gee Bee R-1 and R-2 22, 23 9  Fairey Fulmar kit 1:72 by 
the new Czech manufacturer Vista 25 9  The Czechoslovak sea 
ship Legie 26, 27 9  Dethermalizers for boost gliders and rocket 
gliders 28, 29 9 New powered fret-saw by the manufacturer Dita 
Tábor 30 9

INHALT: Semiscale RC Seglers VSO-1 0 5 ·  Segler mit Hilfsmotor 
Punto fur Erholungsfliegen 6, 7 9  Akkumulatorkapazitätsmesser 
8, 9 9  RC Kunstflugmodell fur 6,5 cm3 Motor Javelin 10, 11 
9 Oldtimer mit Gummiantrieb Stehlík (Stieglitz) 13 9  Schleuder 
-Semiscale Fouga Magister 15 9  Segler F1A Jigsaw 6 mit Kom- 
positmaterialien 16, 17 9 Neuer Tschechische Baukasten Piper 
Cub mit C02 Motor 18 9  Peanut R-7 Racek (Möwe) 19-21 9 Die 
Flugtechnik: Amerikanische Geschwindigkeitsflugzeuge Gee Bee 
R-1 und R-2 22, 23 9 Fairey Fulmar in 1:72 von neuer tschechi- 
schen Firma Vista 25 9 Tschechoslowakisches Seeschiff Legie 
26, 27 9 Flugzeitsteuerung in den Raketenflugmodellen 28, 29 
9 Motorlaubsäge von der Firma Dita in Tábor 30 9

COflEP>KAHl4E: P/ynpaenaeMaa MOflejibnonyKontta nnaHepa 
BCO-10 5 ·  riyHTO cnopTMBHan MOflenb nnaHepa CHa6x<eHHafl 
BonoMoraTenbHbiM motopom 6, 7 9  H3MepnTenbHbiň npwöop 
3apSflHOÍÍ MMKOCTM aKKyMynflTOpOB 8, 9 9 β>ΚβΒβΠΜΗ —  P/y 
aKpoBaTMHecKan MOflenb flna flenraTenfl 6,5 cm3 10, 1 1 9  Crex- 
πμκ — MOflenb-onflTaňMep c pe3HHOMOTopoM 13 9 rt>yra Ma- 
flÄHCTep — MeTaTenbHan MOflenb-nonyxoriHH 15 9 Κομπο3μ- 
Hbiň nnaHep fl*nrco 6, xnacca Φ1Α 16, 17 9  HoBbiň HewcKMPi 
KOHCTpyKTopcKHM Ha6op flnn MOflenw Tlaiinp Kan c flBMraMeneiw 
mna L(02 18 9 P-7 Papex — MOflenb-opewox 19-21 9 Aena- 
LtHOHHan TexHMKa: Αμθρμκθηοκμθ cxopocTHbie caMoneTbi flaw 
Em P-1 μ P-2 22, 23 9 Oeiipn ΦβηΜβρ B MacwTa6e 1:72 ot 
HetucKoii φΜρΜΜ BwcTa 25 9 MexocnoBapxoe Mopcxoe cyflHo 
/lerne 26, 27 9 fleiepMann3aTopbi Ha paxeTHbix nnaHTpax 28, 
29 ·  3ηβκτροηο63ΜΚ ot cfrnpMbi flm a Ta6op 30 9
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Trocha rozjímání
nad klubovou činností
V tomto článku bychom se chtěli trochu zamyslet s ostatními modeláři, 

kteří nepřestali pracovat a modelářsky žít v klubech v nových podmín
kách.

Co nám nová doba dala, a co vzala? Chceme-li být objektivní, musíme 
přiznat, že modelářství bylo v minulosti jakýmsi trpěným přívěskem branné 
organizace, kde se vyžadoval určitý „zákryt". Ten v praxi představoval 
například citelné omezení zahraničních kontaktů, nedostupnost zahraniční 
techniky, upřednostňování branných prvků před vlastní modelařinou atp. 
Na druhé straně modeláři přece jenom dostali nějaké ty „drobty", jež ne
musely být zanedbatelné, když se vědělo, jak na to.

To vše dohromady do značné míry zmrzačilo charakter části členské 
základny organizovaných modelářů. Dost modelářů bylo v modelářských 
klubech Svazarmu jenom proto, že větřili — a zcela reálně — nějaký 
prospěch. Nic víc, nic míň. Říkáme to takto tvrdě proto, že toto myšlení 
podle hesla, „urvi, co se dá,“ přetrvává u některých jedinců dodnes. Jde 
jistě jen o menšinu mezí námi, ale právě proto je třeba před ní varovat. 
Bohudík, že dnes již nemáme direktivně určený růst členské základny!

Za zmínku také stojí další poznatek související s naší klubovou činností. 
Značně se projevuje náš tradiční český radikalismus „od zdi ke zdi". Jestli
že jsme dříve byli z jakýchkoli důvodů hojně organizováni v modelářských 
klubech, neodmítejme dnes organizované modelářství šmahem a ze zá
sady. Máme Českomoravský modelářský svaz, který je napojen na Sdru
žení technických sportů a činností. Už vidíme, jak se mnozí z čtenářů ježí, 
ale málo platné, přátelé, něco na něm bude. I v té cizině, kam tak často 
nekriticky, někdy až patolízalsky, vzhlížíme, existují modelářské společen
ské organizace, a prý velíce vážené. Proč si máme dobrovolně, jen 
z vlastní hlouposti, bořit to, co může dobře fungovat ku prospěchu nás 
všech? Mělo by nám jít spíše o změnu formy.v

Často slyšíme otázku, „co nám členství v ČMMoS přinese?" Kladou ji 
právě modeláři, kteří se dříve dokázali na ony zmíněné drobty vrhat jako 
supové na kořist. Nyní, když je po „přídělovém" svazarmovském hospo
daření, nemá pro ně členství žádnou cenu. Představují jen malou část naší 
rodiny, ale často dokáží svými názory ovlivnit hodně zejména mladých 
a nezkušených modelářů. Proto pozor na tyto filozofy a jednosměrné kriti
ky a mravokárce!

Dnešní členství v ČMMoS má zcela jasné poslání a smysl! Umožňuje 
nám sdružovat se a tím si usnadňovat činnost, a to jak z hlediska právního 
i hmotného zabezpečení, tak i souměřitelnosti, vzájemného poznávání 
a pomoci atp. Členství v jakékoliv organizaci však kromě výhod přináší 
také povinnosti. To musí být naprosto samozřejmá zásada. Výhody člen
ství jsou základní: Přístup na letištní plochy v rámci dohod mezi ČMMoS 
a vojenskými či civilními správami letišť (je třeba ještě uzavřít konkrétní 
dohodu o daném prostoru), pojištění organizované činnosti, možnosti 
sponzorské spolupráce (ne žebroty, to raději nezkoušejte). I z tohoto krát
kého výčtu lze ale vycítit zásadu: něco za něco!

Existuje řada možností, jak a čím si mohou v současnosti kluby zlepšit 
svou materiální situaci. Záleží na iniciativě, důvtipu, kolektivní spolupráci, 
snášenlivosti atd. Mezi sebou si zavecfte takový organizační systém, který 
předem vylučuje konflikty a nejasnosti. Dá to trochu přemýšlení, ale stojí to 
za to. Své „hospodářstvíčko" mějte průhledné, ať funguje rozumná revizní 
komise, a to i přesto, že budete mezi sebou „féroví". Nežebrejte sponzor
ské dary, ale uvědomte si, že modelářství má také co nabídnout: Vedení 
kroužků, zajímavou propagaci, pracovní činnost za nájemné atp.

Modelářské organizace, tedy kluby, se neobejdou bez dobrovolné vnitř
ní kázně, která dnes chybí všude, kam se podíváme. V krajním případě se 
můžeme mezi sebou doslova potlouci. Nevěříte? Svědčí o tom zkušenosti 
z našeho letiště. Přestože je na něm k dispozici široká dráha, startují 
někteří borci přímo od svých zaparkovaných aut proti kamarádům a při
hlížejícím, často i dětem. Až jde mráz po zádech! Na nesmělé upozornění 
odpovídají: „Je demokracie a nikdo nebude někomu poroučet! Toho už 
bylo dost a basta." Až tam jsme to v ojedinělých případech dotáhli. Ale 
pozor! Každá plocha či letiště má svého majitele a správce, s nímž máte 
prostřednictvím ČMMoS uzavřenou smlouvu o využívání tohoto prostoru. 
Pak už je jen věcí organizačního řádu, jak bude postupovat pověřený 
pracovník i jak vy využijete svých práv. V krajních pnpadech to může být 
i přivolání policejní hlídky s následným postihem a vykázáním neukázněné
ho jedince.

Předchozí odstavec považujte za mezní případ. Těm, co se nad ním 
„spravedlivě rozhořčí," doporučuji, aby si k zchlazení horké hlavy předsta
vili startující rozběsněný dolnoplošník s desítkou motorem ve svém obličeji! 
B r . ..

K rozjímání bychom toho měli ještě velmi mnoho, ale to, co jsme napsali 
dnes, už bohatě stačí k zamyšlení.

Členové LMK Drozdov
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Memoriál Jiřího Smoly, XV. ročník
se bude konat v sobotu 3. září 1994 tradičně na letišti Aeroklubu 
Kladno u obce Velká Dobrá. Tradiční zůstávají i kategorie: Soutěžní 
modely COz, makety C02 a volná samokřídla F1A.

Ani letos nehodláme pořádat soutěž mezinárodní a lámat při ní 
rekordy, chceme, aby byla především přátelským setkáním stejně „po
stiženého" lidského druhu. Proto budeme kategorii soutěžních modelů 
létat zase podle národních pravidel. S hodnocením maket nám podle 
předběžné dohody opět pomohou modeláři z Kamenných Žehrovic 
a kategorie samokřídel se bude létat podle pravidel F1 A. Na místě se 
ostatně můžeme společně dohodnout na případných úpravách počtu 
kol nebo i dalších změnách — samozřejmě budou-li s nimi všichni 
souhlasit.

Vklady zůstávají rovněž stejné jako loni, tedy 30 Kč za každou ka
tegorii, soutěžící do patnácti let zdarma. Vybírat je budeme až při 
prezentaci před soutěží.

P ře d p o k lá d a n ý  p rogram :
8.15 až 8.45 prezentace soutěžících
8.45 až 9.00 zahájení soutěže
9.00 až 14.00 létání
14.15 až 15.30 rozlétávání
16.00 vyhlášení výsledků

Přihlášky, v nichž uvedete jméno, příjmení, rok narození, soutěžní 
kategorie, a jste-li organizováni v ČMMS, klubovou příslušnost, zašlete 
do 20. srpna na adresu: Redakce Modelář, Jungmannova 24, 113 66 
Praha 1. Nechceme sice být příliš formální, ale potřebujeme předem 
znát aspoň přibližně počet účastníků.

Těšíme se na shledanou 3. září na letišti, a pokud s sebou vezmete 
rodinné příslušníky, kteří by nám pomohli při měření času, budou vítá
ni. Tomáš Sládek

Čísla trochu varující
K svému článku v Modeláři 3/1994 nám R. 

Čížek zaslal několik doplňků:
Jednak se omlouvá ing. P. Rajchartovi, na 

něhož zapomněl, když napsal, že žebříčky 
zpracoval pouze A. Tvarůžka. Ing. Rajchart je 
totiž pro kategorie maket zpracoval také, a to 
velmi pečlivě.

Pravidla FAI pak sice dosud skutečně ne
jsou přeložena, ale usilovně na nich pracuje 
J. Vosáhlo. Dílčí podklady ale obdržel o ně
kolik měsíců později, než bylo třeba.

III. Krkonošská 
modelářská show

Leteckomodelářský klub Horní Branná 
spolu se základní organizací AVZO TSČ 
v Horní Branné pořádají ve dnech 15. 8. až 
21. 8. 1994 již třetí Krkonošskou modelář
skou show. Tato akce navazuje na mnohale
tou tradici akcí Létáme pro Vás a velmi vyda
řenou loňskou Krkonošskou modelářskou 
show. Zúčastňují se jí letečtí modeláři, spolu 
s lodními modeláři, autíčkáři apod.

Pro účastníky je možné stanovení v areálu 
ZO AVZO TSČ ve vlastních stanech zdarma. 
Stravování a občerstvení je přímo v areálu ZO 
nebo vlastní. Prodejna potravin je vzdálena 
100 m od areálu. Jelikož je zde možnost 
koupání, můžete prožít krásnou týdenní do
volenou s létáním na okolních svazích nebo 
třech letištích. Na závěr týdenního pobytu, 
21. 8. 1994 bude uspořádána III. Krkonoš
ská modelářská show. Podrobnější informa
ce vám poskytne proti zaslání známky La
dislav Koudelka, 5 4 3  41 Lánov čp. 
126.

Už je  to t a d y . . .
Po zprávě o chystaném srazu příznivců maket 

RC větroňů jsem dostal několik dopisů a mnoho 
telefonátů se žádostí o bližší informace. A už je 
to tady! Vyhlašuji termín 9. a 10. 7. na letišti 
v Bystřici u Benešova, jako svátek a setkání 
všech příznivců, stavitelů, konstruktérů nebo 
i jen fandů této zajímavé kategorie.

Termín nebyl vybrán náhodně. Od 5. do 16. 
7. bude na letišti v Bystřici probíhat Prázdninové 
setkání historických větroňů. Organizaci vzali na 
svá bedra za Plachtařský Old Timer Club páno
vé Ramert a Fiala. Budou to „malé Zbraslavice" 
v našich podmínkách. Létat zde budou větroně 
VT 16 a 116 Orlík, Luňák, VT 125 Šohaj a Pio
nýr, jejichž piloti a restaurátoři potvrdili účast. 
Možná bude k vidění i něco navíc.

Bydlet je možné přímo v centru dění na letišti 
ve vlastních stanech, v omezeném množství 
v buňkách na letišti (nutno objednat u p. Ra- 
merta v sobotu a neděli na tel.

0301/935  29). Nad modelářskou částí má 
záštitu, jak je uvedeno v kalendáři, Strakonický 
modelářský klub, kam je potřeba zaslat alespoň 
oznámení účasti. Program je jednoduchý: V so
botu i v neděli velké létání a předvádění RC 
maket, výměna zkušeností, různé besedy 
a přednášky k problematice projektování a stav
by RC maket větroňů, v sobotu posezení u tá
boráku.

A nakonec jedna lahůdka pro pamětníky nebo 
i pro ty mladší: Dovedete sí představit vyhlídkový 
let v Blaníku a létání v jednom stoupavém prou
du s Luňákem nebo Pionýrem? Prohlédnout 
a vychutnat let historického větroně za letu? 
Před pár lety to byl neuskutečnitelný sen, při 
setkání na letišti v Bystřici může být i pro vás 
vyplněn. JaS

Český pohár F5B
Již tradiční mezinárodní soutěž FAI RC 

modelů letadel s elektrickým pohonem se lé
tá 25. a 26. června 1994 na letišti Nesvačily 
u Benešova. Vypsány jsou kategorie F5B, 
F5B/10 článků, F5B/7 článků a F5D/4 min. 
Soutěž je poslední mezinárodní příležitostí ke 
změření sil před letošním MS F5D v Austrálii 
—  i proto očekávají pořadatelé atraktivní za
hraniční účastníky. Na letišti je pochopitelně 
možnost stravování, prostor pro ubytování ve 
vlastních stanech či obytných přívěsech, pro 
zájemce jsou připraveny vyhlídkové lety 
v motorových letadlech i ve větroních atp. 
Bližší informace dostanete na adrese: M -ln - 
fo p. s. 48 , Čechova 30, 170  00  Pra
ha 7, fax: 0 2 /3 7  5 9  91.

Dne 8. června uplynulo 10 let 
od úm rtí pana Václava No
votného, vedoucího bývalé pro
dejny M odelář v Sokolovské u li
ci v Praze. Přestože sám ne- 
m odelařil, věnoval té to  činnosti 
veškerý čas a m ezi m odeláři mu 
bylo vždy dobře. Kdož js te  ho 
znali, vzpom eňte si.

Soutěž Světového poháru 
volného letu — 
kategorií F1A, F1B a F1C

se koná ve dnech 8. až 11. září 1994 na 
letišti Aeroklubu Sazená. Pátek je vyhrazen 
pro příjezdy, registraci a trénink. V sobotu se 
budou létat kategorie F1B a F1C, v neděli 
větroně F1A. Pondělí je rezervní den s mož
ností vyhlídkových letů nebo účasti na soutě
ži Pražské ligy včetně Oldtimerů. Ubytování 
je rezervováno pro všechny účastníky podle 
jejich výběru a možností. Kempink na letišti 
Sazená, autokempink Obora Veltrusy, inter
nát SOU Stavební Roudnice n. Labem a ho
tel Sport v Kralupech n. Vltavou. Vše do 14 
km od letiště. Soutěžící, časoměřiči a další 
zájemci si mohou napsat o bližší informace 
na adresu: Jiří Kalina, Tasovská 365 , 
155 00  Praha 5.

■ Institu t d ětí a m ládeže M inisterstva  
školství Č eské republiky, Havlíčkovy  
sady 5 8 , 120 00  Praha 2, hledá vedou
cí m odelářských kroužků m ládeže. Na
b ízí rovněž d ílenské prostory i jiným  
m odelářským  kroužkům . Zájem ci se 
mohou obrátit na dr. Karla M astného  
na výše uvedené adrese.

■ Při svých cestách do západočeského regionu 
můžete navštívit modelářskou prodejnu firmy 
ZAPOS v Karlových Varech. Najdete j i  v Jáchy
movské ulici 54. Z  centra (od Tržnice) se tam 
nejlépe dostanete autobusem č. 19 —  zastávka 
Elektrosvit. Otevírací doba je: Po-St 8.00 až
16.00 h, ve čtvrtek do 18.00 h a v sobotu od
9.00 do 11.00 h. Nabídka prodejny je  zaměřena 
na funkční modeiařinu. Koupit si můžete balsu, 
lišty, překližku, laky, motory, stavebnice a mno
ho dalšího. Vše za zajímavé ceny.
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dukce. O povrchu a formátech platí totéž co 
u barevných.

Textové příspěvky pište raději na stroji. Po
kud máte čitelný rukopis, můžete i rukou. 
Dbejte na technickou srozumitelnost a do
statečnou podrobnost. Snažte se rovněž vy
stihnout podstatu věci bez zbytečných slov 
kolem. Obecně řečeno, lepší je věcný, byť 
i heslovitě psaný srozumitelný příspěvek ru
kou než obsáhlý nic neříkající text vytištěný 
na laserové tiskárně.

Výkresy k otištění musejí být nakresleny 
tuší na pauzovacím nebo i čistém bílém 
papíře. Většina jich je kreslena větších, než 
jsou později otištěny. Tiskárna zaručuje tisk 
čar, které jsou po zmenšení tlustší než 0,1 
mm. Při rýsování nejtenčí čáry na výkrese, 
který bude 3x zmenšen, tedy použijeme 
pero 0,35 mm. U výkresů, jež později nabí
zíme ve skutečné velikosti, to to  pravidlo tak 
striktně nedodržujeme, řídíme se zásadami 
technického kreslení. K popisování použí
váme šablony s normalizovaným svislým 
technickým písmem. Při volbě jeho velikosti 
vycházíme z faktu, že písmo velké po 
zmenšení 1,5 mm je ještě čitelné. Podklady 
pro výkresy můžete zasílat i v tužce, zajistí
me jejich překreslení. Dbejte však, aby ob
sahovaly vše podstatně (polohu těžiště, 
úhel seřízení, použitý materiál atp.).

Závěrem ještě o formátech. Tisková strana 
Modeláře má rozměr 172x254 mm. Jednotli
vé sloupce třísloupcové sazby jsou široké 54 
mm, u dvousloupcové 84 mm. Výkres na 
jeden sloupec je tedy široký 54 mm, na dva 
sloupce 113 mm (je nutno přičíst ještě me
zeru) a na celou stránku 172 mm (lze ji zvětšit 
až na 180 mm). Pokud budete kreslit výkres 
modelu ve skutečné velikosti, dodržujte zá
kladní normalizované formáty (A1, A2 —  oříz
nutá kopie).

Redakce

MONTY CUP — pravidla pro rok 1994
1. Soutěž je vypsána pro modely s elektropohonem.
2. Model musí zodpovídat ustanovením FAI pro letecké modely.
3. Počet článků pohonné baterie ani jejich kapacita není omezena.
4. Pořadatel je povinen vytyčit přistávací pás o rozměrech 5x30 metrů s vyznačenou podélnou osou. 
Pás by měl být vytyčen po směru větru a je vyznačen jeho geometrický střed. Do tohoto pásu se 
v každém soutěžním letu přistává. V tomto prostoru je soutěžící povinen startovat. Po startu jej může 
opustit.
5. Soutěž se létá na nejméně 3 soutěžní kola, z nichž nejhorší se škrtá.
6 . Soutěžící má v každém kole nárok na třináctiminutový pracovní čas, v němž může vykonat i pokus 
(vyjma bodu 16).
7. V průběhu pokusu má soutěžící nárok na jediné zapnutí motoru, které není časově omezeno, 
bonifikováno či penalizováno. Opakované zapnutí motoru v pokusu bude penalizováno nulou za celý 
pokus.
8. Soutěžící je před začátkem soutěžního pokusu povinen časoměřiči předvést vypnutí a zapnutí 
motoru a v průběhu soutěžního letu vypnutí motoru zřetelně časoměřiči oznámit.
9. V okamžiku vypnutí motoru se soutěžícímu začíná započítávat 1 bod za jednu sekundu bezmoto
rového letu, a to do výše 360 b., tzn. 6 minut. Za každou přelétanou sekundu přes 6 min, nejvýše 
však o 30 s, se 3 body odečítají. Přelétá-li soutěžící o více než 30 s, je let hodnocen 0. Pro měření 
času je rozhodující okamžik prvního dotyku modelu se zemí, případně s překážkou se zemí pevně 
spojenou. V případě, že soutěžící přelétá pracovní čas, končí měření letového času v okamžiku 
uplynutí pracovního času a soutěžící je penalizován srážkou 50 bodů z výsledku letu.
10. Přistání se měří od středu přistávacího pásu ke špici modelu po jeho zastavení a to v nejkratší 
vzdálenosti. Přistane-li model uvnitř vyznačeného přistávacího pásu, je přistání hodnoceno podle 
následující tabulky:
do 0,25 m + 100 bodů k nalétanému výsledku
více než 0,25 až 0,50 m + 90 bodů k nalétanému výsledku
více než 0,50 až 0,75 m + 80 bodů k nalétanému výsledku
více než 0,75 až 1,00 m + 70 bodů k nalétanému výsledku
více než 1,00 až 1,25 m + 60 bodů k nalétanému výsledku
více než 1,25 až 1,50 m + 50 bodů k nalétanému výsledku
více než 1,50 až 1,75 m + 40 bodů k nalétanému výsledku
více než 1,75 až 2,00 m + 30 bodů k nalétanému výsledku
více než 2,00 až 2,25 m + 20 bodů k nalétanému výsledku
více než 2,25 až 2,50 m + 10 bodů k nalétanému výsledku
Nepřistane-li model ve vymezeném přistávacím pásu, je přistání hodnoceno 0.
11. Přistane-li model ve vzdálenosti větší než 75 metrů od geometrického středu přistávacího pásu, 
je celý let hodnocen 0.
12. Přistání se nehodnotí, přelétá-li soutěžící pracovní čas.
13. Přistání se nehodnotí, přelétá-li soutěžící ietový čas o více než 30 sekund.
14. Přistání se nehodnotí, dojde-li k dotyku modelu před jeho zastavením s jakoukoliv osobou.
15. Dojde-li k dotyku letícího modelu s časoměřičem, má soutěžící nárok na nový pracovní čas.
16. Dojde-li za letu k oddělení kterékoli části modelu, je let hodnocen 0, soutěžící má v pracovním 
čase nárok na druhý pokus.
17. Startovišť může být několik, podle možností pořadatele, v každém však může probíhat současně 
pouze 1 soutěžní let.

do redakce
V poslední době se na nás obrátila v dopi

sech či telefonicky řada čtenářů s dotazem 
jak v našem časopise publikovat.

Začneme fotografiemi. Jistě jste si po
všimli, že od letošního březnového čísla má 
Modelář barevné i 2. a 3. stranu obálky. To 
by mělo zůstat i nadále. Ale zpět k fotogra
fiím: Zasíláte-li fotografie na obálku, musejí 
být barevné, na lesklém papíře, formátu 
13x18 cm; při výborné kvalitě postačil 9x13. 
Nemusíme snad připomínat jejich ostrost 
a kvalitu záběru. Můžete zaslat i diapozitivy, 
avšak o rozměrech minimálně 6x6 cm. Ne
gativy nezasílejte!

Fotografie, jimiž doprovázíte textový pří
spěvek, obvykle otiskujeme na vnitřních 
stranách. Barevnou fotografii lze otisknout 
i černobíle, ale raději máme černobílé sním
ky, u nichž lépe posoudíme kvalitu repro

Josef Hájek
Letiště Sazená, sobota 23. 4. 1994, 2. kolo 

pražské ligy. Ředitel soutěže Milan Vydra vyhla
šuje vítěze jednotlivých kategorií. „Kategorie 
P-30 — Josef Hájek". To nejlépe charakterizuje 
Pepovy úspěchy s malými modely, jež si tak 
oblíbil.

Pepa, původem Žižkovák, se s rodiči přestě
hoval do Děčína v roce 1945. Modelaňt začal
0 rok později, když mu učarovaly modely vysta
vené ve výloze modelářského krámku pana Ja- 
nouškovce. Začínal jako samouk spolu se svým 
mladším bratrem Františkem, s nímž postavil 
spoustu modelů.

Prvním byl Moučkův gumák Standart, násle
dovala Formánkova 401 a další. Procházkovo 
Ero II má dosud v letuschopném stavu. Ale nej
zamilovanějším Pepovým modelem byla Ha- 
nouskova Káča II. Téměř s pietou udržuje Čížko
va Admirála II, kterého považuje za jeden z nej
hezčích RC větroňů vůbec. Dokonce si postavil
1 zmenšeného o rozpětí 500 mm.

Pepa však nestaví modely pouze podle plán
ků. Z jeho dílny vyšla řada modelů, převážně 
volných větroňů kategorií A1 a A3. Většinou na 
nich uplatnil Jedelského profil a mnohé z nich,’ 
postavené jeho svěřenci v modelářských 
kroužcích, jež vedl deset let, se objevovaly na 
čelních místech výsledkových listin žákovských 
i jiných soutěží.

Pepa je dlouholetým členem LMK Děčín. Je 
sportovním referentem a navíc se stará o kroni
ku klubu. Významnou měrou se rovněž podílí na 
pořádání různých akcí. Například letos jíž po os
mé LMK Děčín pořádá soustředění dospělých 
na letišti v Roudnici. Pepa nevynechal ani jediné. 
Nejvíce si oblíbil létání v podvečerním „oleji" při 
zapadajícím slunci. Od roku 1982 se rovněž zú
častňuje modelářských soustředění ve funkci 
vedoucího skupiny.

Při stavbě i konstrukci svých modelů Pepa 
uplatňuje až puntičkářskou přesnost, kterou vy
žaduje i jeho povolání — pracuje jako techno- 
log-programátor v Deště.

Přijdete-li k Pepovi na návštěvu do jeho 2+1 
v paneláku, objevíte modelářský ráj. V obýváku 
modelářské časopisy a letecká literatura, v ko
moře improvizovaná modelářská dílna a v ložnici 
hangár s malými modely — úhledně rozvěšený
mi po stěnách. Ve všem dokonalý pořádek.

Je pochopitelné, že pro tohoto koníčka, či 
spíše koně, je zapotřebí podpory rodiny. A tu 
Pepa má. Manželka i dcera mu vycházejí vstříc, 
ale na modely mu může sáhnout pouze vnučka 
Terezka.

Mezi gumáky si nejvíce oblíbil modely katego
rie P-30 a od roku 1983 s nimi pravidelně sou
těží. Když Pepu před časem vyhecovali pražští 
modeláři P. Dvořák a Z. Rychnovský, aby začal 
létat Wakefieldy, pustil se do stavby a pouze si 
posteskl: „Kdybych byl tak o třicet let mladší, já 
bych jim pořádně zatopit"

Ano, je to pravda. Čas se zastavit nedá 
a Pepa se v srpnu dožívá šedesáti let. Do mode
lářského důchodu však rozhodně nepůjde. Jako 
správný vyznavač tichého letu se připravuje na 
stavbu elektroletu, dokončuje Wakefielda 
a mnohé má ještě v zásobě. Popřejme mu tedy 
hodně úspěchů v osobním i modelářském životě 
a mnoho nových krásných modelů.

Ing. Josef Trefný
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■ Mistrovství světa pro upoutané 
a rádiem řízené makety letadel v Ho
landsku je přede dveřmi. Zatím je na 
ně přihlášeno sedm států v kategorii 
F4B a jedenadvacet v kategorii F4C. 

Česká republika se zúčastní v obou kategori
ích. S upoutanými maketami nás budou re
prezentovat Vladimír Kusý s Milesem Magister 
v měřítku 1:6, Václav Betka s Avií BH-11 
v měřítku 1:5,4 a nováček týmu Bohuslav Ja
ník s maketou Jodel D117 v měřítku 1:5. Vše
chny makety družstva F4B budou poháněny 
čtyřdobými motory O.S. FS 91 Surpass. 
Družstvo RC maketám bylo po tragické smrti 
Jirky Jílka doplněno Karlem Vodešilem, jenž 
patří mezi těch málo maketářů světa, kteří se 
nemusejí červenat, když podepisují prohlášení 
o vlastnoručním zhotovení soutěžního mode
lu. Pro letošní MS postavil zbrusu novou ma
ketu Aero Ae-10, jehož originál je umístěn 
v expozici muzea ve Kbelích. Maketa je po
stavena v měřítku 1:6,45 a je poháněna mo
torem O.S. FS 90. Zbytek družstva tvoří ing. 
Vladimír Handlík s maketou Caudron G3 
v měřítku 1:5,3, poháněnou motorem JAP 20, 
a Pavel Fencl s Knollerem C.ll, který v měřítku 
1:4,75 pohání O.S. 120 FS. Poprvé tedy vše
chny makety našich obou družstev na MS 
budou poháněny čtyřdobými motory, které 
budou vybaveny dřevěnými vrtulemi firmy For
te z Plzně a napájeny palivem od pana Igora 
Vyznala.
■ Prověrkou našich maketářů před odjezdem 
na MS 94 bylo mistrovství republiky pro upou
tané makety 3. až 5. června v Nymburku 
a právě probíhající (17. až 19. června) mistrov
ství pro RC makety v Bmě-Medlánkách.Hned 
následující víkend, 24. až 26. června, porov
nají RC maketáři své šance naposledy před 
startem na MS se zahraniční konkurencí 
v Mladé Boleslavi na tradičně velmi kvalitně 
obsazené soutěži, které se zúčastňují kromě 
naší maketářské špičky i přední soutěžící 
z Rakouska a Německa.
■ V době, kdy píši tyto řádky, odesíláme zá
vaznou jmenovitou přihlášku spolu se základ
ními poplatky pořadatelům XIII. MS. Náklady 
na účast obou družstev jsou vysoké a finanční 
dotace ze státního rozpočtu spolu s příspěv
kem ČMMoS je opět nestačily pokrýt, Takže 
naše reprezentační vystoupení nebude ani 
v letošním roce možné bez nezanedbatelné 
finanční účasti všech členů družstva. Dalším 
naším zástupcem v Holandsku bude Radek 
Čížek, cestující na MS na pozvání pořadatelů 
jako hlavní bodovač statického a letového 
hodnocení kategorie F4B, což je jistě neza
nedbatelné uznání jeho kvalit i úrovně našich 
maket ve světovém měřítku.
■ Samotné mistrovství světa se koná ve 
dnech 13. až 21. srpna ve východní části Ho
landska poblíž města Arnhem nedaleko hra
nic se SRN. Všichni účastníci budou ubytová
ni ve sportovním areálu Papendal, který nabízí 
kromě sportovního využití i veškeré potřebné 
zázemí s třemi restauracemi, hotelem a 240 
kempovacími místy pro soutěžící i příznivce 
této kategorie. Tréninkové a soutěžní lety bu
dou probíhat na vojenské základně královské
ho letectva v sedm kilometrů vzdáleném Dee- 
lenu, na kterém se současně uskuteční i vše
chna show a program spojený s oslavami 75. 
výročí KLM a známé letecké firmy Fokker.

PAVEL FENCL

V
Maketám 

start povolen
4

Speedycopter 
s Herbertem Sita- 
rem (vpravo) a auto
rem článku

Guy Revel

SITAR — exkluzivní výrobce vrtulníků
Ač se to zdá neuvěřitelné, třetina z nejčastěji se vyskytujících vrtulníků na posledním mistrovství 

světa v Rakousku pocházela z dílny nejvýlučnějšího světového výrobce Herberts Sitara. V celé Evropě 
se jeho výrobky pokládají za drahokamy výrobní dokonalosti. Pouze 25 kusů za rok — každý vyrobe
ný výhradně ručně —  představuje vrcholnou luxusní produkci.

V sedmdesátých létech se malá skupina ra
kouských modelářů takřka náhodou objevila na 
soutěži termických větroňů F3B. Její členové vy
vinuli stavební technologií, která způsobila nej
větší převrat v modelářském návrhářství za po
sledních padesát let: kompozitové (laminátové) 
modely.

Poprvé se tato skupina objevila na soutěži 
v roce 1976 s větroněm Dassel. Během několika 
měsíců se model proslavil neuvěřitelnými výko
ny. Celolaminátová křídla byla téměř výrobkem 
z jiného světa, neboť byla neuvěřitelně přesná. 
Proto také dosahované výkony byly velice blízké 
výkonům teoreticky vypočteným.

Rakouští modeláři svou technologii postupně 
zdokonalovali od roku 1971, kdy vyrobili svůj 
první laminátový model, který užívali výlučně 
k létání na svazích hor obklopujících Innsbruck. 
Tehdy se rozhodli přihlásit k soutěžím a na nich 
vyzkoušet své dílo. V průběhu několika měsíců 
se stali slavnými díky výkonům svých modelů, 
kterými daleko převyšovali ostatní účastníky. 
Tehdy také navrhli rychlostní kluzák, s nímž 
hladce překonali světový rychlostní rekord. Nad 
výkonem 391 km/h se tajil dech. S modelem 
létal Werner Sitar. Potom tři členové týmu repre
zentovali Rakousko na mistrovství světa F3B 
v roce 1979 v belgickém Amay, kde se Tony 
Wackerle umístil jako druhý. Byli ochotni podělit 
se o své znalosti se všemi modeláři a účastnili se 
mnoha sympozií. Křídlo jejích kluzáku Dassel by
lo dokonce použito v Polytechnickém institutu 
v Curychu ke studiu aerodynamiky a ve světově 
známém Aerodynamickém ústavu v Stuttgartu 
byla s jeho použitím srovnávána teoretická polá- 
ra profilu s výsledky měření v aerodynamickém 
tunelu. Tam také byla při kontrole přesnosti pro
filu na jejich křídle zjištěna maximální odchylka 
od teoretického tvaru profilu pouhých 0,02 
mm.

Poté se však tento tým přestal zajímat o sou
těže a pokračoval jen v dřívějším létání pro své 
potěšení bez soutěžních stresů.

Asi v téže době se jeden z jeho členů začal 
zajímat o RC vrtulníky. Jak se dalo očekávat, 
využil znalostí získaných při laminování křídel 
kluzáků pro zhotovování rotorových listů. Sitaro- 
vy rotové listy byly první plně laminované a sta
věné z kompozitu Jejich používání se rychle 
rozšířilo mezi vedoucími soutěžícími po celé 
Evropě. Dosud se vyrábějí a jsou stále stejně 
populární.

Po těchto raných experimentech přistoupil Si
tar v roce 1981 ke stavbě prvního vrtulníku. Byl 
zcela odlišný od všeho, co bylo v té době na 
trhu, neboť každý díl byl ručně laminován epoxi
dovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny. Byl to sko
ro umělecký výtvor.

Po úspěchu svého prvního stroje byl, Herbert 
Sitar požádán o postavení dalšího podobného 
modelu pro nadšené soutěžící. To byl začátek 
cesty nejexkluzivnějšího světového výrobce RC 
vrtulníků.

V roce 1982 následovaly Lockheed a Jet 
Ranger, po nich pak v roce 1984 Bell 222. Po
slední model, představený v roce 1992 na 
evropském mistrovství, se nazývá Speedycop
ter. Byl užit sedmi soutěžícími na posledním 
mistrovství světa, čímž se stal jednou z nejpopu
lárnějších konstrukcí. Létat se Speedycopterem
— to je privilegium! Vyrábí se ručně na zakázku 
a čeká se na něj dlouho. Exkluzivní je i jeho cena
— 6 000 švýcarských franků!

Přitom Herbert Sitar neopustil své zaměstnání 
na univerzitě v Innsbrucku. Své vrtulníky vyrábí 
hlavně o nocích spolu s rotorovými listy, jichž 
prodává přibližně 2 000 párů za rok. Netřeba 
snad říkat, že neexistuje žádný další výrobce, 
který by při tak malém objemu výroby sklidil tolik 
slávy.

Rotorová hlava je velmi lehká a přitom tuhá Kompletní mechanika je velice snadno od
dělitelná od draku. Povšimněte si, jak je mo
tor uložen vně hlavního rámu na kovových 
nosičích prostřednictvím dalšího kompozito- 
vého dílu. Ozubený řemen pohání spojku



Rekreační větroň

VSO-10
jsem  postavil a zalátal v  roce 1992 a od 

té doby létá dosud bez nehody. Jeho vý
hodou byla dosti malá pracnost, nebof 
jsem  k stavbě využil laminátový trup  Uni
verzál a plastiková žebra Modela. T rup je 
samozřejmě možné zhotovit z balsy
—  pro jednoduchost postačí hranatý
—  a plastiková žebra lze rovněž nahradit 
balsovými.

K STAVBĚ:
Křídlo je sestaveno z  plastikových že

ber Modela, spojených sm rkovým i nosní
ky. Pásnice hlavního nosníku mají průřez 
3x8 mm, pom ocného 2x5 mm. Při výběru 
dbám e na jejich kvalitu a rovnoběžnost let 
dřeva. Náběžná i odtoková lišta jsou bal- 
sové, zabroušené do profilu křídla; v od to 
kové liště jsou zářezy pro žebra. Kořenová 
žebra jsou uvnitř zpevněna překližkou tl. 
1,5 mm. Trubky pro spojovací dráty navi
neme z hliníkového plechu tl. 0,5 mm pří
mo na drátech. Mezi pásnice hlavního 
nosníku po celé délce křídla vlepíme s to 
jiny, první tři z překližky tl. 2 mm, ostatní 
z balsy tl. 1,5 až 2 mm. Tuhý potah 
prvních dvou kořenových polí křídla je 
z balsy tl. 1,5 mm. Koncové oblouky jsou 
vyříznuty z pěnového polystyrénu, jejich 
spodní strana je zkosena vzhůru. Po
vrchově je můžeme upravit b u d  polepe
ním papírovou lepicí páskou, nebo je  pře- 
laminujeme tenkou skelnou tkaninou. 
K prvním stojinám hlavního nosníku u stře
du křídla jsou přilepeny destičky s přišrou
bovaným háčkem, na nějž se později p ři
vazuje guma, která obě poloviny křídla při
tahuje k sobě.

Trup je lam inátový Univerzál. Při stavbě 
se řídíme návodem výrobce. SOP je vodo
rovně seříznuta, závěs plovoucí výškovky 
je  možné použít od firmy JINO, podobně 
jako uzávěr kabiny. Spojovací dráty křídla 
použijeme b u d  ocelové, nebo taženkové, 
které také dobře vyhovují. Do trupu jsou 
vlepeny dvě přepážky z překližky tl. 3 mm, 
na něž nalepíme bukové hranoly s otvory, 
do kterých zasuneme spojovací dráty; vše 
je  lepeno Epoxy 1 200. Kořenová trupová 
žebra jsou z překližky tl. 1 mm, prostor 
mezi nimi a trupem  je vyplněn balsou, vy- 
tmelen a vybroušen do plynulého pře
chodu. Mezi drá ty zhotovíme v trupu otvor 
pro spojovací gumu křídla. Do překrytu 
kabiny vlepíme rám, případně i spodní 
desku a pokud m ožno doplníme figurou 
pilota a palubní deskou. Můžeme přidat 
i další doplňky (poutači pásy, m ikrofon 
atd.)

Ocasní plochy jsou konstrukční. Sm ě
rové korm idlo zalepíme do trupu až po 
instalaci úhlové páky a táhel ovládání p lo
voucí výškovky. Výškovku slepíme z lišt. 
Nejprve slepíme obvodový rám, zalepíme 
příčné výztuhy, na které poté nahoru i d o 

lů nalepíme pásnice nosníku a celek d o 
plníme balsovými „čtvrtžebry". Tento sy
stém  stavby je použit u stavebnice Aste- 
rix. Je samozřejm ě možné postavit vý
škovku i jiným  způsobem .

RC soupravu můžeme použít jakoukoli 
se dvěma servy, ve svém modelu létám 
s amatérskou soupravou W P-23. Táhla 
jsou z  lišt z tvrdé balsy o průřezu 8x8 
mm.

Potah m odelu, respektive křídla 
a ocasních ploch, je  z  M ikalenty. Celá 
spodní strana křídla a horní od náběžné 
hrany po hlavní nosník jsou potaženy dvě
m a vrstvami. Potah vypneme a lakujeme 
obvyklým  způsobem .

Povrchová úprava závisí na vkusu 
majitele. U svého modelu jsem  použil kla
s ické zbarvení aeroklubových VSO— 10, 
tj. bílý nástřik na všech plochách kom bi
novaný červenými doplňky. Poznávací 
značky jsou černé, na sm ěrovce je česko
slovenská vlajka, drobnější popisky jsem 
zhotovil Propisotem.

Pokud se nám podařilo zhotovit model 
nezkroucený, soum ěrný a vyvážený, zalé- 
tání by mělo být bez větších problémů.

Větroň má rychlejší kíuz, na což je třeba 
pam atovat pň přistání. I když m odel roz
hodně není m aketou skutečného větroně 
VSO— 10, přesto s ním podobnost ne
zapře. Polétání s modelem  je pro zkuše
nější p iloty příjemnou záležitostí.

Martin Simon, Hranice na M oravě

Prešovský svah
Svah nad obcou Pečorská Nová Ves pri 

Lipanoch nad Torysou sa stal v dňoch 15. 
a 16. apríla dejiskom seriálovej súťaže 
majstrovstiev Slovenska v kategorii RC sva
hových vetroňov F3F. Tuto prvú súťaž v to- 
horočnej sezóne usporiadal LMK Prešov; na 
štartovisku sa střetli takmer dve desiatky mo- 
delárov z Ružomberoku, Košic, Rožňavy, 
Svitu, Sabinova a Prešova. Mierny juhový- 
chodný vietor vydržal iba v sobotu, kedy sa 
odlietalo celkom páť letových köl. L.V.

Výsledky: 1. B. Pekár, LMK Ružombe
rok, 3 964; 2. M. Svetlák, MK VSŽ Košice, 
3 810; 3. M. Máslo, LMK Ružomberok, 
3 804 b.
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Motorizovaný RC kluzák PUNTO
Konstrukce: Ing. Petr Pacas, ing. Rostislav Pacas

P rvní model Punto vznikl již asi před 17 
léty, kdy jsme s bratrem začínali létat 
s RC modely. Hledali jsme v té době 

typ, který by měl vhodné letové vlastnosti 
pro začínající piloty. Jako inspirace nám po
sloužil model Junior, který v té době vyrábě
la Modela. Protože byl ale Junior určen pro 
řízení soupravou Mars, upravili jsme kon
strukci pro dvoukanálovou soupravu. Model 
byl konstrukčně velice jednoduchý díky pou
žití polystyrénových nosných ploch Modela.

Další Punto bylo postaveno předloni, kdy 
jsem začal uvažovat o vhodném modelu pro 
svého syna a dceru. Protože vlastnosti pů
vodního Punta byly skutečně velice dobré, 
liší se od něj současné především instalací 
motoru M W S 1,5 cm3 (původní model měl 
motor umístěn na pylonu nad křídlem). Mo
del lze postavit i v bezmotorové verzi, která 
je rovněž zakreslena na výkrese.

Jednoduchou konstrukcí a příjemnými le
tovými vlastnostmi je Punto určeno přede
vším začátečníkům, případně jako rekreační 
model. I přes malé rozpětí a ne příliš výkonný 
profil je model schopen dobře létat v termi- 
ce.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v mm): 
Směr let dřeva je naznačen u jednotlivých 

částí na výkrese, všechny díly modelu jsou 
stavěny na rovné pracovní desce.

Trup. Stavbu zahájíme zhotovením bočnic 
z balsy tl. 3. V přední části je zesílíme z vnitřní 
strany nalepením výztuhy z překližky tl. 0,8 (ob
rys výztuhy je na plánku vyznačen plnými trojú
helníčky). K lepení doporučuji zředěný epoxid 
(použití Herkulesu nebo jiného vodou ředitelné
ho lepidla může vést ke zkroucení bočnic). 
V horní části až za křídlo jsou bočnice zesíleny 
nalepením smrkové lišty o průřezu 5x5. Dále 
bočnice vyztužíme nalepením výztuh z balso- 
vých lišt o průřezu 5x2 a 10x2. Širší výztuhy jsou 
v místech, kde trupem procházejí poutači kolíky 
pro uchycení křídla a VOP, nahrazeny výztuhou 
z překližky tl. 2. Trupové přepážky T1 až T4 
jsou zhotoveny z překližky tl. 3. Před spojením 
bočnic přepážkami k sobě slepíme epoxidem 
přepážky T1 a T2. Potom bočnice spojíme 
v přední části přepážkami T1 až T4 a v zadní 
části spojovacími díly z balsy o průřezu 10x3 
(lepíme epoxidem). Horní část trupu za křídlem 
potáhneme balsou tl. 2 s léty rovnoběžnými 
s podélnou osou trupu. Spodní část až po odto
kovou hranu křídla potáhneme balsou tl. 2 s léty 
kolmými k podélné ose trupu. Zadní konec tru
pu pak potáhneme opět balsou tl. 2 s léty rov
noběžnými s podélnou osou trupu. Přední 
spodní část trupu až po odtokovou hranu křídla 
ještě olaminujeme skelnou tkaninou o plošné 
hmotnosti 110 g/m2. Na konec spodní části tru
pu nalepíme zarážku ze smrkové lišty o průřezu 
5x5, která brání posunutí VOP dopředu. U bez
motorové varianty je trup doplněn hlavicí, která

Pružné upevnění

Na vnitřní plochu trupového krytu přilepíme 
dřevěnou ústní lopatku (zdravotníci ji nazývají 
špátle) jejím předním koncem, přičemž zadní ko
nec ponecháme přečnívat přes okraj krytu. Na 
protilehlé straně je kryt opatřen obvyklým pev
ným jazykem nebo kolíkem zapadajícím do pří
slušného vybrání v trupu.

Při odnímání kryt nadzvedneme proti pruž
nosti přilepené špátle a posouváme ho šikmo

je vybroušena z balsového bloku (je dobré ji 
uprostřed vyztužit páteří z překližky tl. 5). Pouta
či kolíky křídla a VOP jsou zhotoveny z pletacího 
drátu o 03. Kabina je slepena ze zbytků balsy tl.
2. V přední části je k trupu uchycena bambuso
vým kolíkem do přepážky T1, v zadní části je 
připoutána gumou.

Křídlo. Na prvním modelu bylo křídlo zhoto
veno z polystyrénových polotovarů Modela 
a potaženo tlustým Modelspanem. Protože zmí
něné polotovary již není možné koupit, bylo kříd
lo druhého modelu vyříznuto z polystyrenu od
porovou pilou. Šablony pro zhotovení křídla 
jsou na výkrese označeny K1 a K2. Postup 
potahování polystyrénových křídel byl již mno
hokrát popsán v Modeláři, záleží na každém 
modeláři, jaký zvolí. Křídlo našeho modelu je 
potaženo topolovou dýhou, náběžná lišta je 
z balsy o průřezu 10x7, odtoková lišta z balsy 
o průřezu 20x5. Negativy na koncích křídla 
jsou zhotoveny tak, že odtoková lišta uší je ze 
spodní strany sbroušena (na výkrese detail 
K2). Obě poloviny křídla jsou k sobě slepeny 
natupo epoxidem a spoj je přelaminován pás
kem skelné tkaniny o plošné hmotnosti 110 
g/m2. Toto řešení jsme zvolili kvůli jeho jedno
duchosti. Domnívám se totiž, že komplikace 
spojené se zhotovením spojek do křídla jsou 
při tak malém rozpětí zbytečné.

Ocasní plochy. SOP i VOP jsou zhotoveny 
z balsy tl. 3, SOP je vyztužena nalepenými pás
ky z balsy tl. 3 s léty orientovanými napříč. VOP 
je v přední části vyztužena smrkovou lištou 
o průřezu 3x5 a v střední části překližkovou vý-

trupového krytu

dozadu a nahoru, až se vyvlékne přední jazyk 
nebo kolík ze svého lůžka v trupu. Oč složitější je 
tuto činnost slovně popsat, o to jednodušší je 
pochopení celé záležitosti z obrázku.

Místo zmíněné špátle vykoná stejnou službu 
pásek kvalitní překližky.

Podle Model Airplane News 2/1994 
ing. R. Laboutka

ztuhou tl. 0,8. Kormidla jsou připevněna pásky 
silonové tkaniny.

Motor a palivová instalace. Model je vy
baven motorem MWS 1,5 cm3, připevněným na 
duralovém loží. Je možné použít libovolný motor
0 zdvihovém objemu 1,5 až 2 cm3 (například 
Modela Junior). Akrobatická nádrž o objemu 50 
cm3 je umístěna mezi přepážkami T1 a T2. 
S touto nádrží vydrží motor běžet poměrně 
dlouho a je možné létat i základní akrobatické 
obraty (přemet, souvrat, let na zádech). V pří
padě, že motor potřebujeme pouze k vynesení 
modelu do potřebné výšky a dále využívat ter- 
miku, lze instalovat nádrž o menším objemu (na
příklad 35 cm3).

Potah a povrchová úprava. Případné ne
rovnosti na trupu vytmelíme směsí nitrolaku 
a dětského zásypu, vybrousíme, nalakujeme nit- 
rolakem a znovu přebrousíme jemným brusným 
papírem. Trup a ocasní plochy jsou potaženy 
středně tlustým potahovým papírem, Pokud po
užijeme barevný, sestává další úprava z nalako
vání čirým nitrolakem a ochranným lakem proti 
účinkům paliva. Potah a povrchová úprava kříd
la závisí na tom, jaká technologie byla zvolena 
k jeho zhotovení. V našem případě je křídlo po
lepeno topolovou dýhou, vybroušeno a na 
povrch je nažehlena folie. Při povrchové úpravě 
dbáme na to, aby byla zřetelně barevně rozliše
na horní a spodní strana křídla, což usnadňuje 
orientaci při létání.

RC vybavení. Model má dvoukanálovou 
soupravou ovládány směrovku a výškovku; 
otáčky motoru ovládány nejsou. Zdroje, přijímač 
a serva umístíme tak, abychom jimi model do
vážili. Poloha těžiště je uvedena na výkresu, 
Táhla ke kormidlům jsou z lišt o průřezu 5x5 
a ocelového drátu o 02, zakončená jsou vidlič
kami Modela. Táhla se v trupu musejí pohybovat 
volně bez toho, že by o něco zadrhávala.

Létání. Před létáním ještě jednou zkontroluje
me smysl výchylek kormidel, činnost RC soupravy
1 se spuštěným motorem a polohu těžiště. Model 
je vhodné zaklouzat a případné nedostatky od
stranit. Pro první lety je vhodné vzít si na pomoc 
zkušenějšího kolegu. Vlastní létání s Puntem je 
velice příjemné i pro začátečníka. Díky jeho malé 
rychlosti je vždy dost času na případné opravy 
chyb v řízení, takže nehrozí zničení modelu.

Výkres modelu ve skutečné velikosti 
obdržíte, poukážete-li čitelně vyplněnou 
poštovní poukázkou typu C 27 Kč (na Slo
vensku 32 Sk) na adresu Redakce mode
lář, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1 (na 
Slovensku Magnet-Press Slovakia, Grös- 
slingova 62, 811 09 Bratislava). Do zprávy 
pro příjemce napište čitelně název „Pun
to" a znovu svou úplnou adresu. Výkres 
vám zašleme do 20 dnů od obdržení pou
kázané částky.

6 MODELÁŘ · 6/1994 · 206



MODELÁŘ ·  6 /1994 ·  207

1̂



Jednoduchý měřič kapacity NiCd článků
Vzhledem k současné ceně suchých 

článků je  výhodné používat nabíjecí NiCd 
články. Pokud používáme více druhů růz
ně starých článků, je  dobré znát jejich asi 
nejdůležitější hodnotu —  kapacitu.

Ke zjištění skutečné kapacity článků již 
delší dobu používám jednoduchý měřič, 
který pracuje tak, že vybijí měřenou baterii 
o 1 až 10 článcích, jež byly před tím nabi
ty, konstantním  proudem  až do  úplného

Seznam součástek:

R1 0,47 Ω  viz text
R2 4,7 Ω TR 212 

(miniaturní)
R3, R17 4 K 7 TR 212
R4, R6 1k TR 212
R5 5k6 TR 212
R7 až R16 1k TR 191 (TR 212)
R18 470 Ω TR 214 (0,5 W)
R19 1k2 TR 212
R20 47 Ω TR 223 (1 W)

P1 trimr 2k2 (TP 040, 
TP 095 apod.)

P2 trimr 4k7 (TP 040, 
TP 095 apod.)

C1 470>F /40  V O T 0 1 0 )
C2 22 až 100 n F /40  V (TK 

744)
C3 220 μΡ/25 V (TF 010)
C4 100 hF/15 V (TF 009)

D1 KA 222
D2 KZ 260/12
D3, D8 až D12 KY 130/80
D4 červená LED
D5 zelená LED
D6 7 NZ 70
D7 4 NZ 70

T1 OC 27
T2, T3 KF 508
101a, b MA 1458

Re relé LUN 12 V
Traf o 24 V/2 W
P ři, Př2 viz text, nebo podle vl. 

možností
TI např. ISOSTAT

vybití, singalizovaného poklesem  napětí, 
u NiCd typ icky 1 V na článek. Po dosažení 
té to  hodnoty napětí je vybíjení ukončeno 
a je zaznamenán čas vybíjení. Kapacita 
C se pak jednoduše vypočte násobením 
vybíjecího času T a vybíjecího proudu I:

C = I . T  [ Ah, A, h ]
Měřič lze také použít ke zjištění rezervy 

kapacity v  článcích po použití, ke koneč
nému vybíjení použitých baterií ze sintro- 
vaných článků, což je nutné pro jejich 
opětovné plné nabití, taktéž se dá použít 
při form ování nových článků.

Zapojení se skládá z  několika částí, a to  
stabilizátoru vybíjecího proudu, napěťové
ho komparátoru, který ovládá relé Re, na
pájecího zdroje a sam ostatného měřiče 
času.

Stabilizátor proudu zajišťuje vybíjení m ě
řených článků konstantním  proudem . Je 
tvořen součástkam i 101 a, T 1 , T2, R 1, R2, 
R3, R4, R5, P1 a D 1 . Na tranzistoru T1 
dochází k výkonové ztrátě, která je závislá 
na počtu článků a na vybíjecím proudu. 
Například při měření baterie o 10 článcích 
a vybíjecím proudu 1 A  je  třeba z T I 
„odebra t1' asi 12 W. Proto je nutno T1 
opatřit odpovídajícím  chladičem, umístě
ným tak, aby vyzařované tep lo  neovlivňo
valo ostatní součástky. Pro spolehlivé m ě
ření jednotlivých článků je  třeba, aby T1 
byl germ aniový (vzhledem k menšímu na
pětí b-e). Pro měření baterií o 2 a více 
článcích postačuje tranzistor křemíkový.

V případě nutnosti, při měření baterií jen 
některého typu, lze T1 výkonově odlehčit 
zapojením žárovky nebo výkonového o d 
poru vhodné velikosti do jeho emitoru, pří
padně lze upravit hodnoty referenčního 
zdroje napětí a odporů R1 a R2. Po těch 
to  úpravách však m usí zůstat zachována 
regulační schopnost vybíjecího obvodu 
pro danou baterii.

Přepínačem Př1 volíme velikost vybíje
cího proudu, jehož hodnota závisí na veli
kosti odporů R1 a R2. Napětí na R1 nebo 
R2 (podle polohy P ři) je  sledováno inver- 
tujícím vstupem  operačního zesilovače 
101a a je  porovnáváno s referenčním na

pětím na neinvertujícím vstupu. Výstup 
101 a pak prostřednictvím  T1 a T2 udržuje 
konstatní vybíjecí proud. R1 a R2 jsou s lo
ženy z  několika paralelně zapojených re- 
zistorů větší hodnoty, případně je  lze zho
tovit z  odporového drátu. R1 musí být vý
konově dimenzován alespoň na 0,5 W. 
Hodnota rezistorů není kritická, ale vzhle
dem k použití jen jednoho referenčního 
napětí je třeba, aby pom ěr velikosti R1 :R2 
byl shodný s poměrem  hodnot vybíjecích 
proudů. Zdroj referenčního napětí se sklá
dá z D1, R4, R5, P 1 . Trim rem P1 přesně 
nastavíme vybíjecí proud. S uvedenými 
součástkam i má vybíjecí proud hodnotu 
0,1 A  a 1,0 A. To je výhodné pro snadné 
vypočtení kapacity akumulátoru. Rozsah 
0,1 A  používáme pro měření malých 
a středních článků, rozsah 1 A pro velké 
a sintrované. Při měření velkým vybíjecím 
proudem  je třeba dát pozor na p řechodo
vé odpory propojovacích konektorů 
a  kabelů, které m ohou měření zejména při 
malém počtu článků nepříznivě ovlivnit. 
V  případě potřeby lze použít i jiné hodnoty 
vybíjecího proudu, více rozsahů a pro jed 
nodušší nastavení i více nastavovacích 
prvků (P1).

Napěťový kom parátor sleduje napětí na 
připojených článcích a porovnává ho s re
ferenčním, které m á hodnotu odpovídající 
napětí vybitých článků. Jakmile napětí 
článků poklesne pod tu to  hodnotu, kom 
parátor rozepne relé a jeho kontakt Kr 
1 odpojí články a ukončí měření. Zároveň 
druhé kontakty relé Kr 2 ukončí měření 
času. Referenční napětí je vytvářeno R6 
až R16, P2 a D2. Trimrem P2 nastavíme 
na přesném děliči R7 až R16 napětí 1,0 až 
10,0 V  (podle polohy přepínače Př2). Př2 
má 10 poloh. S výhodou lze použít o toč
ného číslicového spínače TS 212 00. Při 
použití jiného přepínače lze využít i méně 
poloh, nebo lze hodnoty děliče podle po 
třeb  upravit. K om pará to rJO l b ovládá relé 
Re přes tranzistor T3. Červená LED D4 
signalizuje měření, zelená D5 ukončení, 
respektive připravenost k měření. D4 a D5 
lze výhodně nahradit jednou dvoubarev-
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► nou LED. R18 snižuje odběr relé v sepnu
tém  stavu. Stiskem  tlačítka T1 se zahájí 
měření —  sepne relé a připojí se měřené 
články.

K měření času lze použít libovolné elek
trické hodiny, které ovládáme druhým 
kontaktem  relé Kr 2. Já používám vyřaze
ných digitálek, které m ám  zabudované 
přímo v  měřiči. K zapnutí s topek použí
vám druhého kontaktu tlačítka T 1 , k za
stavení rozpínacího kontaktu Kr 2.

Napájení celého zařízení zajišťuje jedno
duchý stabilizovaný zdroj, složený ze sou
částek D6, D7, D9 až D12, C1 až C4, 
R20. Jako zdroj střídavého proudu 24 V 
postačí trafo  pro napájení kontrolek 
24 V/2 W.

Popisované zařízení je jednoduché, lze 
ho uzpůsobit podle vlastních potřeb 
a možností. Proto také neuvádím desku 
plošného spoje ani konkrétní m echanic
kou konstrukci. Náklady na stavbu nejsou 
velké a určitě se vyplatí, zvláště používá- 
me-li NiCd články v drahých RC m ode
lech. Sám jsem byl překvapen výsledky 
měření, zejména u starších článků naší 
výroby, a až jsem  se zhrozil, že na „tohle" 
jsem létal. Ještě podotýkám , že obdobná 
zapojení vyšla v Am atérském  rádiu 
B 4/1990, v příloze Am atérského rádia 
Electus 93 a v Modeláři 7/84.

Dalibor Pittr

Novinka pro elektropohon:

Planetová převodovka
Zajímavý článek o nekonvenční planetové 

převodovce zveřejněný v březnovém Mode
láři si dovoluji doplnit dalšími praktickými po
znatky a zkušenostmi, a to  ze dvou důvodů. 
Za prvé proto, že existuje ještě řada důleži
tých doplňujících úprav, které vedou k úplné 
spokojenosti uživatelů, a za druhé proto, že 
začínám dostávat stále více dopisů na toto 
téma. Zároveň se omlouvám jejich pisatelům, 
že odpovídám touto cestou; je sice trochu 
pomalejší, zato však obsažnější.

Pro dokonalé pochopení problematiky 
funkce převodu je nutné vycházet z poznat
ku, že nejde o klasický planetový převod, ale 
o převod frikční, neboli třecí. Pro svou funkci 
vyžaduje tento kuličkový převod určitý radiál
ní tlak, který je však docílen axiálním tlakem 
na klec kuliček. Pokud tento tlak ložisku ně
jakým způsobem nedodáme, je funkce pře
vodovky velmi závislá na přesnosti použitého 
ložiska. Taková ložiska však nejsou běžně 
k dostání —  nabízejí se ložiska v normálním 
stupni přesnosti PO, pro jmenovaný způsob 
užití jsou však potřebná ložiska vyššího stup
ně přesnosti s označením P6, jimž se v ob
chodní řeči říká „tichá ložiska".

Ideální stav ovšem nastane, jestliže axiální 
tlak můžeme plynule měnit. Docílíme toho, 
když dáme podložku o 0  5 mm mezi malé 
ložisko a tělo unašeče. Při montáži skříně pře-

Ako som staval
D o r n ie r a

Na prekonanie určitého stereotypu z katego
rie F5É/10, respektive F5E som sa začal pozerať 
po zodpovedajúcej predlohe. Chcel som niečo 
na 2 až 4 motory Speed 400 a 10 článkov. Pri 
listovaní staršími ročníkmi L+K mi padol do oka 
Dornier Do X. Zo začiatku som si nechal nápad 
len pre seba. Trochu som počítal, zvažoval 
technológiu, prebehli prvé finančně kalkulácie. 
KecT som sa zveril okoliu, videi som určité po
chybnosti o mojej psychickej kondícii.

Pre mňa to však bola výzva!
Zhruba mesiac trvala teoretická příprava a kres- 

lenie detailov. Ako základný materiál som zvolil 
pěnový polystyrén. Stavba nebola až taká rýchla, 
lebo vzhfadom na velkosf modelu bolo nevyhnut
né například trup stavať z bočníc a prepážok. Na 
celom modeli je nutné šetriť hmotnosťou, pretože

„elektrika chce svoje." Rozmerovo je model ma
ketový okrem zváčšených ocasných ploch 
a zmenšených plovákov.

Spotřeba balzy bola malá, sú z nej len moto
rové gondoly a stojina nosníka. Model je potiah- 
nutý Modelspanom, dvakrát lakovaný neriede- 
ným lepiacim lakom a dvakrát bielym Balakry- 
lom.

Hmotnosť prázdného modelu je 3 200 g. Ako 
pohon bolo zvolených 12 motorov Speed 400. 
Zapojeníe motorov je sériovo-paralelné, vždy 
4 motory v sérii a 3 sekeře paralelné. Na regulá- 
ciu motorov je použitý jeden plynulý regulátor so 
zvýšenou ochranou před „koňskou" indukčnos- 
fou.

Takže výsledok: Model má v mierke 1:20 roz- 
pátie 2 400 mm a dížku 2 000 mm, letová 
hmotnosť je 6 300 g. K pohonu slúži dvanásť 
motorov Speed 400 napájených tridsiatimi člán- 
kami Sanyo 1,4 SCR, použitý regulátor je JES 
80 Akro. Doba letu na jedno nabitie je 7 až 
9 minút. Model štartujem gumovým katapultom. 
Letové vlastnosti sa dajú označit’ ako vyhovujú- 
ce. Dornier je dostatočne citlivý na krídelká, ale 
třeba dávaf pozor pri znížení výkonu motorov, 
lebo model pre svoj velký odpor moc nekíže 
a rýchlo stráca rýchlosť.

Co na závěr?
Chcel som dokázat, že na „elektriku" je mož

né lietať s modelom, ktorý má obrovský čelný 
odpor a nevhodnú aerodynamickú koncepciu.

Na úplný závěr ešte dva odkazy.
Prvý (pre elektroletcov): „Elektrika" je plno

hodnotný pohon a zvládne toho dosť.
Druhý (pre tých, čo tvrdia, že elektrolety moc 

nelietajú): Ruku na srdce, páni, skúste híadať 
chybu, ale nie v elektrolete.

Juraj Tinka, 
JETI MODEL

vodovky pak nemůžeme tři spojovací šrouby 
dotáhnout na doraz. Jemným dotahováním re
gulujeme axiální přítlak unašeče na klec kuli
ček, čímž docílíme požadovaného nastavení 
spínání? Toto spínání je tak plynulé, že způso
buje plynulý rozběh i bez regulátorů. Rozběh 
však nesmí být dlouhý, neboť převodovka se 
v tomto okamžiku silně zahřívá. To vede větši
nou k silnému ohřátí plastového unašeče nali- 
sovaného ve vnitřním ložiskovém kroužku 
a k jeho následnému prokluzování a zničení. 
Náhrada plastového unašeče unašečem mo
sazným není cestou k řešení, neboť zmařená 
energie proměněná v teplo pak dále pracuje 
na deformaci plastové skříně, což má za ná
sledek protáčení vnějšího ložiskového kroužku 
nalisovaného do skříně.

V opačné situaci, tedy při zbytečném zvý
šení axiálního tlaku, sice dochází ke správné
mu bezprokluzovému sepnutí, avšak vznika
jící síly nás zbytečně okrádají o výkon.

Netrpělivé je nutno upozornit, že i dobře 
seřízený převod je třeba několik minut zabí
hat, než jej plně zatížíme v letu. Tolik k do
plnění stávajícím majitelům původních převo
dovek firmy Horst. Pro majitele budoucí mám 
závěrem toto sdělení: Zastoupení německé 
firmy Aerosport, P. O. Box 01, 338 43 Mi- 
rošov, po dohodě s původním výrobcem 
sděluje, že přebírá výhradní prodej převodov
ky SKL-2,7 s kompletním příslušenstvím, na 
přání dodává unašeče vrtule s kuželem pro 
nové štíhlé sklápěcí vrtule všech vhodných 
rozměrů, náhradní víka pro montáž motorů 
řady Speed 400, 500 a 600 a také velmi 
vhodných motorů Kyosho AP 29. Tyto moto
ry jsou dodávány rovněž. Další široký sorti
ment za největší poskytované slevy se nabízí 
v nabídkovém listu, zasílaném všem zájem
cům zdarma. . , ä  ,Jaroslav Cech

DO KALENDÁŘE...
MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 
2. a 3. července —  Sezimovo Ústí, MČR RC 

V2
Ing. T. Papež, Soběslavská 2223, 390 01 
Tábor

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
6. až 10. července —  Chrudim, F3J

Jaroslav Urbánek, V lipinách 800, 530 03 
Pardubice

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
2. července —  Ostrava, F3A, RC M2

L. Gižický, Bachmačská 25, 702 00 
Ostrava 22

2. července —  Nesvačily, F3J
K. Kotouč, Husova 202, 257 41 Týnec 
nad Sázavou

2. července —  Cheb, RC V2
V. Sekanina, Krátká 3, 350 02 Cheb

9. července —  Točná, RC V2
A. Vysušil, Křenická 2856, 100 00 Praha 
10

10. července —  Vyškov, RC V2, RC házed- 
la
A. Šild, ČSLA 35, 683 01 Rousínov 

16. července —  Odolena Voda, RC M2 
Ing. F. Hejduk, V malém háji 358, 250 70 
Odolena Voda

16. července —  Roudnice nad Labem, RC 
V2
Ing. Z. Černík, Nové Dvory 38, 411 82 
Doksany

23. července —  Raná, F3F (zápočtová)
V. Svoboda, Dlouhá 1047, 410 02 Lovo
sice

23. července —  Jenišov u Karlových Varů, 
RC V2 (F3J)
J. Slováček, M. Majerové 1751/55, 
356 05 Sokolov

24. července —  Raná, F3F (zápočtová)
V. Svoboda, Dlouhá 1047, 410 02 Lovo
sice

30. a 31. července —  Dolní Tošanovice, 
F3A-X, F4C-X
R. Havel, Žižkova 1004/84 Karviná-Mize- 
rov

30. července —  Strakonice, F3J
M. Žáček, Hallova 359, 386 01 Strakoni
ce II

30. července —  Úpice, RC V2-PM
P. Lokvenc, S.K. Neumanna 706, 542 32 
Úpice
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A kroba tický model 
kategorie F3A

Model Javelin je určen pro nácvik akrobatic
kých obratů v kategorii F3A. Je určen modelá
řům, kteří už mají zkušenosti s motorovými RC 
modely, a proto technický popis omezuji na 
zvláštnosti a složitosti konstrukce.
K STAVBĚ (všechny míry jsou v mm):

Směr let dřeva je uveden u každé součásti 
modelu na výkrese.

Křídlo modelu, opatřené souměrným profi
lem, je celobalsové. Hlavní nosník je tvořen 
smrkovými pásnicemi o průřezu 3x5, ve střední 
části křídla zdvojenými. Prostor mezi pásnicemi 
je vylepen tvrdší balsou tl. 3 s léty kolmo na lišty. 
Tím vznikne nosník tvaru I, který uzavírá torzní 
skříň, vytvořenou tuhým potahem náběžné části 
křídla z balsy tl. 2. Křídlo je upevněno k trupu na 
náběžné části dvěma bukovými kolíky o 0  6 
a v zadní části dvěma plastikovými šrouby M5. 
Bukové kolíky jsou výměnné, zasunují se do la
minátových trubek zalepených do křídla.

Křidélka z balsy tl. 10 jsou po celém rozpětí 
křídla. Ovládána jsou torzním náhonem z ocelo
vého drátu 0 0  3.

Trup je celobalsový. Bočnice z balsy tl. 3 jsou 
vpředu zesílené balsou tl. 3 s šikmo orientova
nými léty. Mezi zesílením a vlastními bočnicemi 
je pryskyřicí Epoxy 1200 vlaminována jedna

JAVELIN
vrstva skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 
g/m2. Kabina je vyříznuta z kabiny větroně Astir. 
Lze ji pochopitelně vylisovat nebo zhotovit z pl
ného materiálu. Nádrž je uložena v papírové 
trubce, vylakované vně i uvnitř zředěným Epoxy 
1200 a zalepené v přepážkách T2 a T3. Kryt 
motoru je laminován na polystyrénovém kopytě 
přímo na trupu.

Ocasní plochy. Kýlovka SOP je zhotovena 
z velmi lehké balsy tl. 7 a po obvodě zesílena 
lištami z tvrdší balsy. Směrovka ze středně tvrdé 
balsy tl. 7 ovládá přímo ostruhové kolo. Pevná 
část VOP je konstrukční (z balsy tl. 7) a potaže
na balsou tl. 2. Vzadu je zesílena smrkovou lištou 
o průřezu 3x7. Každá polovina výškovky (z balsy 
tl. 11) je ovládána zvlášť rozvidleným táhlem, ve
deným v zadní části trupu. Táhla obou kormidel 
jsou zhotovena ze špiček rybářských prutů.

Podvozek je zádového typu. Hlavní podvo
zek má nohy z ocelové struny o 0  4 uložené 
v hranolech z bukového dřeva o průřezu 13x20, 
zalepených do křídla. Polopneumatická kola 
mají 0  65, neboť prototyp modelu vzlétá pře
vážně z travnaté plochy. Řiditelná ostruha je tvo
řena ocelovou strunou o 0  2,5 a polopneuma- 
tickým kolem o 0  25. Její pohyb obstarává oce
lová struna o 0  0,8 a délce 70, jejíž konec je

uchycen na vrutu, zašroubovaném zespodu do 
směrového kormidla.

Povrchová úprava je běžného provedení. 
Prototyp modelu je celý potažen nažehlovací fo
lií. Dbáme na odlišné zbarvení horní a spodní 
strany křídla i VOP! U prototypu je horní část 
křídla a VOP červenobílá a dolní část červeno- 
žlutá (na každé polovině křídla i VOP 2+2 ob
délníky). Trup prototypu má zbarvení kombino
vané z bílé a zlaté barvy.

Motorová skupina. Pohon modelu ob
starává motor MW S 6,5 GFR ABC s černým 
tlumičem MWS. Je instalován na kovovém lo
ži a uložen v modelu ležatě (hlava motoru 
vpravo). Na motoru je namontována dřevěná 
vrtule o 0  260/140. Motor je vyosen 1,5° dolů 
a 2 až 2,5° vpravo. Nádrž o objemu 250 cm3 je 
tvořena válcovou plastikovou lahví Modela.

Radiové vybavení. Model je řízen soupra
vou Modela T6. Zdroj pro přijímač se skládá ze 
4 ks článků Sunrise 1,2 V/1 200 mAh, spáje
ných měděnými pásky. Je uložen v přední čás
ti trupu pod nádrží a přístupný zvláštním víkem 
na spodku trupu. Serva jsou uložena v prosto
ru mezi přepážkami T3 a T4. Za přepážkou 
T4 je prostor pro vypínač, dále je zde vedení 
konců táhel SOP a VOP, Přijímač je uložen 
v horní části trupu za kabinou. Anténa je vyve
dena z trupu v tomto místě a upevněna na 
vrchol SOP smyčkou gumy o průřezu 
1x1.

Létání. Model je stabilní, dostatečně rychlý. 
Vzhledem k větší délce trupu je jeho let v obra
tech klidný. Pro první lety volíme přední polohu 
těžiště; jeho konečnou polohu zjistíme až při za- 
létávání.

Model není plnokrevným akrobatem, jeho le
tové vlastnosti však uspokojí i náročného pilo
ta.

Zájemcům o stavbu modelu mohu zaslat sta
vební plán modelu ve skutečné velikosti. Plán 
obdržíte, poukážete-li čitelně vyplněnou poštov
ní poukázkou C 39 Kč na adresu: Jan Benc, 
Smetanovo nám. 1866, 580 01, Havlíčkův 
Brod. Do zprávy pro příjemce napište čitelně 
„Javelin". Výkres vám zašlu obratem.

Turbiny nad Floridou
Publiku sledujícímu lety obřích RC modelů 

s reaktivnímn pohonem při nedávném meziná
rodním setkání v Delandu na Floridě byly po 
prvé v historii předvedeny tři modely poháněné 
miniaturními turbinovými motory.

Makety tryskových letadel jsou, jak známo, 
nejčastěji vybaveny dmychadlem, poháněným 
velkým spalovacím motorem se žhavicí svíčkou. 
V USA se k tomu účelu zpravidla používá motor 
O.S. 91 (15 cm3), který také při uvedeném se
tkání ve svých modelech měla polovina z celko
vého počtu asi 200 účastníků.

Po téměř ročních letových zkouškách s fran
couzskou turbinou JPX dosáhl Američan Bob 
Fiorenze takového stupně spolehlivosti zmíněné 
pohonné jednotky, že ze své makety F-16 Yel

low Aircraft vymontoval žhavicí motor s dmy
chadlem a na jeho místo vestavěl uvedenou 
turbinu. Pro palivovou nádrž se nalezlo místo 
přímo pod krytem kabiny.

Angličan Mike Cherry s sebou přivezl do USA 
dvě nové v Německu navržené turbiny konstruk
ce Kurta Schrecklinga, které se nyní vyrábějí 
v Rakousku. Schrecklingova turbina má hmot
nost 1 090 g, průměr 109 mm a délku 229 mm. 
Na provozní otáčky 82 000/min se rozeběhne 
z volnoběhu za necelé tři sekundy a za provozu 
vyvíjí tah 31 N (3,18 kp).

Nejpůsobivější let předvedl Jeff Seymour 
z Wisconsinu (USA). Jeff a jeho spolupracovníci 
šli do vzduchu s maketou F/A 18 Hornet Yellow 
Aircraft, poháněnou turbinou vlastní konstrukce,

jež při 120 000 otáčkách za minutu dávala ne
uvěřitelných 169 N (17,2 kp) tahu. Tento nejob
divovanější model byl ve vzduchu absolutně bez 
konkurence.

Zdá se, že zanedlouho si budeme moci zajít 
do kteréhokoli modelářského obchodu koupit 
sériový miniaturní turbinový motor pro pohon 
makety tryskového letadla o takovém tahu, jaký 
potřebujeme.

Nejtišším modelem na zmíněném setkání mo
delářů byl MiG-15 Dave Ribbeho, poháněný 
motorem Astro Cobalt 40 napájeným dvaceti 
články. Model postavený ze základního materiá
lu (nikoliv ze stavebnice) měl hmotnost 3,5 kg 
včetně zatahovacího podvozku a řízení otáček. 
K dispozici bylo 19 N tahu elektrodmychadla, 
což umožňovalo tomuto modelu dělat přemety 
z vodorovného letu.

Pro Modelář Stuart L. Richmond, USA

Jeff Seymour (s vysílačem JR PCM-10S) seřizuje novou turbinu S. Detailní záběr ukazuje vstup vzduchu do turbiny (nalevo od americké
W.B. před dalším vzrušujícím letem makety F/A 18 Hornet. vlajky na trupu). Palivová nádrž je v prostoru za vlajkou a stačí na

8 min. Chodu turbiny.
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Ohýbané části kostry
Na ohnuté a zaoblené části kostry, draka 

modelů, používáme nejčastěji bucf bambuso
vých štěpin, nebo pedigových prutů (loupaného 
rákosu). Bambus se dováží z Číny, pedig ze 
Španělska. Dobrým materiálem na ohýbané 
části kostry je také tonkin. Liší se od bambusu 
tím, že má kolénka značně delší než bambus, je 
jen ve slabších tloušťkách a jeho kolénka nevy
stupují tak výrazně na povrch.

Stavíme modely, Semrád/1951

Jak ohýbáme a připravujeme bambus?
K práci používáme bambusu bílého, který je 

k dostání ve štěpinách krátkých (asi 20 cm), 
středních (asi 30 cm) a zvláště dlouhých (40 cm 
i více). Ze štěpiny kolénka, tak jak si jej koupíte, 
odštípnete si třísku širokou dle výkresu. Seslabí- 
te ji tím, že odštípnete vnitřní její část (dužinu). 
Dužinu nepoužijeme, nýbrž pouze část s lesklým 
povrchem. Máme-li ohnouti dvě stejně tvarova
né částí, jako jsou koncové oblouky nosné plo
chy nebo výškovky, odštípneme si ihned štěpinu 
dvojnásobně širokou. Teprve po ohnutí dvojná
sobné části rozštípneme tvar a dostaneme dvě 
naprosto stejné části. Samotné ohýbání prová
dějte vždy nad lihovým kahanem. Nad svíčkou 
nebo lampou se štěpiny nehezky očadí.

Pamatujte, že při ohýbání musí zůstati lesklá 
strana vždy vně ohýbaného oblouku. Při nahří
vání nedávejte štěpinu až do plamene, nýbrž tak 
daleko, aby nechytala plamenem! Neohýbejte 
násilně oblouk dříve, než jste jej dostatečně na
hřáli! Ohne se Vám po nahřátí velice lehko. 
Správně ohnutou část přidržíme pak mimo pla
men tak dlouho, až vychladne. Tak ohnutý tvar 
se již nezmění. Mladý letec 2 /1937

Ohýbání pedigu
Pedigové pruty ohýbáme úplně stejně jako 

bambusové štěpiny nad ohněm. Rozdíl je tu jen 
v tom, že pedig před ohýbáním nijak neštípeme, 
nýbrž používáme na potřebný oblouk části kon
strukce vždy pedig takového průřezu, jaký je 
předepsán.

Zdá-li se vám pedig příliš suchý, že praská již 
při nepatrném ohnutí, navlhčete jej před ohý
báním, aby byl pěkně vláčný. Máčení pedigu 
před ohýbáním předejdeme, chováme-li jej na 
vlhkém místě anebo alespoň v ne příliš suchém 
teple, aby nemohl tolik vyschnout.

Stavíme modely, Sem rád/1951

■ Veškeré bambusové částky připevňují se 
tak, že přiléhají v délce 15 mm ke špejli, na 
které jsme upravili znenáhla se ztrácející plo
chu. Ovazování děje se řídce a pevně takto: 
jeden konec niti vezmeme do zubů, předmět 
uchopíme levou rukou a ovinujeme pravou ru
kou tak, aby závit od závitu byl asi 1 /2 mm 
vzdálen. Na obou koncích uvazovaného 
předmětu, kde je napětí největší, jsou závity 
těsně u sebe. Závity utahujeme pevně. Ovinu
jeme vždy z pravé strany na levou, takže nit od 
úst běžící jest vždy pod závity. Vázání ukončí
me dvojitým uzlem a překlížíme.

Jak zhotovím létající model aeroplánu, 
ing. Theiner, MLL Plzeň/asi 1931

Pracujeme s korkem
Jistě jste už měli větší či menší nepříjemnosti 

s tímto materiálem, který vypadá tak lehký na 
zpracování a přece klade jisté požadavky na 
práci s ním.

Základním požadavkem je řezání tahem, nikoli 
tlakem a velice ostrý nůž (výhodná je starší, již 
nepoužívaná břitva). Musíme řezat asi tak, jak 
řežeme pilou, jen tak dosáhneme hladkých řez
ných ploch. To by asi tak bylo o řezání vůbec.

Řezání válcových zátek se provádí v továrně 
speciálním dutým válcovým nožem. Pro menší 
průměry (do 12 mm) nahradíme tento nůž kor- 
kovrtem. Chceme-lí válcové zátky většího prů
měru nebo konické zátky, musíme použít 
soustruhu, jinak nikdy nedocílíme hladkého ob
rysu zátky. Při řezání těchto zátek na soustruhu 
(tomuto postupu však neříkáme „soustružení") 
postupujeme zcela jinak, než při normálním 
soustružení: ostří nože držíme podélně s osou 
soustruhu, nemůžeme použít suportu, ale jen 
ručního spolehadla, a hlavní věc: nůž netlačíme 
přímo do řezu, ale mírně jím pohybujeme ve 
směru podélné osy soustruhu. Při trošce cviku 
snadno vyrobíme zátky libovolného tvaru.

Vrtání zátek nejčastěji se provádí pomocí tzv. 
korkovrtů. Je to souprava trubiček různého 
průměru, které jsou na jedné straně ostře na
broušeny. Dbáme toho, abychom vrtali rovně, 
kolmo k povrchu. Korkovrt můžeme zvláště při 
malých průměrech nahradit rozžhaveným hře
bíkem, kterým otvor prostě propálíme.

Při jiných pracích, jako je klížení, tmelení, lako
vání apod. pracujeme s korkem jako se dřevem. 
Zmínky ještě zaslouží, že neobyčejné vláčnosti 
nabude korek povařením ve vodě.

Mladý konstruktér 27/1943

Náhrada měkké balsy
Mít tak alespoň malinký kousek balsy — to je 

dnes přání mnoha modelářů. Balsa sice je, ale 
málokdo si dovede představit, jaké množství by 
jí muselo být, aby byli všichni uspokojeni. Balsu 
můžeme však nahradit jiným materiálem, s nímž 
dosáhneme stejně dobrých výsledků, ať je to 
plánkování, lisování z celuloidu metodou soud
ruha Braunera, nebo lisovaný korek. Na výplně 
lze též použít dřevěných pilin s pojidlem. Ná
hradní materiály však většinou mají poněkud 
větší váhu než balsa. Výjimku snad tvoří plán
kování, které však nelze použít na drobnější 
přechody.

Pro výplňové práce je mimo korek též vhodná 
kukuřičná dřeň. Získáme ji z horních částí kuku
řičných stvolů. Jedinou nevýhodou je malá 
pevnost. Pevnější dřeň získáme z nejhořejších 
kolínek kukuřice. Tato dřeň má však poměrně 
malý průměr. V dolní části kukuřice bývá dřeň 
velmi měkká, někdy i prohnilá a prorostlá vlákny. 
Dřeň ze spodku kukuřičného stvolu se proto 
k našim účelům nehodí.

Kukuřičná dřeň mimo svou velmi malou váhu 
má i jiné dobré vlastnosti: dobře se zpracovává, 
neštípe se a je jí dostatek. Nejlépe se řeže os
trou žiletkou a obrušuje jemným smirkovým 
papírem, Klíží se dobře acetonovým lepidlem 
(mimo potah, který přilepíme k dřeni kasei- 
nem).

Nosníky ovšem z tohoto materiálu nikdo řezat 
nebude, neboť je poměrně nepružný. Nenalako- 
vanou dřeň dokonce snadno zmačkáme do do
cela malé kuličky. Proto ji vždy nalakujeme 
(alespoň jednou). I potom se nám do nalakova
né dřeně podaří udělat nehtem vryp, ale na růz
ných přechodech to nevadí.

Modelářům z měst, kteří nemají ke kukuřič
ným stvolům přístup, mohli by vypomoci mode
láři z venkova, zvlášť ze Slovenska, kde je pěs
tování kukuřice velmi rozšířeno.

Letecký modelář 5/1954

Přiznám se, že o použití kukuřice jako mo
delářského materiálu jsem do chvíle, kdy 
jsem našel tento článek v Leteckém mode
láři, neslyšel. Zajímalo by mne — a myslím, 
že i ostatní modeláře — zda některý z našich 
dnešních čtenářů kukuřičnou dřeň při stavbě 
svých modelů využíval a s jakými výsledky. 
Napíše někdo o svých zkušenostech do re
dakce? t . Sládek

TABULKA STAVEBNÍCH A SOUTĚŽNÍCH PRAVIDEL SAM 95
KATE
GORIE

SKUPINA SPECIFIKACE ZATIŽ.
g/dm2

VZLET LETOVÉ
MAX.

LETŮ ZÁPO
ČET

POZNÁMKA

AV

AV1 do rozpětí kř. 1200 mm -

šňůra 
50 m

60

4 3

smí létat i v AV2

AV2 do celk. plochy 34 drn2

12

120 smí létat i v AV3

AV3 nad plochu 34 dm2 150 -

AV4 samokřídla — bez omez. 60 -

BV

BV1 do L=914 mm pevný podvozek
volnoběžná
vrtule
(i past. u BV1)

-
možný 
vzlet 
ze 3 
bodů

60

4 3

smí létat i v BV2

BV2a nad 914 mm
12

90 smí létat i v BV2

BV2b nad 914 mm sklop, vrtule 120 -

CV

obsah motoru:
F benzin. — do 10 cm3 

- A diesel. — do 3,5 cm3 
I žhavík — do 2,5 cm3

12
z ruky 
nebo 
z desky

150 4 3

chod motoru: 
benzin: 30 s 
diesel: 25 s 
žhavík: 20 s

ARC
F největší plocha:

- A 150 dm2
I hmotnost do 5000 g

12 šňůra 
150 m 240 4 3

za přistání do 
čtverce 50x50 m=30 b. 
(také pro CRC)

CRC

obsah motoru:
F benz. do 10 cm3 

- A diesel, el. bez omezení 
I žhavík do 5,83 cm3

12

z ruky 
nebo 
z desky 
(+ 5 s mot.)

240 4 3
volné měřítko 
benzin, elektro = 45 s 
diesel = 27 s 
žhavík = 20 s
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Sportovní gum ák

G-44 Stehlík
K nakreslení a postavení Stehlíka mě in

spiroval v roce 1944 zbytek gumy z doby 
ještě předválečné. Je jasné, že po pěti le
tech už se u ní nedalo o kvalitě moc mluvit. 
Aie mně šio o to  mít něco malého jen tak na 
polétání; modely s vrtulí, a modely na gumu 
zvláště, mají svoje kouzlo. Vyšel jsem z mo
delu z roku 1937, ze kterého se zachovala 
jen velmi špatná fotografie a —- naštěstí 
—  i lipová vrtule o 0 2 6 0  mm. V květnu 1944 
jsem se tedy pustil do nového výkresu a pak 
do stavby. Balsa nebyla, ale byly lipové lišty, 
slušná překližka i dost bambusu, ocelový 
drát i potahový papír.

Model sice nelétal nijak fantasticky, jen 
něco přes 30 s, aie radosti mně udělal dost. 
Původně měl předek trupu z bambusu a lo
žisko, upevněné na bambusové štěpině, by
lo možno při natáčení svazku vytáhnout 
z trupu, ale druhé uzly už se otíraly o malý 
otvor mezi čelními bambusovými držáky, 
a tak jsem předek předělal na běžnou hlavici 
a byl pokoj.

Vzpomněl jsem na tento model koncem 
roku 1993 a pustili jsme se s mým vnukem 
Martinem do stavby. Jistě, trochu jsem 
pomohl, protože kluci „odkojeni" házedly 
a větroni A3 bambus neohnou. Určitě ne 
takový starý, který jsem měl. Martin už měi 
ale od loňska křest s gumáčky za sebou, byl 
jako jediný žák v žebříčku P-30, model Te
rezka si skoro celý postavil ještě v kroužku 
ve škole.

Počátkem letošního února jsme Stehlíka 
zalétli. Nic složitého, trochu se vzpínal, tak 
se potlačila VOP, a hotovo. Samozřejmě byl 
model nejdříve doma vyvážen, bylo nutno 
přilepit na spodek trupu (dovnitř) rozklepaný 
kousek olova. Dnes má Stehlík za sebou 
přes 20 letů, až na natržený potah křídla bez 
jediného dalšího škrábance. Je dost pevný 
a při malém zatížení prakticky nezranitelný. 
Použitá vrtule Igra o 0 2 4 0  mm je pro tento 
model vhodná a musím říci, že i se svazkem 
z 10 let staré gumy Pirelli jsou výkony vyšší, 
než dosahoval model původní. Je to vrtulí 
i gumou. Při použití kvalitní gumy má Stehlík 
průměrné výkony přes 50 s na let. Také 
vzlety ze země jsou bezproblémové, modelu 
stačí na odlepení asi jeden metr. Kdybych 
měl charakterizovat jeho spolehlivost, tedy 
asi takto: bez obav bych jej nechal vypouš
tět i pětileté holce s průměrným IQ.

Jedno však Stehlík nemá —  determalizátor. 
Původní model jej sice také neměl, ale je jen 
štěstí, že se nedostal do silné termiky. Jen 
volnoběžná vrtule by jako brzda v takovém 
případě asi nepomohla. Takže: při případné 
stavbě doporučují determalizátor, nejlépe vy- 
klápěním o 45° ocasních ploch v celku.

Nepopisuji detailně stavbu, myslím, že je 
dost zřejmá z výkresu. Jen k ocasním plo
chám: VOP byla půlená, otočná kolem bam
busového kolíku. Seřizovala se přihýbáním

hliníkového drátu před náběžnou hranou.
Koncem dubna jsem viděl „oblastní pře

bor žáků", tedy spíš odvar s velmi zúženým 
rozsahem volby: házedla, A3, A1. Pomíjím, 
že i jeden model F1A, neboť jsem vůči této 
kategorií ve spojitosti se školními kluky tro 
chu předpojatý. Samé bezmotorové modely!

Mýlí se ten, kdo se domnívá, že kluky nepři
tahuje točící se vrtule. Bylo tomu tak dříve, 
a platí to  i dnes. Stehlík je vpravdě model 
historický, právě padesát let starý. Napadá 
mě ale, že zpestřit žákovské přebory o kate
gorií P30 by asi bylo pro kluky velmi zajíma
vé. Radoslav Čížek

Káně Cup 1994
Pětidílný seriál soutěží historických modelů 

z roku 1948, ovšem opatřených rádiem, byl za
hájen 24. dubna prvním kolem na kladenském 
letišti. Létaly se čtyři lety, tři lepší se započítávají. 
Za zajímavost stojí, že modely přistávají do 
čtvercové plochy 25x25 m, tedy plošně jen do 
25 % proti kategorii RC V1. Úvodního kola se 
zúčastnilo 11 soutěžících. RČ

Výsledky: 1. F. Dvořák, 1023; 2. J. Balej, 
1003; 3. F. Mařík, 946 b.
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■  Účkařská sezóna je již 
v plném proudu, a proto zde 
připomínám, že každý startující 
na mezinárodní soutěži v ČR 
i v zahraničí, která je zařazena 

do mezinárodního kalendáře FAI, musí 
mít sportovní licenci FAI opatřenou 
známkou pro běžný rok. Tuto licenci 
vydává sekretariát ČMMoS na základě 
zaslání originálu průkazu člena ČMMoS 
s vylepenou členskou známkou na ten
to  rok a dokladu o zaplacení poplatku 
za tuto licenci. Poplatek je stanoven 
takto: junioři zdarma, členové reprezen
tace 100 Kč, ostatní sportovci 200 Kč. 
Žádosti se zasílají na adresu: ČMMoS, 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. Po
platek se platí složenkou typu „A" s tě 
m ito údaji: číslo účtu 54
931—011 /0100  KB Praha 1, konst, 
symbol 379, variab. symbol 721, název 
účtu adresáta ČMMoS, U Pergamenky 
3, 170 00 Praha 7, převodová pošta 
125 07 Praha 5. Licence má být žada
teli zaslána obratem, při předem do
hodnuté osobní návštěvě bude vydána 
na počkání. Všechny dříve vydané li
cence jsou neplatně.
■  Držitel mezinárodní licence FAI je po
vinen respektovat všechny podmínky 
pořadatele mezinárodní soutěže FAI 
a sportovní řád FAI. Vystavením a pře
dáním licence nebere na sebe ČMMoS 
právní odpovědnost za jejího držitele 
ani za škody jím způsobené nebo jemu 
vzniklé z individuální účasti na meziná
rodní soutěži. Sportovcům se doporu
čuje uzavřít na konkrétní akci pojistnou 
smlouvu a v případě cesty do zahraničí 
pojištění auta a přepravovaných osob.
■  V rámci veřejné soutěže upoutaných 
modelů číslo Le-351 konané 30. 4. 
v Hradci Králové uskutečnil pořádající 
klub školení sportovních funkcionářů 
tohoto regionu o nových pravidlech 
a změnách pro upoutané modely FAI. 
Funkce lektora se ochotně ujal známý 
specialista Pavel Klíma z Brna. Pro ško
lení použil nejnovější materiály, jež byly 
mnou připraveny pro chystané české 
vydání nového sportovního kódu FAI, 
platného od loňského roku. Školení se 
zúčastnilo přes 20 sportovních funk
cionářů. V hlavní kategorii F2B výše 
uvedené soutěže zvítězil reprezentant 
Ivan Čáni (5 soutěžících) z Velkých 
Opatovic. V dalších kategoriích UŠ 
a F2C soutěžili pouze vždy dva soutě
žící. Je škoda, že poměr soutěžící/ po
řadatelé u této dobře připravené soutě
že byl 11/14 ve prospěch pořadatelů.
■  Pro letošní MS upoutaných modelů 
v Číně (Šanghaj) ve dnech 21. až 28. 
října byli FAI schváleni tito mezinárodní 
sportovní funkcionáři: Mezinárodní jury 
FAI: S. Pimenoff (Finsko), L. Jackson 
(USA), A. Aarts (Nizozemí). Rozhodčí: 
F2B A. Adaisin (USA), S. Kraszewski 
(Polsko), V. Petunin (Ukrajina), S. Rossi 
(Itálie), Ö. Yamin (Čína); F2C D. Heaton 
(V. Británie), K. Plocinš (Litva), D. Jehlik 
(USA), F2D V. Hunt (V. Británie), G. Mi- 
chiels (Belgie), M. Henry (USA).

Ing. Bohumil VOTÝPKA

— v—
Uprostřed 

letového kruhu

Léta j íc í  kity

Guillow’s
V  našich konč inách  m éně znám á 

am erická  firm a  G u illow ’s m á  ve svém  
výrobn ím  p rog ram u řadu  ba lsových s ta 
vebn ic  vo lně létajících m ake t sku te č 
ných letadel. V yrábí je  v  něko lika  sériích 
lišících se m ěřítkem , respektive  ve likostí 
m ode lu . N ěkte ré  lze upravit i p ro  u p o u 
taný  let. Pro tu to  eventua litu  vý robce  
k  pohonu  dop o ru ču je  m o to r C ox. 010. 
M ode ly  však nelátají na dvou  lankách 
—  nem ají vahadlo, a le jso u  p řipou tány 
jedním  lankem  zako tveným  d o  konce  
křídla.

V  n a b íd ce  na leznem e  ne jenom  s ta 
v e b n ice  k la s ických  typ ů : S .E .5A , N ieu- 
p o rt 11, F okke r Dr. 1, S p itfire , M u s 
ta n g , H e llca tt, S tuka , Ó orsa ir, F W 190 
a td ., a le  i s ta ve b n ice  p ro u d o v ý c h  le 
to u n ů : F -15 , F -1 6  č i F -1 4  T o m ca t. 
R ozp ě tí ne jvě tš ích  m od e lů  je  až 
9 0  cm . P ohon  je  g u m o vým  svazkem , 
u ve lkých  m o to ry  C ox.

O pravdovou  raritou jsou  stavebn ice  
m ake t ve lkých  vícem oto rových  letadel, 
napřík lad B -1 7 Flying Fortress v m ěřítku 
1 :28 s  rozpětím  117 cm  či B -29  S uper
fo rtress v  m ěřítku 1 :32  s rozpětím  135 
cm . N echyb í ani znám á C ata lina či 
dvo u tru p ý  P -3 8  L ightn ing. Tyto  m ode ly  
s vý jim kou L igh tn ingu  je  m ožné upravit

p ro  upou taný  let nebo  postav it ja ko  ne 
látající m aketu.

J a k  ale s tavebn ice  G u illow ’s  v lastně 
vypadají? Jsou  klas ické  ce loba lsové  
kon s tru kce  z  p řepážek, žeber a  lišt. 
V šechny díly jso u  p ředseknu ty  na b a lso 
vých  p rkénkách , lišty jso u  předřezány. 
Kvalita  ba lsy je  však o  něco  horší než 
v  našich s tavebnicích. Tvarově  složitě jší 
části, například kryty m oto rů , jsou  p las
tové  —  vakuované. S te jnou  techno log ií 
jsou  vylisovány kryty  kabin. Ve s tavebn i
cích nechybě jí ani d ro b n é  díly, p o d vo z 
ková  ko la  a další, jež  jso u  vylisovány 
z  p lastu  s te jně jako  vrtu le. Přiložen je 
po tah o vý  papír, obvyk le  v  základn í ba r
vě  p řed lohy. P ro  vy lepšení vzh ledu m o 
delů s louží ob tiskový  aršík s  výsostným i 
znaky a  dalším  označením . V šechny 
s tavebn ice  obsahu jí deta iln í a srozum i
te lný výkres m ode lu  ve sku tečné  veli
kosti. S tavební návod je  v  něko likastrán- 
kovém  sešitu, kd e  jsou  všechny s ta ve b 
ní p o s tup y  znázorněny p řeh ledným i o b 
rázky systém em  S tep  by S tep.

S tavebn ice  firm y G u illow ’s p rodává

p rode jna  H VP -m ode lá ř, M yslíkova 30, 
P raha 2. C ena stavebn ic  je  vyšší než 
u dom ácích  a  pohybu je  se od  34 0  Kč 
výše, p řičem ž záleží na velikosti a s loži
to s ti m odelu .

JR

Oříšky v Pardubicích
V sobotu 9. dubna se létal již 8. ročník Lab

ského poháru —  soutěže modelů kategorií 
M-pistáoio, M-oř, H-hal a hydroplánů. Od páté
ho ročníku se tato soutěž létá jako memoriál 
Jiřího Jánského, který tragicky zahynul.

Soutěžící se sjeli ze čtrnácti měst Čech a Mo
ravy, nechyběli ani soutěžící z Nového Mesta 
nad Váhom. Všichni účastníci si soutěž pochva
lovali a je potěšitelné, že účast je rok od roku 
větší. O popularitě svědčí i narůstající počet di
váků, jichž bylo více než v minulých ročnících. 
Bohužel i v těchto kategoriích stále klesá počet 
soutěžících žáků, což zřejmě svědčí o malém 
zájmu klubů vychovávat mladé modeláře.

V kategoriích M-pistácio, M-oř a v soutěži 
hydroplánů bezkonkurenčně zvítězil ing. Antonín 
Alfery a v halových házedlech Dušan Garba 
z Ostravy.

Dobrá úroveň minulých ročníků podnítila i zá
jem sponzorů: ZO odborového svazu Chemie 
při Synthesii a. s., Synthesia a. s., výrobce mo
delářských barev Agama, modelářská prodejna 
LERY, Modela Březinka a pan Olecha ml. Spon
zoři nejen přispěli na pronájem haly sportovní 
školy, ale věnovali i hodnotné ceny. Dík za 
úspěšný průběh soutěže patří i pořadateli LMK 
Pardubice a samozřejmě i soutěžícím, kteří 
úspěšně reprezentovali své modelářské kluby. 
Nezbývá než doufat, že příští ročník bude ještě 
úspěšnější než letošní.

A.N.

14 MODELÁŘ ·  6/1994 »214



Vystřelovací
polomaketa

Fouga 
Magister

Francouzský cvičný letoun Fouga CM-170 
Magister byl vyvinut počátkem padesátých 
let. Stihlé křídlo s větším rozpětím a motýlko- 
víté ocasní plochy z něj vytvářejí zajímavou 
předlohu pro model. V pestrém zbarvení ak
robatické skupiny Patrouille de France jsme 
jej mohli vidět v televizním seriálu Rytíři ne
bes. Doporučují model opatřit tímto zbarve
ním, neboť usnadňuje hledání modelu v trá
vě.

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

Trup 1 a oba díly 2 znázorňující motory 
vyřízneme z pevné balsy tl. 3 včetně otvoru 
pro křídlo. Díly 2 přilepíme na boky trupu, 
stejně jako zesílení přídě 3 z překližky tl. 0,8 
až 1. Do spodní části trupu vypilujeme zářez, 
do kterého zalepíme ploutev 4 z překližky tl. 
0,8 až 1. Pomocné ostruhové kolo 5 vybrou
síme z balsy tl. 3, načerníme a nalepíme až 
po dokončení povrchové úpravy modelu.

Z lehké balsy tl. 3 vyřízneme obě poloviny 
křídla 6, na náběžnou hranu nalepíme bam
busovou štěpinu a vybrousíme je do profilu. 
Přídavné nádrže 7 vyřízneme z balsy tl. 6 (2x 
b.3), obrousíme je do kapkovitého tvaru 
a vydlabeme zářezy pro nasunutí na křídlo.

Ocasní plochy 8 vyřízneme z balsy tl. 2, 
odřízneme kormidla, jež připevníme kousky 
měkkého drátku.

Všechny díly dvakrát nalakujeme čirým nit- 
rolakem a každou vrstvu přebrousíme. Z tvr
dého papíru vystřihneme šablonu podle úhlu 
ocasních ploch. Stykové plochy obrousíme 
do úkosu a obě ocasní plochy za kontroly 
šablonou přilepíme k trupu. Obě poloviny 
křídla zalepíme do výřezů v trupu, přičemž 
dbáme na dodržení vzepětí podle výkresu. 
Na konce křídla nalepíme přídavné nádrže.

K povrchové úpravě modelu jsou nejvhod
nější barvy na plastikové modely. Trup a pří
davné nádrže jsou stříbrné. Na trupu jsou 
pruhy ve francouzských národních barvách, 
jež jsou i na křídle a ocasních plochách.

Flotový model podle potřeby dovážíme. 
Zkontrolujeme jeho souměrnost a za klidné
ho počasí zakloužeme. Měl by klouzat v mír
né levé zatáčce. S kormidly pohybujeme vel
mi opatrně. Po zaklouzání model vystřeluje
me do pravě zatáčky smyčkou gumy o prů
řezu 1 X 4. S Magisterem můžeme létat i za 
větru, avšak mějme na paměti, že se malý 
model může dosti vzdálit.

Ing. Jan Moravec, Praha 2
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Kompozitový větroň F1A Jigsaw 6
a n g lického  vě troňá ře  Jo h n a  C arte ra  na 
vazuje na vývo jovou  řadu  m ode lů ' J ig 
saw . První m ode l —  J ig sa w  1, C arte r 
postav il v  roce  1972. P ře d ch ůd ce  
dnešn ího  m ode lu  m ěl rovněž kříd lo  vy 
říznu té  z  pěnové  h m o ty  (v orig iná le  B lue 
Foam). N osn íky by la  vy tvo řeny k lade 
ním uh líkových v láken p řím o d o  hm o ty  
za  souča sné h o  p o tahován í kříd la  ske l
nou tkan inou . V ýs ledkem  bylo  ve lm i

Obr. 1

uhlík 1 mm 

skelná
tkanina 50g/m2  

-balsa

ocel Φ 5,5 mm 

uhlík  0,8 mm

těžké , a le pevné křídlo, je h o ž  p řed im en - 
zova n os t by la  neocen ite lná  při lé tání za  
s ilného  větru . Při s tavbě  so učasného  
m ode lu  J ig sa w  6  C arte r ve lm i úsporně  
používal pryskyřic i, č ím ž se m u podařilo  
sp o jit výhodu  rychlé  s ta vb y  a  pevnosti 
s  rozum nou  h m o tn o s tí křídla.

N osník kříd la  je  u J ig sa w u  6  p o s ta 
ven ja k o  sa m o s ta tn ý  díl (obr. 1) . T voří jej 
ba lsová  výp lň  s  podé lně  o rien tovaným i 
léty. H orní pásn ic i tvo ří uh líkový nosník 
o  p rů řezu  1 x 1 0  m m  u ko řene  a  0 ,6 x 2  
m m  na konci. S p o d n í pásn ic i rovněž 
tvo ří uh líkový nosník, ale te n to k rá t 
o  prů řezu  0 ,8 x 1 0  m m  u ko řene  a 0 ,4 x 2  
m m  na konci. B o ky  nosn íku  jsou  o lam i- 
novány je d n o u  vrs tvou  ske lné tkan iny

o  m ěrné  h m o tnos ti 5 0  g /m 2. V  m ístech  
lom ení a u kořene  je  nosn ík  zpevněn 
v  dé lce  50  m m  om otán ím  kevlarovým  
v láknem . U ko ře n e  je  d o  nosn íku  za le 
p e n a  tru b k a  p ro  sp o jk u  k říd la  —  p e v 
ný o c e lo v ý  d rá t o  0  5 ,5  m m . V z á je m 
no u  p o lo h u  za jišťu je  k rá tk ý  o c e lo vý  
d rá t o  0  2 ,5 . J á d ro  k říd la  je  p ře d  p o 
ta že n ím  k lín o v itě  roz řízn u to  a v lepen  
již  h o to v ý  nosn ík . N á b ě žn á  liš ta  je  v y 
b ro u š e n a  z  b a lsy  o  p rů ře zu  6 ,5 x 6 ,5  
m m . Ž e b ra  v  m ís te ch  lo m e n í js o u  
z  b a lsy  tl. 6 ,3 5  m m . O d to k o v á  h rana  je  
z p e vn ě n a  uh líkovým  p á ske m . S tře d n í 
čá s ti k říd la  js o u  p o ta ž e n y  ke v la ro vo u  
tk a n in o u  o  m ěrn ě  h m o tn o s ti 6 6  g /m 2, 
uši s ke ln o u  tk a n in o u  o  m ěrn é  hm o t
nosti 5 0  g /m 2. O snova tkanin svírá s ná- 
běžnou hranou úhel 45°, což zvyšuje 
pevnost v  krutu. Potažené díly jsou  vy- 
tvrzeny v šab lonách uložených do  m e
chan ického lisu po  dobu  10 až 12 h. 
H otové díly křídla jsou p o  vytvrzení slepe
ny d o  vzepětí a  spoj je  přelam inován pás
kem  skelné tkan iny o hm otnosti 80  g /m 2. 
Na levém uchu je  negativ 3  m m , na pra 
vém  1 m m . S třed je  rovný. Křídlo je  o pa t
řeno tu rbu lá to rem  z dakronové nitě, nale
pené 15 m m  od  náběžné hrany, a invigo- 
rátory ze sam olep icí pásky v  55, 60, 70, 
80  a 90  %  h loubky křídla. H m o t
nost hotového křídla je  196 g, spojky 
10 g.

V o d o rovn á  ocasn í p lo ch a  m á  nosn ík  
z  ba lsy  tl. 1 ,5  zpevněný  uhlíkovým i pás- 
n icem i tl. 0 ,4  m m . N áběžná  lišta je  vy 
b roušena  z  ba lsy o  prů řezu  6 ,3 5 x 3  
m m . O d to ko vo u  hranu tvo ří uh líkový 
nosník o  prů řezu  0 ,6 x 2  m m . Ž ebra  jsou  
z  ba lsy  tl. 1 ,5  m m , o p áskován í je  z  uhlí
ku tl. 0,1 m m . Do s tředn í části je  za le 
pena  kovová  d eska  —  opěra  p ro  m e 

chan ism y. P o tah  je  z  m yla rové  folie. 
H m o tn o s t VO P je  7 g.

Z ák ladem  S O P  je  ny lonový závěs, 
z  o b o u  stran  po lepený  sendv ičovou  
p las tikovou  fo lií tl. 1 ,5  m m .

H lavice trup u  je  lam inována  d o  n ega 
tivn í fo rm y. M echan ism y jso u  za letu za 
k ry té  víky. N osník ocasn ích  p loch  tvo ří 
odn ím a te lná  uh líková trub ka . H m o tn o s t 
tru p u  vče tně  m echan ism ů  je  2 1 0  g.

H áček p ro  krouž ivý  v lek i časo va č  je  
u p ro to typ u  J ig sa w u  6  ruské  výroby. 
Lze vša k  použít i d o s ta te čn ě  kva litn í 
a  spo leh livé  ko m e rčn í či d o m a  z h o to ve 
né zařízení.

J ig sa w  6  je  vybaven zařízením  p ro  
přím é vystře len í ze  šňůry, k te ré  se  dnes 
s tává  neodm yslite lným  u šp ičkových  
m ode lů . Z ák ladem  je  d o s ta te čn ě  rychlý  
a  spo leh livý časo va č  v  kom b in a c i s vy- 
bavovacím  m echan ism em  ocasn ích  
p loch . U J ig sa w u  6  je  ov ládání o c a s 
ních p loch  zh o tovené  v  dom ácích  
p odm ínkách . A čko li jso u  ty to  sys té m y  
považovány za velm i složité , při je jich  
kons tru kc i jd e  o  to  de finova t si p řesně  
p o ža davky  na seřízení m ode lu  a p řizpů 
so b it je  m ožnos tem  navrhovaného 
systém u. O b e cně  je  nu tné  p o  vystře len í 
ze šň ů ry  m ode l uvést d o  p řím ého s to u - 
pavého  letu a  ve sp rávný oka m ž ik  jej 
bez z trá ty  výšky p řivést d o  krouživého  
k louzavého  letu. T ím to  zp ů so be m  lze 
d o sá h n o u t zvýšen í d o b y  kluzu. Z íská- 
m e-li napřík lad vystře lením  4 ,5  m  výšky 
a  klesá-li m ode l v  kluzu 0 ,3  m /s , p ro 
d loužím e  kluž o  15 s, c o ž  je  m no h d y  
nezanedbate lné. T eo re ticky  se  to  m ůže 
zdá t snadné, a le ja k  to h o  dosá hn o u t?

Po vystře len í ze shů ry  m ode l s to u p á  
nadby te čn o u  d o p ře d n o u  rychlostí. Je-li 
kříd lo  d o s ta te čn ě  pevné, m ůžem e m o-
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del značně  zrychlit, avšak p o  z trá tě  
rych losti by  se m ode l zastavil a p ropad l. 
Jestliže  ale ve vhodném  okam žiku  p o 
tlač ím e  výškové  ko rm id lo  či sp íše z m ě 
ním e úhel nastaven í ce lé  VOP, zab rán í
m e p ro p a d n u tí m ode lu , k te rý  p lynu le  
p ře jde  d o  k louzavého letu ve výšce  
větší, než se odp ou ta l ze šňůry. Je  p o 
chop ite lné , že  po tlačen í m usí trva t p o u 
ze u rč itou  d o b u , aby m ode l nepřeše l do  
s trm ého  klesání.

S rd ce m  ce lého  sys tém u  je  časovač, 
k te rý  um ožňu je  vykona t u rčené p o h yby  
v  p řesném  časovém  sledu. Použít lze 
jeden  časovač  p ro  ov ládání funkc í po  
vystře lení a  p ro  de term a lizá tor. M nozí 
m ode lá ři používají ve  svých  m ode lech  
časovače  dva: p rvn í p lní funkc i de te r- 
m alizá to ru  a druhý, s rychle  se o táče jí
cím  vybavovacím  d iskem  a ve lkou vý 
s tupn í silou p ro  ov ládání ocasn ích  
p loch . T en to  zp ů so b  využívá na svém  
m ode lu  R obin  II i současný  m is tr svě ta  
M ike Fantham . Funkci de te rm a lizá to ru  
zastává  běžný časovač  KS B a ov ládání 
osta tn ích  fu n kc í časo va č  p ro  m alé vo l
né m o to ro vé  m ode ly  1 /2  A  (obdoba  
F1J) up ravený Rayem  M onksem . U sp o 
řádání časova če  a vybavovacího  m e 
chan ism u VO P m ode lu  J ig sa w  6  jsou  
pa trné  z obrázku .

Po vypuštění je  J igsaw  6  při vleku 
ovládán jako  každý jiný m odel s háčkem  
pro  krouživý vlek. V  důsledku seřízení je 
sm érovka vychýlena mírně vlevo pro  d o 
sažení přím ého letu. Při p řechodu do 
krouživého vleku se uvolní tah ve vlečné 
šňůře, háček se sklopí zpět, čímž vychýlí 
sm ěrovku doprava. Výchylka je  asi tro j
násobná než v  klouzavém  letu. Před 
okam žikem  vypuštění se zvýší tah ve 
šňůře a m odel využívající plnou délku 
šňůry se urychlí. Při vysokém  napnutí 
šňůry se uvolní západka  na vlečném  háč
ku a zm enší se levá výchylka sm ěrovky. 
V  okam žiku odpadnu tí šňůry m odel s tou 
pá pod  úhlem  asi 70°. Fláček se vrátí 
zpět, čím ž spustí časovač. Asi 1 /2  s po  
spuštění časovače se uvolní lanko, které 
uvolní páku pod  VOP. Tím se VOP po tla 
čí a m odel přejde do  vodorovného letu. 
Za dalších asi 1 /2  s, v okam žiku poklesu 
rychlosti, uvolní časovač lanko k  VOP 
a lanko ke sm ěrovce. VO P se zvedne do 
po lohy pro  klouzavý let a sm ěrovka se 
vychýlí doprava, rovněž d o  polohy pro 
klouzavý let. Na konci letu časovač akti
vuje determ alizátor —  lanko uvolní zaráž
ku VOP pro  kluž a VOP se sklopí do 
obvyklé polohy.

B ěhem  vleku je  VO P u J igsaw u  6 více 
na tažena než při kluzu, p ro  za jištění d o 
s ta te čné h o  tahu  ve v lečné  šňůře, ze 
jm é na  za bezvětří.

J a k  John  C arte r uvádí, ne jobtížnější 
na ce lém  zařízení není v lastní k o n 
s trukce , a le pečlivé  načasování p o 
s loupnos ti fu n kc í m echan ism u. Pro m o 
del J ig sa w  6 jso u  uvedeny v  tabu lce .

Podle Aeromodeller 4/94 
ing. Rudolf Laboutka

Výchylky směrovky a VOP v závislosti na ča
se (výchylky jsou měřeny na odtokových 
hranách)

Funkce Čas (s) Směrovka VOP

start — vlevo 15’ +7
krouživý vlek — vpravo 15" +7"

vystřelení 0 vlevo T + r
potlačení +0,6 vlevo 7° -12’

kluž +1.3 vpravo 5‘ +4°

Majstrovská
dvojsúťaž
slovenských
magnetárov

Z O  ZTŠ Č  M ode l k lu b  VS Ž K oš ice  
uspo riada l v d ň o c h  9. a  10. 4. 1 994  na 
ko p c i H rad isko  pri Zád ie lske j do lině  se- 
ríálovú dvo jsúťaž m a js trovs tiev  S loven 
ske] repub liky  v  ka tego rii m ag n e to m  
ov ládaných  svahových  ve tro ň o v  F1E. 
Prvé ko lo  te jto  d vo jsú faže  sa od lie ta lo  
v  so b o tu  za te p lé ho  s ln ečného  poča s ia  
a  m ie rneho  ju h o v ý c h o d n é h o  větra . M e 
zi 19 súťažiacam i z  Března, L ip to vské 
ho  M iku láša, B anske j B ystrice  a z  K o 
š ic  si v p ia tich  le tových  ko lách  (4x 
2 4 0  s, 1 X 3 0 0  s) na jlepšie  viedli tito  
súťažiaci:

7. Anton Ťažký, LMK Březno 485,3 b;
2. Ing. Ivan Tréger, LMK Liptovský M i

kuláš 460,7 b; 3. Ing. Milan Valaštiak 
455,6 b.

V  n e d ě lil sa  za tiah la  ob loha , no  p rša f 
zača lo  až p o  u ko n če n í d ru h é h o  kola. 
Páť le tových  ko l (1x  180, 1 x  2 40 , 3 x  
3 0 0  s) sp revádza l m ie rny ju žn ý  v ie to r 
a  o b ča sn á  te rm ika . T ra ja  na jlepší bolí:

7. Juraj Uhrin, LMK Bánská Bystrica 
474,4 b; 2. Ján Gajdoš, LMK Březno 
469,2 b; 3. Igor Miertuš, LMK Liptov
ský Mikuláš 447,3 b. L. V.

DO KALENDÁŘE...
ČERVENEC
■  2. 7. 1 9 9 4  Č e ský  p o h á r F1A, F1B, 
F1C  —  B o ro tice , Pavel B a řtip á n , ul. 
L ip n ice  2 2 , 5 9 4  01 V e lké  M eziříč í
■  8. až 10. 7. 1 9 9 4  M ez in á ro d n í s o u 
tě ž  F2A, F2B , F2C , F2D , F4B  —  H ra 
d e c  K rá lové , Ing. J a ro s la v  Lněn ička , 
k  aleji 1 144 , 5 0 0  0 9  H ra d e c  K rá lové
■  23 . 7. 1 9 9 4  ve ře jn á  so u tě ž  —  m e 
m oriá l M íly K u b a če  —  A 1 , A 3 , H, U H U  
—  H o s to m ic e , Lum ír A p e lta u e r, P ra ž 
sk á  1 004 , 2 5 2  2 8  Č e rno š ice
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Stavebnice makety

poháněné motorem na C02

VÝROBCE: Hacker Model Production, ČR

Většina tuzemských výrobců modelářských 
stavebnic má ve svém programu především 
stavebnice RC modelů, a volné modely jsou 
pouze na okraji jejich zájmu či je vůbec nenabí
zejí. Na trhu je však i o tyto modely zájem, a tak 
firma Hacker Model Production využila mezery 
v nabídce a připravila stavebnici známého ame
rického letounu Piper J-3C Cub. Model je na
vržen jako volně létající maketa v měřítku 1:15 
(rozpětí 720 mm), poháněná motorem na C02 
— Modela 0,27 či GM-120. Méně majetní si ji 
mohou postavit s pohonem gumovým svaz
kem. Do modelu lze zabudovat i miniaturní RC 
soupravu Četo micro system, ovládající směro
vé kormidlo.

Jelikož nemá firma Hacker zatím mnoho zku
šeností s výrobou malých modelů, přizvala ke 
spolupráci odborníky na slovo vzaté: Miroslava 
Rohlenu (autor modelu) a Milana Káchu. Za je
jich přispění vznikla celobalsová stavebnice, 
která předpracováním dílů zatím nemá na na
šem trhu obdoby.

Všechny díly jsou uloženy v kartónové krabici 
s celoplošným barevným potiskem, na jejíž titul
ní straně je fotografie sestaveného modelu 
a údaje o něm, Ty se opakují i se stručnou 
charakteristikou předlohy na bocích krabice. 
Balsové díly sestávají ze dvou prkének tl. 2,5 
mm s předřezanýmí lištami a množství vyřeza
ných dílů uložených v plastikových sáčcích. 
Všechny díly (žebra, polopřepážky aj.) jsou čistě 
vyříznuty. Balsová náběžná a odtoková lišta 
křídla jsou opracovány do žádaného tvaru. Pří
jemným překvapením jsou hotové lamelované 
obloukové části VOP i SOP a konce křídla. Bal
sové části doplňují vakuované plastové díly: ka
pota motoru, hlavy válců a výfukové potrubí, 
Podvozková kola jsou dvoudílná, vylisovaná 
z černého plastu. Podvozkové nohy jsou z oce
lových strun. Na potah modelu je přiložen arch 
tenkého bílého Modelspanu a pro zlepšení 
vzhledu hotového modelu velký obtiskový aršík, 
obsahující poznávací značky, pruhy na boky 
trupu a další znaky. Nechybí ani vzhledná pa
lubní deska. Výkres modelu ve skutečné veli
kosti je v roličce. Doplňuje jej čtyřstránkový sta
vební návod formátu A5.

Balsa je ve stavebnici broušená a vybíraná. 
V mém exempláři bohužel opačně — lišty 
z měkké balsy a žebra z velmi tvrdé.

Podle informace v návodu je model určen pro 
méně zkušené modeláře, kteří však již mají urči
té zkušenosti, a tak jsou některé pracovní po
stupy popsány pouze obecně. Vlastní stavba 
začíná dokončením vakuových plastových dílů, 
což je diky dostatečným tloušťkám stěn bez
problémové, Chybí však popis jejich povrchové 
úpravy. Balsové díly nejsou očíslovány ani jinak 
označeny. U žeber křídla či lamelovaných dílů je 
jejich určení snadné, horší je to s díly trupu. 
Různých přířezů a polopřepážek je kolem pa
desáti, a ne všechny je možné identifikovat 
prostým přiložením na výkres. Vyplatí se tedy 
před začátkem stavby všechny díly za pečlivé
ho studia výkresu a návodu označit měkkou 
tužkou. Výrobci bych doporučil, aby díly rozdělil 
do více sáčků, označených například podvo
zek, motorové lože atp.

Kostra trupu je klasická příhradová. Bočnice 
jsou sestavené z balsových lišt a balsových pří
řezů a posléze spojené příčkami. Celá stavba 
včetně následného opatrného přebroušení je 
při dodržení postupů popsaných v návodu 
snadná.

Totéž se dá říci i o stavbě křídla. Je sestave
no ze dvou polovin, jež se po sestavení přilepí 
natupo k centroplánu. Žebra jsou velmi čistě 
vyříznuta i se zářezy a potěšitelné je rovněž 
zjištění, že náběžná i odtoková lišta velmi pře
sně navazují. Jediné díly, jež nejsou vyříznuty 
a je třeba tak učinit z přiloženého prkénka, jsou 
drobné trojúhelníkové výkližky zpevňující kos
tru.

Stavba ocasních ploch je díky hotovým lame
lovaným částem snadná. Jsou však vyšší než 
lišty, a je proto nutné sestavené ocasní plochy 
přebrousit na rovné, nejlépe skleněné podlož
ce. Kormidla jsou oddělená, zavěšená na ten
kých páscích hliníkového plechu, což usnadňu
je zalétávání modelu.

Na potah je přiložen arch tenkého bílého 
Modelspanu. Model na krabici je však žlutý, 
a protože Piperům slušela především žlutá 
barva, odložil jsem jej, a nahradil žlutým papí
rem.

Před potahováním je třeba na trup přilepit 
křídlo a dokončit tvar horní části trupu trojúhel
níkovými polopřepážkami spojenými lištou. 
Tento postup zajišťuje přesnou geometrii mo
delu, ale ztěžuje manipulaci při potahování. Na 
svém modelu jsem proto předem potáhl obě 
poloviny křídla, oba boky a spodek trupu, slepil 
křídlo, nalepil je na trup a pak dokončil stavbu 
horní části trupu.

V návodu je popsáno potahování vlhkým 
papírem. Při použití této metody papír lépe 
okopíruje oblé části kostry a dokonale se vy
pne, ale zároveň větším pnutím při vysychání 
může deformovat kostru. Model jsem proto 
potahoval suchým papírem a postupně jej vy
pínal vodou a lakoval pouze zaponovým nit - 
rolákem. Přesto se trupové podélníky z měk
ké balsy o průřezu 2,5x2,5 mm mezi příčkami 
pronesly. S křídlem, které je podstatně ro
bustnější, tyto potíže nebyly a k odstranění 
mírného prohnutí a k nakroucení negativu po
stačil vysoučeč vlasů. Tendenci ke kroucení 
měly i ocasní plochy. Stačí je však nechat vy
zrát zatížené mezi knihami.

Velmi příjemná práce je s přiloženými obtisky. 
Dokonale okopírují povrch a po zaschnutí zmizí 
i čirý krycí film na okrajích. Obtížnější je nanese
ní obtisku palubní desky na balsovou přepážku, 
která je užší než obtisk.

Na zasklení kabiny jsou přiloženy pásy čiré 
fólie. Potažení rovných boků je bez potíží. Ob
lou čelní část je vhodnější potahovat postupně 
a fólii lepit malými kapkami kyanoakrylátového 
lepidla.

Vzpěrový systém křídla skutečného letadla je 
na modelu znázorněn balsovými lištami, jež je 
třeba obrousit do oválného průřezu. Návod 
vzpěry doporučuje pouze několikrát nalakovat 
čirým nitrolakem a ponechat v barvě dřeva. Při
padalo mí to ale málo vzhledné, a tak jsem na 
ně přilakoval tenký žlutý Japan.

K pohonu svého modelu jsem použil doporu
čený motor GM-120 pražského G-MOT. Pokud 
se jej však budeme snažit připevnit podle vý
kresu, neuspějeme. K motorům GM-120 jsou 
totiž dodávány upevňovací šrouby o rozměrech 
M1 x6 a matice. Podle výkresu bychom ale po
třebovali šrouby minimálně M1x10, aby šly za
šroubovat do přilepených matic. Naštěstí jsem 
tento nedostatek objevil již při stavbě trupu 
a matice přilepil na zadní stranu čelní překližko
vé přepážky a v balsové podložce vyvrtal za
hloubení.

Pokud k pohonu použijeme motor Modeia 
0,27, zmíněné starosti odpadají.

Varianta s gumovým pohonem je znázorněna 
na výkrese a popsána v návodu. Potřebné díly 
(vrtule, hřídel, ložisko, guma) stavebnice ne
obsahuje, stejně jako konverzní balsové části. 
Ty vyřízneme z balsy tl. 2,5.

Po necelém týdnu práce po večerech přede 
mnou stál hotový model. Již od pohledu vypa
dal elegantně a létavě. Příjemným zjištěním byla 
hmotnost modelu 60 g, kterou se Piper přibližu
je k soutěžním speciálům a dává předpoklady 
k dobrým letovým časům.

K zalátání jsem si vybral klidný květnový pod
večer. Ještě doma jsem celý model zkontroloval, 
včetně polohy těžiště. Ta téměř souhlasila s úda
jem na výkrese, stačilo pouze přidat kousek olova 
(asi 3 g) na přední část trupu. Vyzkoušel jsem 
rovněž funkci motoru. Běhal bezvadně. Je ale 
celý zakryt plastovým krytem, což je nepochybně 
elegantní, avšak při seřizování otáček musíme 
odšroubovat vrtuli, sejmout kryt, přišroubovat 
vrtuli, spustit motor, nastavit otáčky. . . Tento 
postup se mi zdál krajně nepraktický, takže jsem 
model zalétal bez motorového krytu a dovážil 
kouskem plastelíny. Při běžném létání je třeba 
měnit otáčky motoru podle teploty, a je proto 
vhodné vyříznout do spodní části krytu otvor, kte
rým můžeme pootáčet hlavou válce.

Již při prvním klouznutí letěl Piper obstojně. 
Ke korekci směru postačilo mírně přihnout 
směrovku. Motorové lety byly rovněž dobré, 
musel jsem aie asi o 1 mm zvětšit negativ na 
pravé polovině křídla, abych dosáhl plynulé 
stoupavé zatáčky. Po tomto seřízení model létal 
velmi dobře. Časy se pohybovaly mezi 30 až 
40 s, což rozhodně není hranice výkonnosti. 
Nádrž jsem totiž neplnil zcela na „doraz” , neboť 
letová plocha nebyla největší.

Jelikož jde o stavebnici makety, je na místě 
porovnání modelu se skutečným letounem. 
Model má oproti originálu zjednodušený průřez 
trupu, ostatními proporcemi vcelku odpovídá. 
Stavebnice neobsahuje mnohé detaily, napří
klad podvozek i maketa motoru jsou zjedno
dušeny. Záleží tedy na vkusu a schopnostech 
každého modeláře, jak si svůj model vylepší. 
Podkladů je k mání dost, posloužit může i foto
grafie „vyšperkovaného" modelu Milana Káchy 
na krabici.

Stavebnice Piperu J-3C Cub patří k tomu 
nejlepšímu, co bylo v této kategorii modelů na 
našem trhu představeno. Drobné nedostatky 
lze zřejmě přičíst na vrub snaze co nejdříve mo
del dostat na trh. Jsou však snadno a rychle 
napravitelné a výjimečnou kvalitu stavebnice 
příliš nesnižují. Příznivá je i doporučená prodejní 
cena 269 Kč, za niž lze stavebnici koupit v mo
delářských prodejnách, kde nezůstane dlouho 
osamocena, neboť firma Hacker Model Pro
duction připravuje další zajímavé novinky.

Jiří Rumíšek
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Maketa kategorie M-oř
Konstrukce:
Ing. Lubomír Koutný, Brno

Sk \  a prvních ročnících mistrovství světa v le
tecké akrobacii byly nejúspěšnějšími le
touny Zlíny Z-226 Trenér — upravené 

cvičné stroje. Postupně se aie začaly objevovat 
letouny zkonstruované přímo pro soutěžní akro
batické létání. Měly nižší plošné zatížení a záro
veň i lepší poměr hmotnosti na jednotku výkonu. 
Bylo tudíž zřejmé, že stávající stroje typové řady 
Z-26 nemohou pro nízký výkon motoru nadále 
konkurovat. Na požadavek tehdejšího Svazar- 
mu se ing. Rublič (konstruktér známých Sokolů) 
ujal vývoje akrobatického speciálu. Jeho prvního 
vzletu koncem února 1964 se již nedožil; vývoj 
letounu dokončili jeho spolupracovníci ing. To
máš a ing. Hlávka. Letoun trpěl řadou nedo
statků, například špatnou polohou těžiště. Po 
mnoha úpravách se s prototypem Racka zú
častnil MS v Magdeburgu V. Šouc. Později 
s ním létal na mnohých leteckých dnech Pafo 
Polonec. Závěr letecké kariéry jediného posta
veného Racka měl být v leteckém muzeu, avšak 
během příprav shořel. Z dnešního pohledu na 
Racka se zdá, že plocha křídla pro akrobatický 
speciál mohla být větší, rovněž profil křídla, který 
byl použit u Sokolů, nebyl nejvhodnější pro akro
batický speciál.

Ačkoli se Racek nestal úspěšným akrobatic
kým strojem, je vhodnou předlohou pro maketu 
kategorie M-oř. Je sice dolnoplošného uspořá
dání, avšak létá velmi stabilně a při dodržení 
odpovídající letové hmotnosti dosahuje dobrých 
časů, například 70 s v hale vysoké 9 m. Staveb
ně se nevymyká běžným stavebním postupům, 
není však vhodný pro úplné začátečníky v této 
kategorii. Podkladem pro návrh modelu byl vý
kres otištěný v Modeláři 10/64 a barevné foto
grafie uveřejněné v L+K 8/64 a 17/68. Oproti 
originálu nebyl model nijak upravován.

K STAVBĚ (výkres je ve skutečné velikosti, ne
označené míry jsou v milimetrech):

Na stavbu modelu vybereme lehkou, ale pev
nou balsu. Doporučuji použít kvalitní broušená 
prkénka Graupner či Solarbo. Prototyp modelu 
byl postaven z balsy o měrné hmotnosti 0,12 
g/cm3. Balsu řežeme úlomkem žiletky Rapid 
(z hoblíku). Kostru lepíme acetonovým lepidlem 
(Kanagom, L-510, UHU-Hart) naředěným ace
tonem v poměru 1 díl acetonu na 2 díly lepidla. 
Lepivost předem vyzkoušíme na odřezcích bal
sy. Mějme na paměti, že příliš velké množství 
lepidla zvyšuje hmotnost modelu. Lepidlo naná
šíme tenkým štětcem (č. 0 nebo 1). Kostru mo
delu sestavujeme na rovné desce, na výkrese 
chráněném čirou plastikovou folií.

Křídlo sestavujeme ve špendlíkové šabloně. 
Žebra jsou zhotovena páskovou metodou. Z hli
níkového plechu tl. 0,5 vyřízneme šablony na 
horní a spodní pásnice žeber. Na výkres při
špendlíme náběžnou a odtokovou lištu a po
stupně vlepujeme spodní pásnice žeber, jež 
jsme předem nařezali podle šablony z balsové- 
ho prkénka tt. 1. Lepidlo nanášíme nejprve na 
obě lišty a pak na pásnice žeber. Po přilepení 
všech spodních pásnic spoje přetřeme lepidlem 
a naneseme je i na místa uložení lišt nosníků, jež 
vyřízneme z pevné balsy tl. 1 (0,14 g/cm3). Oba 
nosníky ustavíme ve správné poloze, zajistíme 
špendlíky a spoje z obou stran přetřeme lepid
lem. Podle šablony vyřízneme horní pásnice že
ber z balsového prkénka tl. 1 a postupně je 
nalepíme na křídlo. Postupujeme stejně jako při 
lepení spodních pásnic, spoje opět přetřeme 
lepidlem. Sestavené křídlo doplníme o výkližky
1 koncové žebro z balsy tl. 3 a velmi opatrně 
přebrousíme.

Trup je rovněž stavěn ve špendlíkové šablo
ně. Nejprve sestavíme obě bočnice. Abychom 
dosáhli jejich shodnosti, slepíme je na sobě. 
Ještě spojené bočnice společně obrousíme 
a vyvrtáme otvor pro zadní závěs gumového 
svazku. Pak obě bočnice od sebe opatrně od
dělíme žiletkou, obrousíme i z vnitřní strany 
a v zadní části slepíme. Příhradovou konstrukci 
trupu dokončíme na výkrese, na nějž v obráce
né poloze (dnem nahoru) přišpendlíme bočnice. 
Kolmost zajistíme trojúhelníky, jež vyřízneme 
z odřezků balsy tl. 3. Příčky zalepujeme pouze 
do dna trupu, nahoře je nahrazují polopřepážky
2 až 7 z balsy tl. 1. Zalepíme je až po nalepení 
čelní přepážky 1 z balsy tl. 4, kterou opracujeme 
spolu s hlavicí a posléze po obvodě obrousíme 
o 0,5 mm. Přední horní část trupu až ke kabině 
a motorový kryt potáhneme velmi lehkou balsou 
tl. 0,3 až 0,5. Do polopřepážek na horní zad
ní části trupu zalepíme pomocné podélníky

z balsy o průřezu 0,8x0,8 a horní část potáhne
me velmi lehkou balsou obroušenou až na tl. 
0 , 1.

Díly hlavice vyřízneme z balsy tl. 4, slepíme 
včetně osazení, které musí přesně zapadat do 
výřezu v přepážce 1, vyvrtáme otvor o větším 
průměru než hřídel vrtule a přilepíme výztuhy 
z překližky tl. 1, Pak vyvrtáme patřičně skloněný 
a vyosený otvor pro hňdel vrtule. Hřídel se musí 
v otvoru volně otáčet bez vůlí. Přilepíme čelo hlavi
ce z balsy tl. 2, hlavici nasuneme do trupu a spo
lečně opracujeme do tvaru podle výkresu.

Ocasní plochy sestavíme z lišt, nařezaných 
z velmi lehké balsy, ve špendlíkové šabloně pří
mo na výkrese. Po zaschnutí je nejlépe na skle
něné desce opatrně přebrousíme.

Podvozek má kola slepená z odřezků lehké 
balsy tl. 1 a 3. Střed kol je vypouzdřen papíro
vou trubkou, podvozkové nohy jsou z ocelové 
struny o 00,5. Kryty podvozkových noh vyřízne
me z balsy tl. 0,8. Ostruha je z ocelové struny 
o 00,3, kolo je z odřezku balsy tl. 1. K noze je 
přilepeno bud z boku, nebo je na nohu napích
nuto a zalepeno.

Vrtule. Listy vrtule vyřízneme z pevné balsy 
zrcadélkového řezu tl. 1,5, vybrousíme do profi
lu podobného známému Clark-Y a na horké 
žehličce nakroutíme stoupání podle výkresu. 
Listy několikrát nalakujeme ředěným acetono
vým lepidlem, pečlivě vybrousíme co nejjemněj
ším brusným papírem a natřeme barevným 
emailem. Cep listů je z bambusového kolíku 
o 01,5. Zasunuje se do papírové trubky zalepe
né v kuželu. Vrtulový kužel slepíme z odřezků 
balsy, přilepíme dno z překližky tl. 1 a obrousíme 
do tvaru podle výkresu. Hřídel vrtule ohneme 
z ocelové struny o 00,5, na závěs svazku neta
víme kousek polystyrénu ze zbytku licího rámeč
ku plastikové stavebnice a opracujeme do tvaru 
podle výkresu. Postup zhotovení vrtule byl po
drobně popsán v knize Dvacetinky a v Modeláři 
7/91.

Zbarvení. Prototyp Racka byl nejprve celý 
světle šedý, pohyblivé plochy měly barvu lako
vaného plátna, kryt motoru a rám kabiny byly 
natřeny zelenou základní barvou. Poznávací 
značka OK-80 na bocích trupu byla černá. Poz
ději byl Racek celý žlutý s červeným motorovým 
krytem. Poznávací značka zůstala černá (L+K 
8/64). Ke konci své kariéry byl nastříkán v půso
bivé kombinaci národních barev (L+K 17/68).

Potah. K potažení modelu je nejvhodnější 
tenký vláknitý papír (Modelspan, Japan). Vybe
reme papír příslušných odstínů, případně jej 
předem obarvíme. Na potah je rovněž vhodný 
tenký kondenzátorový papír. Model jím potaže
ný musíme nastříkat podle zvoleného schématu 
barvami Agama naředěnými acetonem či lihem. 
Kostru modelu před potahováním pečlivě pře
brousíme, papír lepíme naředěným Herkulesem,

vypínáme vodou, lakujeme zaponovým nitrola- 
kem, vše v šablonách. Zatím nepotahujeme 
spodní stranu trupu v místě uložení křídla. Obry
sy pohyblivých ploch znázorníme tuší rýsovacím 
perem nebo tenkým černým fixem. Překryt kabi
ny vylisujeme za tepla na kopytě z tenké čiré 
folie tl. 0,1 až 0,2 mm.

Sestavení. V trupu prořízneme otvory pro 
lišty nosníků i náběžnou a odtokovou lištu. Dbá
me na dodržení úhlu seřízení. Do otvorů nasune
me obě poloviny křídla a pečlivě zalepíme včet
ně spojení lišt uvnitř trupu. Během schnutí lepid
la kontrolujeme souměrnost modelu, případné 
chyby ihned odstraníme. Po zaschnutí lepidla 
potáhneme spodní stranu trupu. Do výřezu 
v zadní části trupu vlepíme VOP (pozor na vyo- 
sení — tzv. twist) a na horní stranu trupu nalepí
me SOP, vyosenou doleva. Přilepíme překryt 
kabiny, kryty podvozkových noh a další detaily. 
Při jejich zhotovení mějme na paměti co nejnižší 
hmotnost. Vzhled modelu za letu může vylepšit 
figurka horní části pilota, kterou zhotovíme z pě
nového polystyrénu.

Pohon. K pohonu je nejvhodnější kvalitní 
guma, například FAI TAN II. Průřez zvolíme po
dle hmotnosti modelu. Svazek před instalací do 
modelu namažeme ricinovým olejem a zaběh
neme.

Zalátání. Před zalétáním zkontrolujeme sou
měrnost modelu, vyosení hlavice a ocasních 
ploch, negativ na pravé polovině křídla a polohu 
těžiště. Do svazku natočíme několik otoček, aby 
se napnul, a zajistíme vrtuli proti otáčení. Model 
podepřeme v místě těžiště. Měl by zůstat v rov
novážné poloze; pokud nezůstane, dovážíme jej 
kousky olova nebo plastelíny. K zalátání si vybe
reme absolutní bezvětří nebo vhodnou halu. 
Model nejprve zakloužeme. Prototyp klouzal 
hned napoprvé při prvním hození doma do zá
clony. Případné chyby odstraníme přihýbáním 
kormidel. Po zaklouzání natočíme do svazku asi 
500 otoček a model vodorovně vypustíme. Měl 
by pokračovat v letu v mírné levé zatáčce. Záva
dy odstraňujeme pouze vyosením hřídele vrtule. 
Pokud je vše v pořádku, natočíme asi 1000 oto
ček a model vypustíme v levém náklonu mírně 
vzhůru. Měl by stoupat v levých kruzích a pak 
plynule přejít do vodorovného letu. Pokud model 
polovinu kruhu stoupá, a druhou klesá, musíme 
zvětšit negativ na pravé polovině křídla. Dobře 
postavený a zalátaný model vyniká klidným sta
bilním letem a bez potíží startuje i ze země. Vý
kony lehkého modelu můžeme ještě zvýšit pou
žitím vrtule o větším průměru v kombinaci se 
svazkem o větším průřezu, ale i s nakreslenou 
vrtulí je Racek velmi vhodným soutěžním mode
lem, což ocenili i bodovači na mezinárodní sou
těži ve Flémalle, kde jeho lety patřily k absolutní 
špičce mezi přesnými maketami kategorie Oří
šek.
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R -7  RACEK
k o n s tru k c e : ing. L. KOUTNÝ

hmotnost  : 7,5 g
pohon: 2 * 1 l5x1,5 1-400



V roce 1932 se stal nejrychlejším letounem 
světa a držitelem oficiálního světového ry
chlostního rekordu stroj Gee Bee R-1 Super 
Sportster dosažením průměrné rychlosti 
476,726 km/h (někdy jsou uváděny i nepatrně 
odlišné hodnoty). Pilotem rekordního letadla 
byl mjr. James Doolittle, vynikající letec a letec
ký odborník, který proslul za 2. světové války 
jako velitel skupiny bombardérů B-25 Mitchell, 
jež po startu z letadlové lodi Hornet bombar
dovaly Tokio.

Rekordní stroj vznikl u firmy Granville Bro
thers Aircraft Incorporated, která dala iniciála
mi svého názvu všeobecně známé označení 
svých typů Gee Bee. Firmu založilo v roce 
1928 pět bratrů Granvillů v čele s mimořádně 
schopným Zantfordem. Zpočátku se zabývali 
opravami automobilů a později se s pojízdným 
vybavením věnovali opravám letadel. Rostoucí 
nadšení pro létání a technické schopnosti je 
dovedly až k záměru začít stavět letadla vlastní 
konstrukce. V roce 1929 ve Springfieldu, kde 
se podnik natrvalo usadil, byl postaven jejich 
první typ —  dvouplošník model A. Po příchodu 
nadaného konstruktéra Roberta L. Halla se 
Granvillové začali zabývat konstrukcemi zají
mavých speciálů označovaných velkými pís
meny.

První z nich, model X (označený později jako 
model B), byl dolnoplošník s motorem Cirrus 
Hi-Drive o výkonu 80 kW (110 k), zkonstruova
ný pro dálkový závodní let All American Flying 
Derby v délce téměř 9000 km. Letoun získal 
v tomto závodě průměrnou rychlostí 187,3 
km/h 2. místo, což přineslo firmě prestiž i fi
nanční podporu. Z konstrukčního hlediska byl 
tento typ nástupem do následující úspěšné řa
dy závodních speciálů, jež byly označovány 
Sportster.

Postupně vzniklo několik typů letounů s růz
nými motory a konstrukčními prvky — modely 
C, D, E a nerealizovaný F. Potom následoval již 
vyzrálejší dvoumístný model YW Senior 
Sportster s motorem P & W Wasp Junior 
o výkonu 220 kW (300 k) a zdokonalený model 
YL,s motorem Lycoming R-680.

Úspěchy letadel Gee Bee v různých závo
dech vedly v roce 1931 k záměru postavit 
vysloveně špičkový závodní stroj. Vznikl ele
gantní černožlutý model Z s originální kon
strukcí zcela podřízenou motoru P & W 
Wasp Junior A s výkonem zvýšeným na 393 
kW (535 k). Model Z byl doslova „létající mo
to r11 se všemi charakteristickými rysy Sports- 
terů Gee Bee. Trup byl velmi krátký —  vychá
zel z obrysu aerodynamického krytu mohut
ného motoru a za kabinou vytvářel kýlovou 
plochu. Malé křídlo oblých tvarů neslo mo
hutný pečlivě kapotovaný podvozek. Celý le
toun jakoby soustřeďoval všechny možnosti 
a představý o konstrukci rychlých letadel té 
doby. Výkony byly vynikající. Při Shell Speed 
Dashe dosáhl pilot Lowell Bayles maximální 
rychlosti 460,17 km/h a průměru 430,15 
km/h.

James Doolittle před Gee Bee R-1

Po instalaci ještě výkonnějšího motoru 
P & W R-1340 Wasp Senior o 551 kW (750 k) 
do draku modelu Z se pokusil Bayles několik
rát překonat světový rychlostní rekord. Překro
čil i magickou hranici 500 km/h, ale až třetí 
pokus byl úspěšný. Nakonec však nebyl 
uznán pro závadu na měřicí technice. Při no
vém pokusu Bayles havaroval a zahynul.

Na výkonný model Z navázaly v roce 1932 
další konstrukce, na nichž po Halově odchodu 
pracoval konstruktér Howell W. Miller zcela 
v duchu původní koncepce. Hlavní konstrukč
ní prvky byly ještě zvýrazněny —  vznikly tak 
slavné Super Sportstery R-1 a R-2. Lišily se 
posláním a instalovanými motory Pratt 
& Whitney. Model R-1, s poznávací značkou 
NR 2100, předurčený pro krátké rychlostní zá
vody zejména kolem pylonů, byl vybaven mo
torem R-1340 Wasp Senior T3D1 s výkonem 
537 kW (730 k). Vzhledem k jeho hmotnosti 
bylo nutné posunout pilotní prostor maximálně 
dozadu, takže kýlová plocha prakticky zmizela 
a její funkci měla plnit pouze záď trupu, i když 
zkoušky v aerodynamickém tunelu před tímto 
řešením varovaly. Model R-2, který nesl po
znávací značku NR 2101, byl vybaven moto
rem Wasp Junior o 404 kW (550 k) a počítalo 
se s ním pro závody na dlouhých tratích. Bě
hem zalétávání obou prototypů bylo nutné 
zvýšit kýlové plochy, jak to již ukázaly aerody
namické zkoušky. Pilotáž R-1 a R-2 byla 
vzhledem k umístění pilotní kabiny náročná, 
zejména při startech a přistáních, kdy pilot ne
měl prakticky žádný výhled. Náročný byl i vliv 
reakčního momentu vrtule a na tehdejší dobu 
nezvykle vysoká přistávací rychlost kolem 200 
km/h.

Největší úspěchy zaznamenaly oba Super 
Sportstery v různých závodech v roce 1932. 
Mezinárodní rekordy podle podmínek FAI bylo 
možné ustavit při závodu Shell Speed Dashe, 
pro nějž byl angažován J. Doolittle jako pilot 
Gee Bee R-1 až na poslední chvíli. Zvládl však 
stroj přes jeho náročnost úspěšně a dosáhl se 
startovním číslem 11 už výše zmíněného svě
tového rychlostního rekordu. Zvítězil i v závodě 
kolem pylonů (Thompson Trophy) průměrnou 
rychlostí 406,6 km/h a stal se nejznámějším 
pilotem Gee Bee, i když v závodním týmu ne
působil dlouho.

S druhým Super Sportsterem Gee Bee R-2 
se startovním číslem 7 se pilot L. Gehlbach 
umístil v rychlostním závodě napříč americkým 
kontinentem na 4. místě rychlostí 338 km/h. 
Vynikající výkony dosáhl i v kvalifikaci pro zá
vod kolem pylonů, kde byl pátý rychlostí 
397,968 km/h a v závodě se umístil na 4. mís
tě výkonem 357,356 km/h.

V roce 1933 byl model R-1 vybaven ještě 
silnějším motorem P & W Hornet R-1690 
s výkonem 662 kW (900 k) a model R-2 dostal 
Wasp Senior demontovaný z R-1. U obou mo
delů byla zvětšena plocha směrovky. Oba Su
per Sportstery nastoupily nadějně do závodní 
sezóny 1933, ale postihly je havárie. Ze zacho
vaných dílů byl postaven hybridní R-1/R-2 
(prodloužený trup R-1 a křídlo R-2). Tento le
toun s poznávací značkou původního R-2 
—  NR 2101 a s motorem Hornet T1C s 662 
kW (900 k) létal do roku 1935, kdy rovněž 
havaroval.

V roce 1934 Zantford Granville zahynul na 
modelu E a společnost zanikla. V nástupnic
ké firmě se sice potom pracovalo na návrzích 
čtyř, šesti a osmimístných obchodních letou
nů Gee Bee, jež ale na úspěchy svých před
chůdců nenavázaly. Dochoval se dvoumístný

PhDr. Miloš Sedlář 
Výkres: Jiří Rumíšek 

Foto: Modellistica

R-6H (QED), který je vystaven v muzeu u Me
xico City.

Nejúspěšnější a nejvýznamnější v řadě le
tounů Gee Bee byly nepochybně Super 
Sportstery R-1 a R-2. Byly originálními hvěz
dami na leteckém nebi a ve své době to byla 
skutečně rychlá letadla. Jejich vznik a pojetí 
byly spojeny s rozvojem výkonných vzdu
chem chlazených hvězdicových motorů. In
spirovaly i některé typy vojenských letadel. 
Přes vysoké nároky na pilotáž a několik 
smrtelných havárií se dal Super Sportstery 
podle J. Doolittla úspěšně pilotovat v patřič
né rychlosti a v „hedvábných rukavičkách, 
jako když se balancuje tužka na špičce 
prstu". To nyní znovu vyzkoušel a také to 
potvrzuje i pilot a majitel nově postavené re
pliky Gee Bee R-2 Benjamin Delmar. 
Technický popis:

Gee Bee (R-2) byl jednomotorový jednomístný 
dolnokřídlý vyztužený jednoplošník s pevným 
kapotovaným podvozkem a ostruhou.

Trup měl základní příhradovou konstrukci 
svařenou z chromolybdenových ocelových 
trubek. Byla doplněna překližkovými tvarovými 
přepážkami spojenými jedlovými podélníky. 
Potah tvořil zespodu až k odtokové hraně kříd
la a na hřbetě až k pilotní kabině hliníkový 
plech, zbývající část byla potažena plátnem. 
Malý zakrytý pilotní prostor byl v zájmu rozlo
žení hmotnosti umístěn zcela vzadu u svislé 
ocasní plochy. Vstup byl dvířky na pravém 
boku. Přístrojové vybavení odpovídalo tehdej
šímu standardu.

Dvoudílné křídlo dřevěné dvounosníkové 
konstrukce mělo překližkový potah nasycený 
pryskyřicí. Přes překližku bylo nalepeno plát
no, lakováno 14 vrstvami laku a povrch byl 
vysoce vyleštěn. Uvnitř byla kostra křídla vy
ztužena strunami. Křídlo a podvozek byly vy
ztuženy ocelovými profilovanými dráty. Použitý 
profil křídla M-6 byl mírně snížený. Úhel nasta
vení byl +2,5°, vzepětí 4,5°.

Ocasní plochy měly celodřevěnou kon
strukci. Stabilizátory měly překližkový potah, 
kormidla plátěný.

Přistávací zařízení tvořil pevný dvoukolový 
podvozek a ostruha. Kola o průměru 580 mm 
s pneumatikami Goodrich měla hliníkovou ka- 
potáž a byla opatřena brzdami a pneumatic
kým odpružením. Částečně kapotované ostru
hové kolo bylo z tvrdé gumy.

Motorová skupina. Použité motory jsou vy
jmenovány v textu. Poháněly dvoulisté stavitel
né vrtule.

Zbarvení. Letouny Gee Bee R-1 a R-2 byly 
celé bílé. Motorový kryt, přední část trupu 
a podvozkových kapot a náběžná část křídla 
byly červené. Hranice mezi barvami tvořily ob
louky. Barvy byly oddělené tenkou černou lin
kou. Poznávací značky, startovní čísla a znaky 
byly červené, lemované černou linkou. Vrtule 
zůstala v původní barvě kovu a byla vyleštěna 
do vysokého lesku.

Technické údaje (v závorce R-2):
Rozpětí 7,62 m; délka 5,41 m; výška 2,34 
m; nosná plocha 9,30 m2; hmotnost prázd
ného letounu 835 kg; vzletová hmotnost 
1396 kg; maximální rychlost u země 497 
km/h (362 km/h)

Další snímky naleznete na III. straně obálky

Literatura: V. Němeček, Gee Bee R-1 a R-2 
L+K 18, 19/1989: Gee Bee modell R, FMT 
4/1994
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V roce 1932 se stal nejrychlejším letounem 
světa a držitelem oficiálního světového ry
chlostního rekordu stroj Gee Bee R-1 Super 
Sportster dosažením průměrné rychlosti 
476,726 km/h (někdy jsou uváděny i nepatrně 
odlišné hodnoty). Pilotem rekordního letadla 
byl mjr. James Doolittle, vynikající letec a letec
ky odborník, který proslul za 2. světové války 
jako velitel skupiny bombardérů B-25 Mitchell, 
jež po startu z letadlové lodi Hornet bombar
dovaly Tokio.

Rekordní stroj vznikl u firmy Granville Bro
thers Aircraft Incorporated, která dala iniciála
mi svého názvu všeobecně známé označení 
svých typů Gee Bee. Firmu založilo v roce 
1928 pět bratrů Granvillů v čele s mimořádně 
schopným Zantfordem. Zpočátku se zabývali 
opravami automobilů a později se s pojízdným 
vybavením věnovali opravám letadel. Rostoucí 
nadšení pro létání a technické schopnosti je 
dovedly až k záměru začít stavět letadla vlastní 
konstrukce. V roce 1929 ve Springfieldu, kde 
se podnik natrvalo usadil, byl postaven jejich 
první typ —  dvouplošník model A. Po příchodu 
nadaného konstruktéra Roberta L. Halla se 
Granvillové začali zabývat konstrukcemi zají
mavých speciálů označovaných velkými pís
meny.

První z nich, model X (označený později jako 
model B), byl dolnoplošník s motorem Cirrus 
Hi-Drive o výkonu 80 kW (110 k), zkonstruova
ný pro dálkový závodní let All American Flying 
Derby v délce téměř 9000 km. Letoun získal 
v tomto závodě průměrnou rychlostí 187,3 
km/h 2. místo, což přineslo firmě prestiž i fi
nanční podporu. Z konstrukčního hlediska byl 
tento typ nástupem do následující úspěšné řa
dy závodních speciálů, jež byly označovány 
Sportster.

Postupně vzniklo několik typů letounů s růz
nými motory a konstrukčními prvky —  modely 
C, D, E a nerealizovaný F. Potom následoval již 
vyzrálejší dvoumístný model YW Senior 
Sportster s motorem P & W Wasp Junior 
o výkonu 220 kW (300 k) a zdokonalený model 
YL,s motorem Lycoming R-680.

Úspěchy letadel Gee Bee v různých závo
dech vedly v roce 1931 k záměru postavit 
vysloveně špičkový závodní stroj. Vznikl ele
gantní černožlutý model Z s originální kon
strukcí zcela podřízenou motoru P & W 
Wasp Junior A s výkonem zvýšeným na 393 
kW (535 k). Model Z byl doslova „létající mo
tor" se všemi charakteristickými rysy Sports- 
terů Gee Bee. Trup byl velmi krátký — vychá
zel z obrysu aerodynamického krytu mohut
ného motoru a za kabinou vytvářel kýlovou 
plochu. Malé křídlo oblých tvarů neslo mo
hutný pečlivě kapotovaný podvozek. Celý le
toun jakoby soustřeďoval všechny možnosti 
a představy o konstrukci rychlých letadel té 
doby. Výkony byly vynikající. Při Shell Speed 
Dashe dosáhl pilot Lowell Bayles maximální 
rychlosti 460,17 km/h a průměru 430,15 
km/h.

James Doolittle před Gee Bee R-1

Po instalaci ještě výkonnějšího motoru 
P & W R-1340 Wasp Senior o 551 kW (750 k) 
do draku modelu Z se pokusil Bayles několik
rát překonat světový rychlostní rekord. Překro
čil i magickou hranici 500 km/h, ale až třetí 
pokus byl úspěšný. Nakonec však nebyl 
uznán pro závadu na měřicí technice. Při no
vém pokusu Bayles havaroval a zahynul.

Na výkonný model Z navázaly v roce 1932 
další konstrukce, na nichž po Halově odchodu 
pracoval konstruktér Howell W. Miller zcela 
v duchu původní koncepce. Hlavní konstrukč
ní prvky byly ještě zvýrazněny — vznikly tak 
slavné Super Sportstery R-1 a R-2. Lišily se 
posláním a instalovanými motory Pratt 
& Whitney. Model R-1, s poznávací značkou 
NR 2100, předurčený pro krátké rychlostní zá
vody zejména kolem pylonů, byl vybaven mo
torem R-1340 Wasp Senior T3D1 s výkonem 
537 kW (730 k). Vzhledem k jeho hmotnosti 
bylo nutné posunout pilotní prostor maximálně 
dozadu, takže kýlová plocha prakticky zmizela 
a její funkci měla plnit pouze zácf trupu, i když 
zkoušky v aerodynamickém tunelu před tímto 
řešením varovaly. Model R-2, který nesl po
znávací značku NR 2101, byl vybaven moto
rem Wasp Junior o 404 kW (550 k) a počítalo 
se s ním pro závody na dlouhých tratích. Bě
hem zalétávání obou prototypů bylo nutné 
zvýšit kýlové plochy, jak to již ukázaly aerody
namické zkoušky. Pilotáž R-1 a R-2 byla 
vzhledem k umístění pilotní kabiny náročná, 
zejména při startech a přistáních, kdy pilot ne
měl prakticky žádný výhled. Náročný byl i vliv 
reakčního momentu vrtule a na tehdejší dobu 
nezvykle vysoká přistávací rychlost kolem 200 
km/h.

Největší úspěchy zaznamenaly oba Super 
Sportstery v různých závodech v roce 1932. 
Mezinárodní rekordy podle podmínek FAI bylo 
možné ustavit při závodu Shell Speed Dashe, 
pro nějž byl angažován J. Doolittle jako pilot 
Gee Bee R-1 až na poslední chvíli. Zvládl však 
stroj přes jeho náročnost úspěšně a dosáhl se 
startovním číslem 11 už výše zmíněného svě
tového rychlostního rekordu. Zvítězil i v závodě 
kolem pylonů (Thompson Trophy) průměrnou 
rychlostí 406,6 km/h a stal se nejznámějším 
pilotem Gee Bee, i když v závodním týmu ne
působil dlouho.

S druhým Super Sportsterem Gee Bee R-2 
se startovním číslem 7 se pilot L. Gehlbach 
umístil v rychlostním závodě napříč americkým 
kontinentem na 4. místě rychlostí 338 km/h. 
Vynikající výkony dosáhl i v kvalifikaci pro zá
vod kolem pylonů, kde byl pátý rychlostí 
397,968 km/h a v závodě se umístil na 4. mís
tě výkonem 357,356 km/h.

V roce 1933 byl model R-1 vybaven ještě 
silnějším motorem P & W Hornet R-1690 
s výkonem 662 kW (900 k) a model R-2 dostal 
Wasp Senior demontovaný z R-1. U obou mo
delů byla zvětšena plocha směrovky. Oba Su
per Sportstery nastoupily nadějně do závodní 
sezóny 1933, ale postihly je havárie. Ze zacho
vaných dílů byl postaven hybridní R-1/R-2 
(prodloužený trup R-1 a křídlo R-2). Tento le
toun s poznávací značkou původního R-2 
— NR 2101 a s motorem Hornet T1C s 662 
kW (900 k) létal do roku 1935, kdy rovněž 
havaroval.

V roce 1934 Zantford Granville zahynul na 
modelu E a společnost zanikla. V nástupnic
ké firmě se sice potom pracovalo na návrzích 
čtyř, šesti a osmimístných obchodních letou
nů Gee Bee, jež ale na úspěchy svých před
chůdců nenavázaly. Dochoval se dvoumístný

R-6H (QED), který je vystaven v muzeu u Me
xico City.

Nejúspěšnější a nejvýznamnější v řadě le
tounů Gee Bee byly nepochybně Super 
Sportstery R-1 a R-2. Byly originálními hvěz
dami na leteckém nebi a ve své době to byla 
skutečně rychlá letadla. Jejich vznik a pojetí 
byly spojeny s rozvojem výkonných vzdu
chem chlazených hvězdicových motorů. In
spirovaly i některé typy vojenských letadel. 
Přes vysoké nároky na pilotáž a několik 
smrtelných havárií se dal Super Sportstery 
podle J. Doolittla úspěšně pilotovat v patřič
né rychlosti a v „hedvábných rukavičkách, 
jako když se balancuje tužka na špičce 
prstu". To nyní znovu vyzkoušel a také to 
potvrzuje i pilot a majitel nově postavené re
pliky Gee Bee R-2 Benjamin Delmar. 
Technický popis:

Gee Bee (R-2) byl jednomotorový jednomístný 
dolnokřídlý vyztužený jednoplošník s pevným 
kapotovaným podvozkem a ostruhou.

Trup měl základní příhradovou konstrukci 
svařenou z chromolybdenových ocelových 
trubek. Byla doplněna překližkovými tvarovými 
přepážkami spojenými jedlovými podélníky. 
Potah tvořil zespodu až k odtokové hraně kříd
la a na hřbetě až k pilotní kabině hliníkový 
plech, zbývající část byla potažena plátnem. 
Malý zakrytý pilotní prostor byl v zájmu rozlo
žení hmotnosti umístěn zcela vzadu u svislé 
ocasní plochy. Vstup byl dvířky na pravém 
boku. Přístrojové vybavení odpovídalo tehdej
šímu standardu.

Dvoudílné křídlo dřevěné dvounosníkové 
konstrukce mělo překližkový potah nasycený 
pryskyřicí. Přes překližku bylo nalepeno plát
no, lakováno 14 vrstvami laku a povrch byl 
vysoce vyleštěn. Uvnitř byla kostra křídla vy
ztužena strunami. Křídlo a podvozek byly vy
ztuženy ocelovými profilovanými dráty. Použitý 
profil křídla M-6 byl mírně snížený. Úhel nasta
vení byl +2,5°, vzepětí 4,5°.

Ocasní plochy měly celodřevěnou kon
strukci. Stabilizátory měly překližkový potah, 
kormidla plátěný.

Přistávací zařízení tvořil pevný dvoukolový 
podvozek a ostruha. Kola o průměru 580 mm 
s pneumatikami Goodrich měla hliníkovou ka- 
potáž a byla opatřena brzdami a pneumatic
kým odpružením. Částečně kapotované ostru
hové kolo bylo z tvrdé gumy.

Motorová skupina. Použité motory jsou vy
jmenovány v textu. Poháněly dvoulisté stavitel
né vrtule.

Zbarvení. Letouny Gee Bee R-1 a R-2 byly 
celé bílé. Motorový kryt, přední část trupu 
a podvozkových kapot a náběžná část křídla 
byly červené. Hranice mezi barvami tvořily ob
louky. Barvy byly oddělené tenkou černou lin
kou. Poznávací značky, startovní čísla a znaky 
byly červené, lemované černou linkou. Vrtule 
zůstala v původní barvě kovu a byla vyleštěna 
do vysokého lesku.

Technické údaje (v závorce R-2):
Rozpětí 7,62 m; délka 5,41 m; výška 2,34 
m; nosná plocha 9,30 m2; hmotnost prázd
ného letounu 835 kg; vzletová hmotnost 
1396 kg; maximální rychlost u země 497 
km/h (362 km/h)

Další snímky naleznete na III. straně obálky

Literatura: V. Němeček, Gee Bee R-1 a R-2 
L+K 18, 19/1989; Gee Bee modell R, FMT 
4/1994
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■  Až po delší době se mi podaři
lo získat kalendář „soutěží plasti
kových modelářů ČMMoS na rok 
1994, a tak vás budu moci 
s předstihem pravidelně informo

vat o soutěžích. Letní měsíce jsou 
„mrtvé'' i mezi kitaři —  žádná soutěž se 
nekoná. V termínu 24. a 25. září však 
proběhne otevřené mistrovství ČR junio
rů a seniorů v Praze, vypsány jsou ka
tegorie: Ib, c (letadla 1:48 a 1:72) a Ha, 
b (pozemní dopravní a bojové prostřed
ky). Bližší informace a přihlášky dostane
te na adrese: Ing. Jiří Bašný, Jordánská 
2— 354, 198 00 Praha 9-Kyje.
■  Často vás na tom to místě informuji
0 aktuální nabídce modelářských prode
jen. Lze vysledovat, že stavebnice zná
mých výrobců jsou zastoupeny téměř 
všechny. Chybí pouze stavebnice japon
ské Fujimi, ale s tím se zatím budeme 
muset smířit, neboť jsou potíže s do
dávkami, a to  nejen k nám, ale i do zá
padní Evropy. Dovozci se proto začínají 
více orientovat na menší méně známé 
firmy, jež často nabízejí zajímavé modely. 
Například MPM nabízí epoxidové sta
vebnice bojové techniky španělské firmy 
Nimix. Jde především o modely vozidel 
z výzbroje španělské armády, ale někte
ré jsou rozšířené i jinde, například AMX 
30 Roland. Cena těchto malosériově vy
ráběných stavebnic je vysoká, a tak je 
firma MPM nabízí pouze po individuální 
objednávce uzavřené v prodejně, kde je 
rovněž k nahlédnutí katalog.
■  Zřejmě nejkvalitnější stavebnice bojové 
techniky vyrábí firma AFV Club. V nejbliž- 
ší době by se měly objevit v prodejnách 
MPM.
■  V pražské prodejně PM Pecka Mode
lář jsou občas k mání stavebnice stíha
cích strojů z 2. světové války v měřítku 
1:48 japonské firmy Árii.
■  Určitou raritou jsou stavebnice firmy 
LTD models Jak-9 a Dewoitine D-520 
v měřítku 1:48. Ačkoliv obě vznikly 
v České republice, jsou určeny přede
vším pro západní trhy. Nyní je nabízejí
1 prodejny MPM.
■  MPM téměř završila nabídku stavebnic 
proudových Messerschmittů Me 262 
Schwalbe. V prodeji je již verze Mistel,
■  Lahůdkou pro české modeláře bude 
stavebnice Zlínu Z -226 Trenér v měřít
ku 1:72, kterou připravil vsetínský 
Propagteam. Jde o model vyrobený 
technologií short run, s jemným nega
tivním rytím. Může se rovněž stát víta
ným základem pro konverze snad 
všech verzí tohoto  známého letadla. 
Další zajímavý typ Propagteam připra
vuje. Bude jím Jak-11.
■  Před prázdninovým cestováním je zají
mavé srovnání cen stavebnic v modelář
ských obchodech u nás a za hranicemi. 
Ve většině případů se totiž nevyplatí mo
dely kupovat v zahraničí a když, tak pou
ze rarity, jež na našem trhu nejsou. Spíše 
se porozhlédněte po letecké literatuře, 
jejíž nabídka zatím u nás není nejbohat
ší.

Jiří RUMÍŠEK y

Kitt Show .lín 94
V pořadí čtvrtý roční Kit Show se uskutečnil od 

pátku 6. do neděle 8. května 1994 v areálu SPŠ 
Zlín. Organizátorům se — především díky nadšení 
Jarka Štěpána — podařilo opět uspořádat asi nej
větší kitařské setkání u nás. Není divu, že pozvání

MÍG-23FM ze stavebnice Hasegawy v mě
řítku 1:72 dovedl k dokonalosti Milan Simr

přijali jak stavitelé plastikových modelů letadel, lodí, 
aut, bojové techniky, figurek a diorám, tak výrobci 
modelů a jejich doplňků, obchodníci, pamětníci 
i nemodelařící veřejnost. Netrpělivě očekávánou 
předehrou Kit Show byla stejně jako v minulých

Slovenští modeláři se pochlubili kvalitně 
postavenými modely z vlastních vakuově 
tvářených výlisků. Na snímku je ve dvaa- 
sedmdesátině skutečně miniaturní vrtulník 
Robinson R-22, který postavil Ivan Repček

létech sobotní návštěva vojenského letiště. Díky 
pochopení velitele základny českého letectva 
v Přerově měli modeláři příležitost si prohlédnout 
na zemi i ve vzduchu téměř všechny typy letadel 
a vrtulníků používané naší armádou v posledních 
létech. Odpoledne pak, opět v areálu zlínské prů
myslové školy, začalo to pravé modelářské hem
žení. Kit Show totiž byla nejen významnou spole
čenskou událostí, na níž si modeláři z celé republi
ky i ze zahraničí vyměňovali zkušenosti, okukovali 
novinky a kupovali nové stavebnice, ale také sou
těžní přehlídkou. Celkem pořadatelé zaznamenali 
účast přes 300 modelářů a návštěvu více než tisíce 
platících diváků. Rozhodně nikdo z nich nevážil

Zcela ojedinělý byl acratchbuild Zdeňka 
Jelínka, v měřítku 1:32 dokonale odhalující 
vnitřní konstrukci Hurricanu Mk IIC

cestu do Zlína zbytečně. Vystavených soutěžních 
modelů bylo celkem 649, ale k nim je třeba připočí
tat ještě přes tři stovky modelů dětských a maket 
z nesoutěžních kolekcí. Také díky sponzorům se 
o nejlepší umístění bojovalo v základních 18 kate
goriích, v nichž o pořadí rozhodly hlasy návštěvní
ků. Své ceny předali navíc i zástupci firem Eduard 
a MPM, takže se nakonec dostalo na stavitele 
všech věkových kategorií i zálib. Zveřejňovat ko
nečné výsledky ani nemusíme, protože ty nebyly na 
Kit Show tím hlavním. Ve Zlíně šlo především o to, 
aby se modeláři setkali a měli k sobě blíž. A to se 
pořadatelům povedlo. mas

Hosté z Německa předvedli rozsáhlou ko
lekci modelů v měřítku 1:72 ze stavebnic na
šich výrobců, mezi nimi i diorámu s pečlivě 
postaveným vrtulníkem Mi-17, jehož auto
rem je Sascha Kerz

Wf
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O Zvolenskú valašku
Modelářsky klub pri Domine centre volného 

času vo Zvolene nepřerušil tradíciu i tento rok 
a jeho členovia připravili 26. marca súťaž plasti
kových modelárov o putovnú cenu —maketu 
památníka tzv. zvolenskej valašky. Po predchá- 
dzajúcich obavách z malej účasti bolí organizá
toři velmi milo překvapení silným zaštípením 
kiubov plastikových modelárov takmer z celého 
územia Slovenskej republiky. Súťažilo sa 
v dvoch věkových kategóriach, a to žiaci a junio
ři spolu so seniormi. Žiaci obsadili kategorie l.b, 
l.c a II. Junioři a senioři ešte kategóriu l.a.

Celkovo bolo vystavených 47 modelov. At
mosféru dotvořila účast zástupcov Magnet 
-Pressu Slovakia z Bratislavy, ktorí ponúkali pří
tomným časopisy a kazety s modelářskou te
matikou a iný propagačný materiál.

Vystavené plastikové modely hodnotila roz- 
hodcovská komisia skúsenných členov Spoloč- 
nosti plastikových modelárov Slovenska. Počas 
súťaže prebiehalo v Domine aj zasadnutie sek- 
cie plastikových modelárov.

Elena Halamová

Víťazi jednotlivých kategorií:

Žiaci l.b: 1. Peter lliaš, Drieňov, 2. Stefan Eštok, 
Rožňava, 3. Vládo Krippner, SI. Lupča; l.c: 1. 
Michal Kršiak, B. Bystrica, 2. Peter lliaš,_Drie- 
nov, 3. Peter Frtús, Lipt. Mikuláš; II.: 1. Štefan 
Ištok, Rožňava, 2. Michal Dzúrik junior, B. 
Bystrica, 3. Michal Provazník, Drienov.
„ l.a junioři: 1. Jaroslav Očenáš, Drienov, 2. Ján 
Ďuran, Rožňava, 3. Peter lliaš, Drienov; l.a se
nioři: 1. Mjro Štefanovič, Rožňava; l.b: 1. Peter 
Škriniar, Žiar n. Hronom, 2. Ivan Štesko, B. 
Bystrica, 3. Martin Strmen, B. Bystrica; l.c: 1. 
Ján Chalupka, Poprad, 2. Ján Hric, Žiar n. Hro
nom, 3. Ján Roštár, B. Bystrica; II.: 1. Peter 
Marcjnko, Poprad, 2. Igor Frtús, Lipt, Mikuláš, 3. 
Ján Ďuran, Rožňava

Fairey Fulmar 
Mk.l a II

Překvapením letošního norimberského 
veletrhu byl Stánek Pragoexportu, kde byl 
m im o jiné vystavován plastikový model 
v  měřítku 1 :72 britského palubního stíha- 
če Fairey Fulmar nového českého výrobce 
Vista Semily. Jde o typ, který dlouhou do 
bu chyběl na trhu, a lze proto předpoklá
dat, že jej uvítají modeláři zabývající se 2. 
světovou válkou.

Stavebnice je zabalena v kartónové kra
bičce s celoplošným potiskem. Na titulní 
straně je  kresba letícího letounu, zadní je 
využita pro dvě barevná schémata. Zde 
však poněkud rušivě působí grafické 
zpracování, jehož základ tvoří šikmé fialo
vé pruhy, do nichž jsou vm ontovány čtyř- 
pohledy rozmístění barev a znaků. V to m 

to  případě by spíše platilo, že méně někdy 
znamená více.

Výlisky ze světle šedé hm oty jsou umís
těny ve dvou rámečcích doplněných jed 
ním čirým rámečkem. Stavebnice obsahu
je celkem 37 dílů. Jsou kvalitně vylisovány, 
bez vtaženin a otřepů. Panely jsou znázor
něny jem ným  negativním rytím. Výlisek 
překrytu kabiny je dostatečně čirý, rám o
vání mírně vystupuje a  navíc je zdrsněné, 
což usnadní nátěr. O btiskový aršík od 
Propagteam u je na dvě verze: britskou 
a americkou (stroj zapůjčený od Royal Na
vy a létající při operaci Torch). Obtisky jsou 
dostatečně tenké a matné. Soutisk je 
vcelku dobrý, až na žlutý lem trupových 
znaků. Výhrady lze mít i k odstínu žluté, 
která je příliš bledá a navíc je po nanesení 
mírně transparentní. Stavební návod je 
jednoduchý, ale přehledný. Úsměv vzbudí 
pouze české názvy pom ůcek ponechané 
v anglickém překladu, kde se zahraniční 
m odelář dočte  o použití lepidla Lepí M či 
izolepy. Větší závadou je, že návod ne
obsahuje popis zbarvení interiéru a detai
lů. Interiéry by měly být natřeny šedozele
nou barvou, například Humbrol HD 1 či 
jejím ekvivalentem.

Všechny díly modelu velmi dobře lícují, 
a při pečlivé práci tm elu použijeme pouze 
minimálně. Z krabičky lze postavit velmi 
hezký vitrínový model, náročnější si ale 
budou m uset dovybavít interiér, jenž ob 
sahuje pouze základní díly. Totéž platí 
i o podvozkových šachtách, jim iž je  vidět 
do křídla.

Stavebnice Fulmaru Mk.l a II semilské 
Visty patří k tom u lepšímu, co v poslední 
době nabídli naši výrobci. Vhodně doplní 
sbírku letadel z 2. světové války a díky své 
jednoduchosti je  vhodná i pro začínající 
modeláře, čem už napom áhá i cena kolem 
45 Kč. JR

North American 
FJ-4B Fury

V trojici stavebnic letadel v měřítku 1:48, jež 
vyrábí firma Matchbox, nalezneme i palubní stí
hací letoun North American FJ-4B Fury, což by
la, zjednodušeně řečeno, námořní verze známé
ho Sabru, i když z něj u posledních verzí FJ-4 
a FJ-4B mnoho nezůstalo.

Stavebnice tohoto méně známého, ale pro 
americké námořnictvo významného letounu ne
vybočuje ze standardu firmy Matchbox, Celkem 
75 dílů je rozmístěno na dvou bílých, jednom 
šedém a jednom tmavě šedém rámečku, jež 
doplňuje rámeček s čirými díly. Výlisky jsou po
měrně čistě vylisovány, bez velkých otřepů 
a vtaženin. Rytí povrchu je naznačeno jemnými 
pozitivními linkami. Jsou však naznačeny pouze 
hlavní panely, drobnější chybí.

Obtiskový aršík je kvalitní, s dobrým soutis
kem. Obsahuje znaky dvou verzí: FJ-4B námoř
ní jednotky VA-126 operující v roce 1958 z NAS 
Miramar a FJ-4B letectva námořní pěchoty, let- 
ky VMA-223 operující ze základny El Toro v roce 
1958. Stavební návod je dostatečně přehledný 
a model by podle něj měl postavit i začátečník.

Interiér kabiny je v podobě nabízené stavebni
ci dosti chudý a přímo volá po dopracování, 
stejně jako podvozkové šachty a otevřené brzdi
cí klapky na bocích trupu. Výrobce sice mno
hým modelářům usnadnil práci, neboť stavebni
ce obsahuje celý kanál přívodu vzduchu ke 
kompresoru motoru, ale naopak výstupní tryska 
je zaslepena.

Stavebnice umožňuje postavit model i se 
sklopeným křídlem, což uvítají modeláři, kteří 
chtějí ušetřit prostor.

Podvěsná výzbroj sestává ze čtveřice raket

Sidewinder a dvojice přídavných nádrží. Rakety 
jsou však značně zjednodušené. Výhodnější, ale 
finančně nákladnější je použít rakety ze zbrojní
ho setu Hasegawy. Ten nabízí i jiné možnosti, 
protože letouny FJ-4B létaly i s pěti raketami 
Bullpup, jež jsou rovněž v setu Hasegawy.

FJ-4B Fury od Matchboxu patří do rukou spí
še zkušenějším modelářům, kteří si dokáží pora
dit se zhotovením detailů a získat tak kvalitní 
model do sbírky námořních letadel. Podklady na 
tento typ jsou poměrně vzácné, ale lze použít 
i některé materiály na F-86 Sabre. Stavebnici 
bez naznačených úprav lze doporučit méně 
zkušeným modelářům, neboť její stavba neskrý
vá žádná úskalí. Cena stavebnice je 326 Kč 
a koupit ji lze v prodejně PM Pecka Modelář, 
Karoliny Světlé 3,110 00 Praha 1.

JR

Novinky z Propagteamu
Vsetínský výrobce obtisků Propagteam 

rozšířil svou nabídku pro plastikové m ode
láře „zlatou sérií". Obsahuje obtisky letou
nů známých es z  obou stran bojišť 2. svě
tové války. Ruské letectvo zatím zastupují 
obtisky na La-7 a La-5FN Popkova, Kože- 
duba a Dolgušina; něm ecká esa Galland 
(Bf 109E), Marseille (Bf 109F), Priller (FW 
190A), Graf (Me 109G), Molders (Bf 109B) 
a Rudel (Ju 87D). Britské Hurricany lze 
postavit ve zbarvení strojů Badera a Tuč
ka, Spitfire Mk. Vlil v  kamufláži C. L. 
Caldwella. O btiskové aršíky jsou určeny 
pro m odely v měřítku 1 :72 a jejich cena je 
24 Kč. Krom ě obtisků je  v plastikovém 
sáčku i podrobné barevné schém a s roz
místěním obtisků.

V měřítku 1 :48 Propagteam  připravil za
tím dvě sady: Bf 109E A. Gallanda a FW 
190A J. Prillera. Cena těchto  sad je  28 
Kč.

Ve většině stavebnic německých letou
nů západní provenience chybějí svastiky. 
Propagteam proto vyrobil obtiskové aršíky 
pro obě měřítka, jež obsahují všechny ty 
py a velikosti těch to  znaků, v cenách 24 
a 28 Kč. morg
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■ Předsednictvo ČMKLoM na svém 
prvním zasedání v dubnu 1994 
schválilo trenéry jednotlivých kate
gorií pro nastávající čtyřleté funkční 
období. Dochází k jedné změně, 

vzhledem k tomu, že dosavadní trenér kate
gorií motorových modelů pan ing. Ivan Šká- 
ba požádal pro pracovní přetížení o zproště
ní z této funkce. Předsednictvo mu děkuje 
za obětavou práci, kterou řadu let ode
vzdával, a pověřilo funkcí trenéra katego
rie F pana ing. Švorčíka. Aby se s jednotlivý
mi trenéry mohli spojit i neorganizovaní mo
deláři — zájemci o jednotlivé kategorie, uvá
dím jejich seznam i s adresami: Kategorii E 
— motorové modely bez řízení má na staro
sti p. Jaroslav Suchý (Pionýrů 586, 675 71 
Náměšť n. Oslavou), rádiem řízené modely 
a společné závody elekter F1, F3, FSR-E 
obhospodařuje ing. Vratislav Švorčík 
(Brechtova 849, 149 00 Praha 4-Chodov), 
trenérem kategorií maket F2 a C je ing. Zde
něk Tomášek (Střelecká 3, 466 00 Jablonec 
nad Nisou), pro rádiem řízené plachetnice 
F5 p. Pavel Novotný (Ulice míru 746, 280 00 
Kolín II) a pro společné závody rychlostních 
člunů FSR V a Fl p. Miloslav Novotný (Opti
ky 2, 750 00 Přerov).

■ Rovněž bylo schváleno zastoupení v jed
notlivých odborných sekcích Naviga, jejichž 
zasedání probíhá vždy při MS v dané kate
gorii; v mezidobí se činnost sekcí omezuje 
na korespondenční styk členů. V sekci M 
bude naším zástupcem ing. Vratislav Švor
čík, v sekci C ing. Zdeněk Tomášek, v sekci 
S (plachetnice) ing. Bohuslav Kohlíček 
a v sekci FSR p. Vladimír Prokš. Generálních 
zasedání Navigy jedenkrát za dva roky se 
zúčastňuje s hlasovacím právem předseda 
ČMKLoM.

■ V červnu, kdy čtete tyto řádky, je sportov
ní sezóna již v plném proudu, z mezinárod
ních podniků je odjeta Pražská elektrore- 
gatta, za pár dní je na pořadu již IV. ročník 
soutěže FSR v Duchcově Royal Dux Bohe
mia a v plné přípravě je i II. mezinárodní 
soutěž maketářů pro třídy F2 a skupinové 
manévry jednotlivce i družstva F6, F7, které 
jsou divácky velice přitažlivé a u nás málo
kdy k vidění. Soutěž pořádá na koupališti 
v Florním Jelení MK Borohrádek. Nejvíce 
nás ale asi zaujme v letošní sezóně MS FSR, 
které je v srpnu v Banské Bystrici. ČMKLoM 
obsadí všechny třídy V maximálními počty 
závodníků s výjimkou V35 a V15 jun. Ve 
třídách H nás budou zastupovat 4 závodní
ci. Zajímavostí MS by mělo být předvedení 
plánované nové kategorie FSR OFF SHORE 
družstvem francouzských modelářů v neděli 
21. srpna od 14 do 19 h. Schůze odborné 
sekce Naviga pro závody FSR je v plánu 
v úterý 23. srpna večer. S tím, jak na nás 
zapůsobí předvádění Off-shore, i s výsledky 
jednání v sekci seznámím čtenáře v tomto 
sloupku na konci roku a doufám, že i v refe
rátu o průběhu a výsledcích budeme moci 
přinést radostné zprávy. Přípravě našich re
prezentantů věnujeme dost pozornosti 
a v juniorských třídách i dost materiální po
moci vybraným závodníkům.

■ Jistě jste si všimli, že redakce Modelář 
pravidelně v letošním roce zařazuje na své 
stránky termíny soutěží, které se uskuteční 
vždy v následujícím měsíci podle kalendáře 
ČMKLoM, který jsme jí na začátku roku dali 
k dispozici. Myslím, že to může být dobrým 
vodítkem nejen pro zájemce o „podívání", 
ale třeba i pro vážné zájemce o aktivní mo- 
delařinu. Redakci Modeláře patří za tuto ak
tivitu poděkování.

Jiří LEJSEK

V
O lodním 

modelářství

Československá námořní loď

LEGIE Ing. Vladislav Janoušek, 
Hodonín

KRÁTCE Z HISTORIE
Námořní loď Legii koupila Legiobanka ro

ku 1920 v Kobe v Japonsku. Důvodem její
ho zakoupení byla potřeba urychlit transport 
našich legionářů zpět do vlasti a také potře
ba levné přepravy zboží nakoupeného Le- 
giobankou (z peněz legionářů) v této oblasti 
a doma dobře prodejného. Dr. Raše uvádí: 
„V tom to zboží byly celé úspory našeho voj
ska a doma ho bylo, podle nám zasílaných 
zpráv, tolik zapotřebí." Dále uvádí: „Legie, 
majetek Legiobanky, vezoucí jmění legioná
řů. Jako památka na naše boje i naši hospo
dářskou činnost."

Před příjezdem lodi do Vladivostoku byly 
zvažovány i názvy jako Siberia, Sibirjak, Šíp, 
ale v okamžiku jejího příjezdu bylo shledáno 
nejvhodnější jméno Legie.

Již při své první oficiální plavbě z Vladivosto
ku do Terstu měla loď nejen československou 
vlajku, ale i kapitána a posádku. Tento počin 
byl v obchodních kruzích natolik neobvyklý, že 
žádná pojišťovna nechtěla naši loď pojistit. Le
gie tak plula z Vladivostoku do Singapuru ne
pojištěna a pojistku za obvyklých podmínek 
získala až po této „zkoušce".

Při vyplutí z Vladivostoku byly kladeny 
místními úřady různé překážky a rostly oba
vy o bezpečnost lodi i nákladu, vyvstaly 
i úvahy o možném přepadení lodi na moři. 
Legie proto vyplula společně s americkou 
lodí President Grant, jež měla naloděna 
kromě jiného i dvě děla. Nakonec ale bez

Jarní Náchod
V sobotu 7. května uspořádali členově klu

bu lodních modelářů v Náchodě tradiční jarní 
soutěž v rychlostních třídách F1E, slalomu 
F3E a skupinových závodech FSR-E. Na pís
níku Bagr se soutěže zúčastnili modeláři 
z východočeského regionu a z Prahy, kteří si 
tak mohli vyzkoušet místo konání letošního 
mistrovství ČR. Pro žáky startující ve třídě 
FSR-E/7 měla soutěž nominační charakter, 
rozhodující o jejich účasti na mistrovství ČR 
žáků v Pardubicích.

Premiéru na soutěži měla nově vzniklá tří
da FSR-E/400, která zachovává atraktivitu 
třídy FSR-E/7, ale s výrazně nižšími pořizova
cími náklady na pohonnou jednotku. Model 
může být poháněn pouze jedním nebo dvě
ma elektromotory tzv. řady 400, např. Speed 
400 Graupner, Power 400 Robbe nebo Race 
400 Aeronaut. Jakékoliv úpravy elektromoto
ru nejsou dovoleny. Jako napájecí baterie je 
dovoleno použít pouze NiCd akumulátory, 
a to  nejvýše 7 kusů o těchto maximálních 
rozměrech: 0 1 5  mm, délka 51 mm (tužkový 
článek). Hmotnost modelu připraveného 
k jízdě musí být nejméně 0,5 kg. Startuje se 
z klidu s modelem položeným na vodní hla
dině. Ostatní části pravidel jsou shodné s tří
dou FSR-E/7. Na vznik třídy FSR-E/400 vel
mi pružně zareagovala firma Macháň Model 
Produktion výrobou laminátového trupu s vý
bornými jízdními vlastnostmi. Výkony modelů 
třídy FSR-E/400 předčily všechna očekávání, 
vítězný J. Balcar z Náchoda dosáhl s mode
lem o příkonu jen kolem 50 W výkonu 21 
okruhů i na vodní hladině zvlněné nárazovým

komplikací dorazila do Terstu. Později se do 
Vladivostoku ještě vrátila a odvezla další na
še občany a část bývalých dobrovolníků, vy
stoupivších z legií již dříve.

Legie zůstala i později ve vlastnictví Le
giobanky, která její provozování svěřila rej- 
dařství Hapag, a plula po Atlantiku, do obou 
Amerik. S nástupem krize byla vyvázána 
a 18. října 1933 prodána řeckému rejdaři. 
Její existence skončila v roce 1942, kdy se 
potopila po zásahu torpédem z německé 
ponorky.

Již před Legií však pluly pod čs. vlajkou ve 
Vladivostoku čtyři menší lodě. Dva malé 
parníky, které byly legionářům zapůjčeny 
(podle jiného autora zrekvírovány), údajně 
nesly jména Naděžnyj a Smělčak. Naděžnyj 
plul pod čs. vlajkou dokonce již od května 
1918. V roce 1920 byl zakoupen malý osob
ní parník, údajně pojmenovaný Streljok, a po 
10. květnu 1920 byla v Japonsku zakoupe
na další malá loď (snad Blaník, podle jiného 
autora Dobrovolec). Jak vidno, pamětníci se 
rozcházejí v údajích, skutečností ale zůstává 
existence čtyř malých lodí a námořní jednot
ka čítající sto mužů včetně čtyř důstojníků.

K MODELOVÉMU ZPRACOVÁNÍ
Výkresy na vedlejší straně mohou sloužit 

jako podklad pro stavbu stolního modelu třídy 
C4, tj. v měřítku 1:250 a menším. V této třídě 
je možné soutěžit s modely znázorňujícími 
pouze části lodi nad vodní hladinou. Na výkre-

s premiérou
větrem. Lodní modeláři tak navázali na elek- 
troletce, kteří elektromotory řady 400 objevili 
již dříve.

Nejhodnotnějších výsledků v soutěži do
sáhli V. Švorčík z Prahy ve třídě F1E přes 
1 kg časem 13,5 s a J. Balcar v rozjížďce 
třídy FSR-E/7 výkonem 26 okruhů. V pře
stávkách mezi soutěžními starty předvedli J. 
Dvořák a V. Švorčík ukázkové jízdy modelů 
tříd FSR-E Hydro, které byly pozvánkou na 
pražskou mezinárodní Elektroregatu. Zakon
čením a současně vrcholem soutěžních jízd 
bylo finále třídy FSR-E/7, v němž bezchyb
nou jízdou zvítězil J. Dvořák z Prahy, a stal se 
tak do konání podzimní soutěže držitelem 
putovního poháru věnovaného ředitelem a. s. 
Rubena Náchod.

MV
Výsledky:

Třída F1E přes 7 kg: 1. V. Švorčík, RC 
Praha 4 13,5 s

Třída F3E: 1. L. Macháň, Náchod 139,2; 
2. M. Šafář (junior), RC Praha 4 133,88; 3. J. 
Navrátil, Pardubice 131,5 b.

Třída FSR-E/7 žáci: 1. L. Macháň, Náchod 
19/5,1; 2. L. Linhart, Náchod 19/8,8; 3. J. 
Vít, Náchod 17/17,5 okruhů/s

Třída FSR-E/7:J .  J. Dvořák, Monty Praha 
24/3,8; 2. J. Šafář (junior), RC Praha 
4 23/3,6; 3. L. Macháň, Náchod 21/8,8 
okruhů/s

Třída FSR-E/400: 1. J. Balcar, Náchod 
21/1,4; 2. M. Vaňouch, RÓ Praha 
4 19/27,1; 3. L. Macháň, Náchod 18/33 
okruhů/s
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ZAKLADNI TECHNICKÉ ÚDAJE

Hrubá prostornost 5 735 BRT 
Nosnost 8 580 t
Největší délka 
Největší šířka 

~fJJ\U Boční výška
ΕΠΙ

122,40 m 
16,80 m 
9,14 m 
7,52 m

PRID

Ό

777777?

ZAD

Ponor
Pohonné zařízení parní stroj 
Cestovní rychlost 10 uzlů
Posádka 45 osob

□

t o i l

se není znázorněna konstrukce slunečních 
plachet na přídi a zádí, patrných z dobových 
fotografií. Dále popsané zbarvení je odvozeno 
opět z dostupných fotografií, jež byly použity 
k rekonstrukci. Některé „barevné zkratky" jsou 
ovlivněny velikostí modelu a viditelností detailu. 
Kvalita fotografií bohužel neumožňuje jejich re
produkci v Modeláři.

ZBARVENÍ MODELU
Trup, paluby trupové —  černá.
Vnitřní strana plného zábradlí, přepážky 

na trupu, zábradlí na přídí a zádi, stěžně, 
stožáry, výložníky —  světle šedá.

Lemy nákladových jícnů, navijáky, ventilá
tory —  tmavě šedá.

Kryty jícnů, kormidelní kolo a stroj, vnitřky 
záchranných člunů —  hnědá.

Vnitřky ventilátorů —  červená.
Nástavby —- bílá.
Paluby nástaveb —  dřevo.
Čluny, jeřábky, schůdky nástaveb —  bí

lá.
Komín černý, pruh na něm bílá a červená, 

LB modrá.
Horní část zadního stěžně a lanoví 

—  černá.

PODKLADY
POUŽITÉ K REKONSTRUKCI
1. Cestami odboje, díl 5., str. 82-91, 
102-104, 271-274, nakladatelství Pokrok, 
Praha 1929
2. Bedřich Stožický —  S palubou pod no
hama, nakl. Blok, Brno 1973.
3. Encyklopedie československé mládeže, 
díl 4., nakladatelství Plamja, Praha 1932.
4. Model Legie v měřítku 1:100 ve vlastnictví 
NTM v Praze na Letně. Pří srovnání s foto
grafiemi skutečné lodi však jde jen o model 
přibližný.
5. Technický atlas ABC
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Raketoplány, raketové kluzáky a determalizátory
Kategorie raketoplánů, zejména třída S4B 

(5 Ns), je zatížena stejně velkým rizikem úle
tu soutěžních modelů jako kategorie padá- 
kovek S3 (Modelář 2/94, str. 30). Shodná je 
i příčina tohoto stavu: značná stručnost sta
vebních pravidel FAI, bez rozměrových 
specifikací, a tím jejich zaostávání za skuteč
nou výkonností soutěžních modelů. Součas
ná podoba pravidel zůstává prakticky ne
změněna už od dob, kdy nejnižší výkonovou 
třídou motorů bylo 5 Ns. Tehdy ovšem šlo 
o motory podstatně „ostřejší", kdy problé
mem nebyly ani tak úlety modelů, ale jejich 
úspěšné odstartování bez porušení kon
strukce. (Pro neúspěšné starty se vžil tehdy 
populární název „striptýz"). Od té doby se 
texty pravidel opisují. Ostatně schvalovací 
ceremoniál změny pravidel je tak zdlouhavý, 
že se dosáhne spíše přijetí zcela nové sou
těžní kategorie (tak také vznikla kategorie 
S8). Uvedená stručnost pravidel měla řadu 
let na svědomí i to, že umožňovala společně 
soutěžit klasickým modelům s pevným kříd
lem a rogallům, jež vzlétala „zabalená" 
v nosné raketě, kterou při výmětu odhodila.

Kdyby se v roce 1989 obě kategorie ne- 
osamostatnily, zřejmě by klasické modely 
S4 zanikly.

Dnešní problematika kategorie raketoplá
nů za existence motorů MM A (mini 2,5 Ns) 
a MM B (mini 5 Ns) je zcela jiná. Nižší 
hmotnost, menší rozměry a delší doba tahu 
těchto motorů umožnily zvyšovat letové vý
kony modelů. Dodatek pravidel přijatý v roce 
1989 sice stanovil minimální startovní hmot
nost raketoplánů, avšak tato hodnota .(30% 
z maximální přípustné hmotnosti) je tak níz
ká, že jí vyhoví téměř každý postavený mo
del, a má tudíž jen minimální regulační úči
nek. Model vyhovující tom uto pravidlu má 
stále velmi nízké plošné zatížení a tím vyso
kou citlivost na stoupavé proudy, s čímž úz
ce souvisí možnost úletu. Tyto hodnoty pro 
typické současné modely tříd S4A a S4B 
jsou uvedeny v tabulce. Vyplývá z nich, že 
současné vysoké letové výkony jsou poplat
né především malým rozměrům a .nízké 
hmotnosti modelů. Současné raketoplány, 
přestože jsou poháněny moderní pohonnou 
jednotkou a létají s nimi dospělí lidé, se tak

svými parametry blíží házedlům, určeným 
především mládeži. Soutěžní házedla pro 
dospělé však mohou mít rozpětí až 600 mm! 
Pro nápravu tohoto stavu a lepší srovnatel
nost výkonů bude nutno —  stejně jako 
k tomu došlo u modelů raket —  specifikovat 
rozpětí raketoplánů, jakožto veličiny charak
terizující čelní odpor. Stávající plošné zatížení 
—  kolem 5 g/dm 2 —  bude žádoucí zvýšit na 
dvojnásobek. Tím vzniknou podmínky pro 
kvalifikovaná aerodynamická i technická ře
šení modelů, zatímco v současnosti má na 
výkonnost modelů převažující vliv náhodně 
se vyskytující termická konvekce. Na tuto 
problematiku ostatně upozorňovala redakce 
Modeláře už téměř před 4 roky (Modelář 
11/90, str. 16), ovšem článek zůstal bez pat
řičné odezvy tehdejších řídících orgánů.

Proti padákovce S3 je raketoplán kroužící 
v dáli mnohem hůře rozeznatelný jednak pro 
menší rozměry (boční průmět), jednak proto, 
že se pohybuje. Je proto vhodné snažit se 
svůj model zviditelnit například nalepením 
stříbřitě lesklých samolepkových odrazek na 
místa, kde lze předpokládat odraz sluneč- Ψ

Veřejné soutěže 
KLoM ČMMoS 
v červenci 1994

Zájem ci o  nám ořn í h istorii a lodn í m o 
deláři m ají le tošní sezónu o jed ině 
lou příležitost. O d 27. b řezna  do  

1. lis topadu je  to tiž  po řádána  v  R akous
ku pod  záštitou rakouské  a rm ády ve lko 
lepé po ja tá  výstava  s názvem  N ám ořn í 
m ocn o s t R akousko  a pod titu lem  Ra- 
kousko -uhe rské  nám ořn ic tvo  od  vyná le
zu parního stro je  d o  konce  m onarchie. 
Expozice je um ístěna na zám ku 
Sch lossho f, k te rý s to jí na M oravském  
poli, na  břehu řeky M oravy napro ti De- 
vínské N ové Vsi.

Z ám ek vče tně  zahrad je  v současné  
d o b ě  rekonstruován. Po roce  1945 zde  
by ly  ubytovány je d n o tky  sově tské  a rm á
dy  a  po  je jich o d ch o d u  se d louho  uva
žovalo, zda  jej zbo řit nebo  nákladně 
restaurovat. N akonec dos ta la  p řednos t 
d ruhá  varianta. H lavním  z důvodů , p roč 
byl vybrán zám ek S ch lossho f, je  to , že 
zde  byla po  vypuknu tí 1. světové vá lky 
um ístěna N ám ořn í akadem ie , k te rá  
p řed tím  sídlila ve F ium e (dnešní Rijeka).

M n o žs tv í p ře d m ě tů , p ředevš ím  m o 
de lů  lodí, fo to g ra fií, o b ra zů  a  d o k u 
m en tů , ukazu je  ne je n om  te c h n ic k ý  
vývo j, a le i ú sp ě c h y  ra ko u ské h o  a  ra-

Obdobný model rakkousko-uherské bitevní lodě Viribus Unitis můžete zhlédnout na 
Schlosshofu.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 
1. až 4. července — Duchcov, FSR-V 

J. Kovář, Máchova promenáda 2, 419 01 
Duchcov
VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
24. července — Skalná, F2, F2Ž 

J. Votrubec, 351 34 Skalná 100

Tip pro lodní modeláře:

„NÁMOŘNÍ MOCNOST RAKOUSKO"
k o u s k o -u h e rs k é h o  n á m o řn ic tva  a  té ž  
c e lo d e n n í ž ivo t na p a lu b ách  lo d í ja k  
vá le čn ých , ta k  o b c h o d n íc h . N ení o p o 
m en u ta  ani výs ta vb a  ja d ra n ských  
p řís tavů .

S oučástí expoz ice  je  m ode l lod i C i- 
ve tta , na níž byl jako  první na světě  za 
budován  lodn í š roub  Jose fa  Ressla.

Č ás t expoz ice  je  věnována m írovým  
p lavbám  vo jenského  nám ořn ic tva . Zde  
dom inu je  p lavba  frega ty  N ovara  kolem  
svě ta  v  lé tech 1857 až 1859. V ýznam 
nou výzkum nou  exped ic í je  p lavba  k  se 
verním u pólu v  roce  1872, při níž byla 
ob jevena  Z em ě Františka Josefa. M odel 
lodi z  té to  exped ice  Adm irá l T ege ttho ff 
byl původně  postaven  p ro  několikadílný 
dokum en tá rn í te levizní seriál.

Bo jové  úspěchy js o u  zde  zastoupeny 
především  expozic i zabývající se b itvam i 
u H e lgo landu a  L issy (dnešní Vis) v  lé

tech  1864 a 1866, v  n ichž se proslavil 
adm irá l W ilhe lm  von Tegettho ff.

O b ch od n í loďstvo  je  zde  zastoupeno  
m nožstvím  m odelů  z ita lského klubu 
v  Terstu , bývalého největšího rakous- 
ko -uhe rského  obch od n íh o  přístavu.

Ve lký p o če t m ode lů  bude  lákadlem  
p ro  všechny m ilovníky lodí. Z načná  čá s t 
pochází ze sb írek  v  R akousku, ať s tá t
ních nebo  soukrom ých , a le i z  ciziny. 
N ěko lika  m ode ly  jsou  zd e  zastoupeny 
i českě  země.

S hrom ážděné  m nožstv í exponá tů  je  
svým  zp ůsobem  unikátní. Po skončení 
výstavy se o p ě t rozutíka jí a zá jem ci je  
b udou  m oci v idě t pouze  z m alé části 
v  některých  m uzeích, zám cích  a  ga leri
ích. M ilovníci h istorie  by  si tedy  výstavu 
nem ěli nechat ujít. Nesm ím e za p o m e 
nout, že nám ořn í h is to rie  habsburské  
m onarch ie  je  i naší historií, vždyť jsm e  
byli je jí součástí. M noho  našich p rao tců  
či p radědů  sloužilo  u c. a k. kriegsm ari- 
ny.

Z ám ek S ch lossho f je  o tevřen denně 
od  10 .00  d o  17 .00  h. V stupné  č in í p ro  
jedno tlivce  50  ATS, skup iny a  penzisté 
4 0  ATS, ško lác i a s tuden ti 20  ATS, rod i
ny (1 pá r s  dě tm i p od  16 Jet) 100 ATS.

P okud návštěvníci z  Č ech  po jedou 
p řes Vídeň, dos tanou  se tam  snadno: 
po  dálnici z  V ídně sm ěr Bratislava,· před 
H a inburgem  vlevo p o  m ostě  p řes Dunaj. 
Návštěvníci přijíždějící ze S lovenska  to  
m ají snazší: B ra tis lava-P etrža lka  a za 
H a inburgem  o p ě t na m os t p řes Dunaj. 
O d tu d  je  to  pá r k ilom etrů.

Zdeněk Tollar
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nich paprsků: uši křídla, SOP, kontejner. 
Vzhledem k úhlové rychlosti a poloměru 
kroužení i velikosti odrazek půjde vždy jen 
o krátký záblesk, avšak i ten může pomoci 
zachránit potřebné „maximum" nebo znovu 
nalézt model zaniklý na obloze. Pochopitel
ně největší pravděpodobnost znovuobjevení 
modelu je ve směru po slunci a níže k hori
zontu, zatímco směrem do slunce je to  málo 
nadějné.

Snad každý, kdo jen jednou hleděl za 
vlastním ulétávajícím modelem, si v té  chvíli 
velmi přál mít na něm nějaký záchranný sy
stém —  i ten s nejmenší účinností. Uvádím 
proto několik způsobů jak ztrátám modelů 
zabránit nebo je alespoň omezit, a to  i tak 
jednoduchých, aby je zvládli stavět a provo
zovat i žáci. Některě z nich byly již dříve pub
likovány na stránkách Modeláře (například 
Modelář 7/90, str. 23).

Omezení letového času nebo ukončení le
tu lze dosáhnout následujícími způsoby:

1. Zbrzděním modelu na pádovou ry
chlost zvýšením aerodynamického odporu, 
například vypuštěním padáku nebo strea- 
meru vlečeného na niti za modelem, jak zná
zorňuje obrázek 1. Zbrzděný model strmě 
klesá. Toto řešení bylo používáno na větro
ních před zavedením systému Goldberg. 
U raketoplánů jsme si však ověřili, že je ob 
tížné umístit padák na téměř plochý trup 
malého modelu. Rovněž přebalování padá-

Obr. 1

ku před každým letem, aby se otevřel a ne
zůstal „přilepen" ke trupu, je časově nároč
né.

2. Zvětšením čelního odporu a zrušením 
vztlaku na části nosné plochy při použití in- 
terceptorů před křídlem podle obrázku 2. 
Klapky 3 jsou závěsy 4 nebo samolepkami 
zavěšeny po obou stranách pylonu a gumo
vou nití 1 k němu přitlačovény. Po přepálení 
nitě doutnákem 2 se klapky rozevřou a zů
stanou opřeny o náběžnou hranu křídla 5. 
Model při tom strmě klesá. Systém byl již 
použit u soutěžního házedla. U raketových 
kluzáků S8 je obtížné umístit klapky před 
křídlo, neboť v těch místech bývají jiné me
chanismy a táhla k ním. Použití na raketoplá
nu S4 právě v RMK Junior Brno ověřuje
me.

3. Zvýšením aerodynamického i čelního 
odporu zvětšením pozitivního úhlu náběhu 
na křídle. Jedno z možných technických ře
šení bylo použito na jugoslávském modelu 
S4B (obr. 3). Křídlo 7 je zde uloženo na dvo
jité torzní pružině 8, jež je nití 6 přitahována 
k trupu na úhel náběhu 0°. Po přepálení nitě 
doutnákem se pružina uvolní a zvedne křídlo 
do brzdicí polohy (znázorněné čerchovaně). 
Systém byl popsán v Modeláři 11 /90 na str. 
16. Jeho nevýhodou je vysoká náročnost na

přesnost zhotovení i ustavení před letem, 
neboť i malá odchylka má při vysoké vzleto
vé rychlosti vliv na dráhu letu modelu.

4. Zvýšením aerodynamického odporu 
modelu vyklopením VOP do negativního úh
lu náběhu až na 45° podle systému Gold
berg, běžně používaného u volně létajících 
leteckých modelů. Obrázek 4 znázorňuje 
řešení, kde VOP 9 je otočně uložena na če
pu 10 a držena v poloze náběhu 0° gumovou 
nití 11. Po jejím přepálení se VOP vyklopí do 
funkční polohy (znázorněné čerchovaně), 
omezené dorazem 12. Křídlo je tak donuce

Plošné zatížení raketoplánů (podle platných pravidel FAI)

Třída Impuls
motoru
[Ns]

Hmotn.
motoru
[g]

Rozpětí
modelu
[mm]

Nosná
plocha
[dm 2]

Min.
vzlet.
hmotn.
modelu
[g]

Letová
hmotn.
modelu
[g]

Plošné
zatiž.
[g /dm 2]

S4A 2,5 7,8 300 2,2 18 10,2 4,6

S4B 5 11,5 340 2,9 27 15,5 5,3

Vzletová hmotnost se rozumí včetně paliva, letová hmotnost je po odho
zení motoru.
no pracovat pod značným úhlem náběhu, 
v důsledku čehož se model zabrzdí a snáší 
se naplocho k zemi. Použití na malém mo
delu S4 se nám neosvědčilo pro vysoké ná
roky na přesnost zhotovení a malou trvanli

vost uložení. Vyztužením úložné plochy pak 
vzrostla hmotnost ocasní části modelu 
s nutností dovažovat vpředu, čímž význam
ně vzrostla hmotnost celého modelu.

5. Změnou vzájemné polohy hmotového 
těžiště a působiště aerodynamických sil, jež 
by byla dosažena například posunutím křídla 
vpřed po přepálení pojistky doutnákem. Ne
výhoda nárůstu hmotnosti při stavbě solidní
ho posuvného uložení je však shodná s bo
dem 4.

6. Posunutím hmotového těžiště modelu 
při použití tzv. olůvkového determalizátoru, 
pražskými raketýry nazvaného „bimbas". Při 
používání tohoto systému jsme se snažili od
stranit některé nevýhody běžného řešení, ja
kými je narušení konstrukce trupu výřezem 
pro schránku závaží, jež je ostatně pracná, 
a obrábění olověného odlitku na potřebný 
rozměr.. Jak bylo ostatně konstatováno v re
portáži z mistrovství světa 1992 v Modeláři 
11/92, ve vlhkém počasí může materiál 
schránky nabobtnat do té míry, že znemožní 
vypadnutí závaží, přestože za sucha vše fun
guje bezchybně. Zmíněná úprava, znázorně
ná na obrázku 5, spočívá v náhradě olůvka 
závažím ve tvaru U, jež je ze spodní strany 
nasunuto na trup. Závaží 13 je zhotoveno 
z odpadu klempířského pozinkovaného ple
chu tloušťky 0,3 mm, takže je i imunní vůči 
korozi povrchu. Na trup je nasunuto s boční 
vůlí 0,5 mm a gumovou smyčkou 17 přichy
ceno k trupu přes dva kolíky 16 z ocelového 
drátu o 0  1 mm, jež vyčnívají na obě strany 
pylonu. Před i za závažím jsou vytvořeny do 
razy 14, 15, které zamezují volnému posu
nutí závaží setrvačnými silami při startovním 
zrychlení, výmětu či tvrdším přistání. Pod 
poslední závit gumové nitě 17 je vložen 
doutnák 18. K usnadnění obsluhy je vhodné 
vytvořit si na trupu značky pro kontrolu doby 
hoření (délky) doutnáku. Závaží 13 je v místě 
pod doutnákem polepeno lékárenskou ná
plastí jako ochrana proti ochlazení a zhasnu
tí doutnáku. (V dalších podrobnostech od 
kazuji na zmíněný článek v Modeláři 2/94). 
Po přepálení poutači gumy 17 se závaží 13

.·?

vlastní vahou sesmekne s trupu a zůstane 
zavěšeno na niti 19, uchycené k SOP mo
delu. (Při volbě délky doutnáku pamatujeme 
na požadavek pravidel, aby se model na
vracel stabilním klouzavým letem —  a to 
po uvedení determalizátoru do funkce 
zpravidla nebývá. Zlepšení sice přinese 
zkrácení letových maxim, ale i tak zbývá 
dost problémů.)

Vzhledem k malému úhlu seřízení u rake
toplánů stačí model o rozpětí 360 mm a le
tové hmotnosti 38 g „rozvážit" i šestigramo- 
vé závaží, uchycené na niti za SOP. Model 
se snášel ze stoupavého proudu naplocho, 
se ztrátou dopředně rychlosti, bez výraz-

16

ných hupů, typických pro model příliš těžký 
na ocas.

Systém, ověřovaný řadou startů, pracoval 
vcelku spolehlivě. Výjimkou jsou čtyři lety, při 
nichž model S8 ustředěný do výraznějšího 
stoupání zmizel z dohledu ve výši nebo byl 
nasát do mraku těsně po dosažení letového 
maxima.

A  slovo na závěr: Stavět na každou soutěž 
nový model je časově i materiálově neeko
nomické. Pravidla FAI lze měnit pouze ve 
čtyřletých intervalech. Řešením by byla 
úprava pravidel platná pro ČR —  avšak i to 
potrvá nejméně 1 rok. Co můžeme ale udě
lat hned, je shánět kvalitní bavlněné dout- 
náky! Alois Rosenberg

M istrovství 
České republiky

Dne 16. dubna byl prvním kolem zahájen čtvrtý 
ročník seriálu mistrovství České republiky v rake
tovém modelářství v kategoriích S3A, S4B a S6A. 
Toto první kolo bylo zároveň mistrovstvím Čech 
v uvedených kategoriích. Létalo se již tradičně na 
letišti Aeroklubu Jaroměř, a bohužel nebyla poru
šena ani tradice špatného počasí. Bylo zataženo, 
vál silný severozápadní vítr a teplota se v průběhu 
dne pohybovala od 4 do 10° C. časný termín 
soutěže je však diktován ještě vegetačním klidem 
v tomto období, aby případný pohyb soutěžících 
po přilehlých polnostech nevyvolával negativní re
akce jejich majitelů. Ing. Evžen Souček

Výsledky

Kategorie S3A: 1. J. Ferbas, Hradec Králové 808; 
2. Z. Grenár, Vyškov 705; 3. J. Pukl, Vyškov 
675 s
Kategorie β4Β: 1. B. Pavka, Krupka 480; 2. J. 
Chalupa, Šenov 453; 3. V. Drnek, Šenov 380 s 
Kategorie S6A: 1. V. Drnek, Šenov 380; 2. J. 
Chalupa, Šenov 346; 3. J. Pukl, Vyškov 333 s

*  Přebor žáků východočeské oblasti se konal 
23. dubna na bývalém vojenském letišti v Hradci 
Králové za klidného slunečného počasí. V kate
gorii S3A zvítězil R. Cihlář (385 s), druhý byl Z. 
Bořil (368 s) a třetí M. Pavel (305 s). V kategorii 
S4A zopakoval R. Cihlář své vítězství (143 s); na 
dalších místech skončili P. Kopecký (125 s) a M. 
Pavel (104 s). ES
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Strojní pila SVP-500 je podle popisu ur
čena pro kutily a modeláře, ale jistě najde 
uplatnění zejména v umělecké výrobě, 
v řezbářství, v průmyslových modelárnách 
i ve školních dílnách, prostě všude tam, 
kde je zapotřebí mít poměrně levný, snad
no obsluhovatelný a výkonný stroj tohoto 
druhu.

Základnu pily tvoří dřevotřísková laminá
tová deska o rozměrech 270x600 mm, na 
jejíž spodní straně jsou umístěny čtyři gu
mové nohy, zajišťující pružné uložení stroje 
na pracovním stole. Na desku je sedmi 
šrouby M5 přišroubováno tělo stroje z oce
lového plechu s přivařenými ocelovými 
úhelníky a ramenem, které tvoří svařenec 
z kovového profilu (Jákl) 20x60  mm. Pra
covní deska —  opora řezaného materiálu 
je z novoduru. Její rozměry jsou 
240x500 mm. Nezvykle velké vyložení ra
mene pily 500 mm umožňuje vyřezávání 
i z materiálů větší rozlohy.

Pohon stroje je 220V elektromotorem, 
který klínovým řemenem „pohání klikový 
mechanismus (excentr). Řemenice jsou 
vícestupňové, takže změnou převodového 
poměru změníme otáčky excentru (950, 
1410, 1710/min) a tím I řeznou rychlost 
podle druhu zpracovávanéhg materiálu. Pi
la je vybavena důmyslným zařízením na 
ofukování místa řezu, které tvoří gumový 
měch stačovaný pohýbem pitky. Vzduch 
z měchu je  veden p řeszpětný ventil plasto
vou hadičkou přímo do místa řezu.

List lupenkové pilky je upevněn ve spod
ním a horním držáku ímbusovými šrouby 
M5. Toto řešení zaručuje kolmý řez k pra
covní desce na rozdíl od pilek uložených 
letmo.

Podle výrobce je pila SVP-500 určena 
k řezání jakéhokoli dřeva do tloušťky

Strojní
vyřezávací
pila

SVP-500
VÝROBCE:
DITA, v.d.i., Tábor

30 mm, tvrzených alumíniových slitin^ (du- 
ralu) do 12 mm a mosazi do 5 mm. Řezat 
lze i ocelový plech.

Pro řezání se používají klasické listy do 
lupenkové pilky. Pro dobrou a rychlou práci 
jsou určeny speciální lupenkové pilky Dita 
Proxima, jež mají vybroušen lichoběžníkový 
profil, který zmenšuje tření pilky v řezu. 
Povrch těchto pilek je navíc zušlechtěn nit
ridem titanu, jenž podstatně zvyšuje trvanli
vost ostří.

Do sítě se pila připojuje dvoumetrovým 
kabelem s vidlicí. Vypínač je upevněn na 
loži stroje. Tělo stroje a rameno pily jsou 
nastříkány barevnými emaily, náš exemplář 
v příjemné modro-bílé-šedé kombinaci. Vý
robce dává na stroj šestiměsíční záruku.

A jak pila řeže? Zkoušel jsem řezat měk
ké i tvrdé dřevo, duralový, mosazný a oce
lový plech. Všechny materiály se řezaly vel
mi dobře, je ovšem vždy nutné přizpůsobit 
tlak materiálu na pilový list, případně upravit 
otáčky excentru podle pevnosti íroatenálu. 
Nejprve jsem použil běžné kalené pilově lis
ty na dřevo a na kov. Později jsem vyzkou
šel i pilku typu Proxima a shledal jsem, že je 
s ní pohodlnější práce a má i větší život
nost. Vyřezávací pila slouží samozřejmě 
především k vyřezávání. Potíže mi nedělalo 
ani vyřezávání různých zaoblení o velmi 
malých poloměrech. Ocenil jsem rovněž 
čistotu a kolmost řezu i při řezání materiálu 
značné tloušťky.

Výměna pilového listu je otázkou několi
ka minut (stačí povolit dva imbusové šrou
by M5). Výrobce dodává v příslušenství 
i distanční podložku pro nastavení předpětí 
pilky.

Za chodu se stroj trochu chvěje, což je 
dáno jeho koncepcí. Není to  však na pře
kážku při vlastním řezání. Při zkouškách

jsem měl pilu volně postavenou na desce 
běžného psacího stolu, a přesto se na ní 
řezalo velmi dobře. V dílnách bude s největ
ší pravděpodobností upevněna stabilně.

Určité výhrady mám vůči novodurové 
desce stolu, která by mohla být po obvodu 
lépe opracována. Novodur také není nej
vhodnější materiál na funkční plochu, neboť 
se snadno odře, a navíc se může zkroutit. 
Při volbě tohoto materiálu zřejmě hrála dů
ležitou roli otázka cenové dostupnosti. Vy
pínač by měl mít v každém případě ozna
čeny polohy zapnuto— vypnuto. I když pila 
slouží především k vyřezávání, její užitnou 
hodnotu by při minimálním vzrůstu výrob
ních nákladů nesporně zvýšily dva otvory 
v desce stolu pro kolíky, podle nichž by šlo 
ustavit pravítko pro delší rovný řez.

Na základě našich provozních zkoušek 
mohu konstatovat, že strojní vyřezávací pila 
SVP-500 je velmi dobrý stroj, který jistě 
splní požadavky, jež na něj kupující klade. 
Rozumná prodejní cena 6 200 Kč spolu 
s jednoduchou obsluhou a konstrukcí z tu 
zemských komponentů dává dobré před
poklady pro její rozšíření nejen do modelář
ských dílen, ale i k dalším kutilům a výrob
cům. Zájemci si ji mohou objednat přímo 
u výrobce: DITA, v.d.i., Stránského 2510, 
390 34 Tábor. Libor Putz

Technické údaje:
Pohon: elektromotor 4-APC-64, jmenovité 
napětí 220 V, frekvence 50 Hz, příkon 
180 W, proud 1,5 A, otáčky 1410/m in 
Provoz: trvalý, bez omezení 
Hmotnost: 20 kg
Příslušenství ke stroji: olejnička, imbuso- 
vý klíč č. 4, distanční podložka, lupenkové 
pilky 20 kusů, dvě svěrky z plastické hmo
ty, návod k obsluze a záruční list.

"INZERT speciál" 
zájmový inzertní časopis pro modeláře a kutily j

w
- bezplatná Inzerce
- předplatné u PNS v místě bydliště v .
- prodej u PNS a v modelářských prodejnách

Vydává: Model INZERT 
Petrohradská 2337 
390 03 Tábor 
tlf.0361/33846

Hledáme další prodejce za výhodných podmínek »9 ·*·
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Prodejní cena, udávaná u každého vý
robku, je  pouze přibližná, bud 'doporučená  
výrobcem, nebo zjištěná v jednom  z  o b 
chodů, v n ichž je  výrobek k  dostání.

Obchodníci, k te ří m ají zájem o p rode j 
představovaných výrobků, zjistí přesné  
podm ínky u výrobce nebo dodavatele, re
dakce s n im i není seznámena.

Bloch 174 A3

žel o 095 mm, podvozkový komplet, motorové 
lože, potahový materiál a další díly potřebné ke 
stavbě. Stavebnice se dodává i ve verzi P-51B 
s klasickým překrytém kabiny nebo s vypouklým 
Malcolm Hood.

Vyrábí a dodává: VL model, Štefánikova 
1948, 440 01 Louny 
Cena: 3 750 Kč

Orca

lie. Nedělené křídlo o rozpětí 1 740 mm má 
jádro z pěnového polystyrénu potažené bal- 
sou. Stejnou technologií jsou vyrobeny i ocasní 
plochy. Motor lze vybavit rezonančním výfu
kem, jenž lze zapustit do centroplánu křídla. 
Podvozek je dvoukolový, ostruha je řiditelná. 
Hotový model se dodává potažený nažehlova- 
cí fólií Oracover nebo Solarfilm (de luxe). Model 
lze koupit i se zabudovaným motorem Webra 
61 LS nebo Super Tigre 61 K. Letová hmot
nost modelu je asi 3400 g.

Vyrábí a prodává: Bengii Design, Šachetní
ul. 301, 261 05 Příbram V
Cena: 11 100 Kč, 12 100 Kč (de luxe)

Žhavicí koncovka

slouží k připojení žhavicích kabelů k m oto
ru. Prodává se v plastikovém sáčku s papí
rovým přehybem. Je vyrobena z plastické 
hmoty, kabely se připevňují dvěma šrou
by.

Plastiková stavebnice bombardovacího a prů
zkumného letounu v měřítku 1:72. Obsahuje 
celkem 39 dílů vylisovaných ze světle šedého, 
respektive čirého plastiku. Povrch dílů je pozitiv
ně ryt. Obtiskový aršík je na jeden stroj fran
couzského letectva z roku 1940.

Vyrábí: Heller, Francie
Prodává: PM Pecka modelář, Karoliny Světlé 
3, 110 00 Praha 1 
Cena 175 Kč

Nabíječ Turbo 6 Plus

je univerzální přístroj, který umožňuje nabíjení 
pohonných akumulátorů složených ze 6 nebo 
7 článků ze sítě 220 V nebo z 12V sítě auto
mobilu. Rychlonabíjení je proudem 3 A (2,5 A). 
Čas lze nastavit vestavěnými spínacími hodina
mi až na 30 min. Pohonné baterie lze udržovat 
i proudem 120 mA. Současně lze nabíjet i zdroje 
RC soupravy: vysílačové i přijímačové proudem 
150 mA. Nabíječ je vybaven kabely s konektory 
používanými v RČ soupravách Graupner, takže 
není nutná demontáž zdrojů.

Vyrábí: Graupner, SRN
Dodává a prodává: Monty model, s. s r.o.,
Husitská 68, 130 00 Praha 3
Cena: 1 808 Kč

North American P-51 D 
Mustang

Stavebnice sportovní RC makety poháněné mo
torem o zdvihovém objemu 10 cm3 a řízené čtyř 
až pětikanálovou RC soupravou. Obsahuje lami
nátový trup se znázorněným rytím povrchu, ka
bina je vylisována z čiré folie. Křídlo a ocasní 
plochy jsou z pěnového polystyrénu potaženého 
broušenou dýhou. Kromě základních stavebních 
dílů stavebnice obsahuje dvoudílný vrtulový ku-

Stavebnice soutěžního akrobatu kategorie F3A 
na motor 10 až 15 cm3. Řízena jsou obě kor
midla, otáčky motoru a křidélka (každé má 
vlastní servo). Trup modelu o délce 1 540 mm 
je laminátový, překryt kabiny je z tónované fo-

Vyrábí: Graupner, SRN
Dodává a prodává: Monty model, s. s r. o.,
Husitská 68, 130 00 Praha 3
Cena: 84,10 Kč

Inzerci přijímá Vydavatelství Magnet- 
-Press, inzertní oddělení (inzerce Mode
lář), Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
telefon 24 22 73 84— 92, linka 341.

PRODEJ
■  1 Vrtulník na motor 10 cm3 kopie Heli Max + náhradní 
díly (3 500), použitý trup Bell 222 (300), Multi Mix Modul 
Best. Nr. 4157 (1 000), Uni Mix Modul Best. Nr. 41 63 
(800), J. Hrubý, PS 349, 358 01 Kraslice
■  2 AM krystaly, 9. a 7. kanál, 27 MHz, SSM  páry
—  Graupner. J. Závora, 267 53 Žebrák 279
■  3 Staveb. RC modelu letadla Benji (700), D. Semrád, 
Jetřichovická 745/14, 190 00 Praha 9
■  4 RC modely letadel a lodí, novou soupravu Futaba 
FP-T6 NL FM 40 MHz, seznam proti známce. Ing. I. 
Rozsypal, 683 21 Pustiměř-Prusy 240, tel. do zam. 
0507/41 14 66
■  5 Nepoužité: Super Tigre ST 2000 25 cm3 (5 000), 
Webra 61 GFLS + tlumič (3 500), RC soupr. Robbe Supra 
PCMS 40 MHz 8-kan., 2 přijímače, 6 serv + zdroje (5 000). 
J. Ditrych, Odlehlá 61, 190 00 Praha 9
■  6 Moki M7 RC 10 ccm —  nový (2 500), RC Fajtoprop 
27 MHz šestikanál. komplet (890), př. 2-k. Acoms 27 
MHz (400). P. Čech, Na vinici 22, 405 02 Děčín IV, tel.: 
239 57
■  7 RC soupravu Praia FM 40, 4-kanál., reversy, 3 serva
—  nelátaná (2 600), možno i nové accu 12 ks, nabíječ 
(1 100). Z. Hloušek, Okružní 53, 678 01 Blansko
■  8 Kompletní nová nepoužitá souprava 2-kanál. Futaba

Attack SR, 27 MHz (2 500). L. Kuba, Sokolská 583, 
789 83 Lošice
■ 9 Nové nezaběhnuté motory M W S  6.5GFS ABC 
(1000), M W S 3,5 GFS ABC s RC karb. (1200), M W S 
6,5 GRRT ABC (1 500). E. Skala, Lamačova 20/839, 
152 00 Praha 5, tel.: 581 38 49
■ 10 Vysílač FC-18, akku, proti pult, alu kufr, výhodná 
cena. Z. Goldschmidt, Na louži 25, 101 00 Praha 10, 
tel.: 72 23 98 odpoledne
■ 11 Litin, stolní soustruh, t.d. 420, t. 0175, nový, vhodný 
pro modeláře nebo j. mech. bez závitů. Tel.: 038/211 19
■  12 Nabíječ akumulátorů NiCd, nap. 220 V/12 V, kaná
ly 0-4 A a 0-0,4 A, nabíjení 4-10 článků, autovybijení 
a vypínání 1 300 Kč; regulátor otáček pro elektrolet, 
6-12 V/17-30 A trvale, brzda, stabilizátor 5 V, odpojení 
motoru, 650 Kč; obousměrný regulátor otáček, 6-12 
V/10 A trvale, brzda, stabilizátor 5 V, 650 (400) Kč, va
rianta 20 A trvale 850 (600) Kč; nabíječ akumulátorů Pb, 
6-12 V, regulace 0-5 A, ochrana proti zkratu a přepólo- 
vání, 900 (750) Kč. Vše nové, v^záruce, v závorce jsou 
ceny stavebnic. Ing. Budinský, Čínská 7, 160 00 Praha 
6, tel.: 02/342 92 51
■ 13 RC soupravu Multiplex Europa Sprint 40 MHz, 
5-kanál. + Mix. Combi Svitch + pult (orig.) + 2x servo 
+ 3χ prodluž, kab + bat. Tx i Rx —  jako nové (5 000). P. 
Kopenec, Horolezecká 19, 101 00 Praha 10, tel.: 
02/786 81 14
■  14 Žhav. aku 1,2 V/24 Ah á 100 Kč, start, aku 12 V/24 
Ah á900 Kč, lam. trup kopie Graup. Mini Nimbus + PS 
výřezy křídla, VOP, plán, kabina + VAWA, rozp. 360 cm 
(700), nedok. ASW —  lam. trup, pot. křídlo PS + VAWA, 
rozp. 210 + VOP BSA + plán (500), úpl. roč. MO 71-80, 
plány MO, Graup., Fara, Bosák, různé. Koupím žhav. 
hlavu + RC ovládání Jena 2,5, mot.

(Dokončení na str. 34)

Serva
Volz

jsou vysoce kvalitní a spolehlivá od standard
ních velikostí až po míkroserva. Již od stan
dardních typů je výstupní hřídel uložen v kulič
kovém ložisku, serva vyšší třídy mají kovové 
převody, V této nabídce jsou i míkroserva 
s bočními úchyty pro snadnou montáž do 
křídel. Možnost výběru všech typů konekto
rů.

Vyrábí: Volz SRN
Dodává: pro obchodníky Vlastimil Vostřel, 
SAMBA model
Prodává: na dobírku, po dohodě i osobně
Vlastimil Vostřel, SAMBA model, Sebranice
164, PSČ 569 62
Výhradní zastoupení pro ČR
Cena: od 548 do 1 987 Kč
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Zásilková služba čtenářům Modeláře!
Plánky modelů ve skutečné velikosti! 

Vyberte si z naší bohaté nabídky!
Dále uvedené plánky modelů ve skutečné velikosti obdržíte, 
poukážete-li čitelně vyplněnou poštovní poukázkou typu C 
částku uvedenou u modelu na adresu: Redakce Modelář, 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1 (na Slovensku Magnet- 
-Press Slovakia, Grösslingova 62, 811 09 Bratislava). Do 
zprávy pro příjemce uveďte název plánku nebo plánků a zno
vu svou úplnou adresu. Výkresy vám zašleme do 20 dnů po 
obdržení poukázané částky.

Za příplatek 3 Kč (4 Sk) vám 
zašleme i kopii stavebního 
návodu!

RC VĚTRONĚ

LUCI -  RC házedlo 
Konstrukce: J, Suchomel 
Rozpětí 1 060 mm, délka 970 mm, 
hmotnost 400 g
Pro dvoupovelovou RC soupravu 
MO 7/91 39 Kč (46 Sk)

Pro dvoupovelovou RC soupravu 
MO 3/94

TUKAN — rekreační RC větroň
Konstrukce: Karel Kůta
Rozpětí 2 000 mm, délka 1 100 mm,
hmotnost 900-1 000 g
Pro dvoupovelovou RC soupravu

27 Kč (32 Sk)

JEŘÁB — rekreační RC větroň 
Konstrukce: J. Plaček 
Rozpětí 1954 mm, délka 1300 mm, 
hmotnost 1 300 g 
Pro dvoupovelovou RC soupravu 
MO 7/92 39 Kč (46 Sk)

MO 4/94

RC MOTOROVÉ MODELY

LIMUSINA — rekreační dvouplošník
Konstrukce: J, Plaček
Rozpětí 1 560 mm, délka 1 300 mm

39 Kč (46 Sk)

BŘEHULE -  větroň RC V2
Pro 2-3 povely, motor 6, 5-10 cm3 
MO 8/91 39 Kč (46 Sk)

Konstrukce: K. Kuta a V. Vozandych 
Rozpětí 2 400 mm, délka 1160 mm, 
hmotnost 1 300 g 
Pro dvoupovelovou RC soupravu 
MO 9/92 39 Kč (46 Sk)

AVION II — rekreační model 
s plováky
Konstrukce: V. Vepřek 
Rozpětí 1 630 mm, délka 990 mm,

RIVAL 2 -  RC házedlo 
Konstrukce: Ing. P. Lišhák, CSc.

hmotnost 1 830 g
Pro 2-3 povely, motor 2,5-3,5 cm3
MO 9/91 39 Kč (46 Sk)

Rozpětí 1 540 mm, délka 865 mm, 
hmotnost 300 g
Pro dvoupovelovou RC soupravu 
MO 3/93 27 Kč (32 Sk)

SCOUT — rekreační model
Konstrukce: J. Černý
Rozpětí 1 440 mm, délka 1 027 mm,

RORÝS — malý RC větroň 
Konstrukce: K. Kůta

hmotnost 1 500-1 800 g 
Pro 4 povely, motor 2,5-4 cm3 
M 012/91 39 Kč (46 Sk)

Rozpětí 1 660 mm, délka 870 mm, 
hmotnost 500-600 g 
Pro dvoupovelovou RC soupravu 
MO 7/93 27 Kč (32 Sk)

SÍDLO — motorový větroň
Konstrukce: P. Bulka
Rozpětí 2 000 mm, délka 1 175 mm,

Sluka -  větroň RC M2 
Konstrukce: Jan Benc

hmotnost 1 400 g
Pro 2-3 povely, motor 2,5 cm3
MO 5/92 39 Kč (46 Sk)

Rozpětí 2 000 mm, délka 1 040 mm, 
hmotnost 980 g
Pro dvoupovelovou RC soupravu 
M 010/93 39 Kč (46 Sk)

ČERTÍK — rekreační model
Konstrukce: J. Plaček
Rozpětí 1 200 mm, hmotnost 1 150 g

KIWI — malý RC větroň
Pro 2-3 povely, motor 1,5-2 cm3 
MO 6/92 27 Kč (32 Sk)

Konstrukce: Adolf Knoll 
Rozpětí 1 256 mm, délka 845 mm, 
hmotnost 400 g
Pro dvoupovelovou RC soupravu 
M 011/93 27 Kč (32 Sk)

VAGABOUND -  RC polomaketa 
Konstrukce: P. Bulka 
Rozpětí 1 440 mm, délka 873 mm, 
hmotnost 1 600 g

KORMORÁN — rekreační RC větroň
Pro 3-4 povely, motor 3,5 cm3 
MO 8/92 39 Kč (46 Sk)

Konstrukce: Jiří Plaček
Rozpětí 2 660 mm, délka 1 315 mm,
hmotnost 1 750 g
Pro dvoupovelovou RC soupravu
MO 2/94 39 Kč (46 Sk)

FLIP — cvičný RC model 
Konstrukce: Ing, J. Junek 
Rozpětí 900 mm, délka 755 mm, 
hmotnost 700 g

MAX 60 — RC minivětroň
Pro 2 povely, motor 1,5-2 cm3 
M 010/92 27 Kč (32 Sk)

Konstrukce: Václav Volráb 
Rozpětí 1 530 mm, délka 920 mm, 
hmotnost 650 g

ŠÍP — rekreační model 
Konstrukce: J. Plaček

Rozpětí 1 420 mm, hmotnost 2 150 g
Pro 4 povely, motor 3,5 cm3
M 011/92 39 Kč (46 Sk)

ULTIMATE — RC polomaketa
dvouplošníku
Konstrukce: J. černý
Rozpětí 1 340, délka 1 400,
hmotnost 3 200-4 000 g
Pro 4 povely, motor 10-15 cm3
M 01/93 51 Kč (60 Sk)

AMATOL — rekreační RC dvouplošník
Konstrukce: P. Bulka
Rozpětí 1 120 mm, délka 966 mm,
hmotnost 1 750 g
Pro 4 povely, motor 3,5 cm3
MO 5/93 39 Kč (46 Sk)

PONY-MAX — sportovní RC polomaketa
Konstrukce: Jiň' Černý
Rozpětí 1 050 mm, délka 645 mm,
hmotnost 680 g
Pro 2-3 povely, motor 0,8 cm3
MO 6/93 39 Kč (46 Sk)

POLETAD-LO — model kategorie 
Fun Fly
Konstrukce: Jan Sedláček
Rozpětí 1 000 m, délka 875 mm,
hmotnost 1140 g
Pro 3-4 povely, motor 3,5 cm3
MO 8/93 27 Kč (32 Sk)

TRENER 10 H — sportovní model
Konstrukce: Jan Benc
Rozpětí 1 100 mm, délka 830 mm
Pro 2-3 povely, motor 2 cm3
MO 9/93 27 Kč (32 Sk)

ESS-641 — polomaketa
německého letadla
Konstrukce: Jiří Plaček
Rozpětí 1 700 mm, délka 1 215 mm,
hmotnost 3 500 g
Pro 4 povely, motor 6,5 cm3
M0 10/93 39 Kč (46 Sk)

HELIO COURIER — RC polomaketa
Konstrukce: Antonín Souček
Rozpětí 974 mm, délka 723 mm,
hmotnost 850 g
Pro 3 povely, motor 1,5-2 cm3
M 011/93 27 Kč (32 Sk)

SATYR — replika historického modelu
Konstrukce: Jaromír Pipek
Rozpětí 1 650 mm, délka 1 173 mm,
hmotnost 1 900 g
Pro 3 povely, motor 2,5-5 cm3
MO 12/93

39 Kč (46 Sk)
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PLUTO 2 — sportovní RC model
Konstrukce: Jiří černý
Rozpětí 1 180 mm, délka 890 mm,
hmotnost 1 000-1 100 g
Pro 2-3 povely, motor 2 až 2,5 cm5
MO 1/94

ASTRAL — rekreační RC dvouplošník 
Konstrukce: Petr Bulka 
Rozpětí 710 mm, délka 625 mm, 
hmotnost 480 g 
Pro 2-3 povely, motor 0,8 cm3 
MO 2/94

AVIATIK — rekreační RC model
Konstrukce: David Šiňanský
Rozpětí 1 400 mm, délka 1 000 mm,
hmotnost J 600-1 800 g
Pro 3 povely, motor 3,5 cm3
MO 3/94 39 Kč (46 Sk)

SATURN II — RC motorový model
Konstrukce: Antonín Souček
Rozpětí 1 370 mm, délka 1 000 mm,
hmotnost 1 450-1 800 g
Pro 4 povely, motor 3,5 až 6,5 cm3
MO 4/94 39 Kč (46 Sk)

RC ELEKTROLETY

ČMELDA — model kategorie F5B/7
Konstrukce: Ing. J. Janiš a ing. H. Janišová
Rozpětí 2 350 mm, délka 1 070 mm,
hmotnost 1 270-1 355 g
Pro 4 povely, motor Keller 35/5
M 01/92 39 Kč (46 Sk)

BLOCH MB-200 — rekreační polomaketa
Konstrukce: Ing. J. Moravec
Rozpětí 1 670 mm, délka 980 mm,
hmotnost 1 450 g
Pro 3 povely, motor 2x RS 380
MO 4/93 39 Kč (46 Sk)

VOLNÉ M ODELY NA C 0 2

BIKO — oldtimer 
Konstrukce: Ing. A. Kostík 
Rozpětí 672 mm, délka 470 mm, 
hmotnost 73 g 
Motor Modela CO 
MO 6/91

FOKKER D. VII -  maketa 
Konstrukce: V, Vaněk 
Rozpětí 560 mm, délka 440 mm, 
hmotnost 75 g 
Motor Modela CO 
MO 9/91

PENELOPE — sportovní model 
Konstrukce: O. Saffek 
Motor GM-120 
MO 8/92

PZL M-18 DROMADER -  polomaketa 
Konstrukce: J. Midloch 
Rozpětí 880 mm, délka 470 mm 
Motor Modela CO 
M 012/92

FOKKER E. Ill -  maketa 
Konstrukce: Ing. P. Strámk 
Rozpětí 726 mm, délka 517 mm, 
hmotnost 79-90 g 
Motor Modela CO 
MO 2/93

PIPER L-4H -  maketa 
Konstrukce: Ing. P. Straník 
Rozpětí 720 mm, délka 450 mm, 
hmotnost 75 g 
Motor Modela CO 
MO 5/93

SKŘIVÁNEK — sportovní model 
Konstrukce: J. Plaček 
Rozpětí 716 mm, délka 540 mm 
Motor Modela C02
MO 8/93 20 Kč (24 Sk)

39 Kč (46 Sk) UDET U-12a FLAMINGO -  maketa 
Konstrukce: Ing. Jan Kubica 
Rozpětí 682 mm, délka 504 mm, 
hmotnost 81 g 
Motor Modela CO
M0 12/93 27 Kč (32 Sk)

27 Kč (32 Sk) VOLNÉ VĚTRONĚ

VMC RACER COMP -  soutěžní A1 
Konstrukce: Ing. arch. V. Macura 
Rozpětí 1 522 mm, délka 798 mm, 
hmotnost 225 g
MO 8/91 27 Kč (32 Sk)

pohon 2 elektromotory 
MO 7/91 27 Kč (32 Sk)

27 Kč (32 Sk)

MIRAGE 2000 a KACHNA-
Konstrukce: V. Šípek 
MO 9/93

UPOUTANÉ MODELY

SOKOL M-1D — rekreační polomaketa 
Konstrukce: J. Plaček 
Motor 2-2,5 cm3

27 Kč (32 Sk) M 011/91

AKROBAT — cvičný model 
Konstrukce: Ing. J. Hoblík 
Rozpětí 940 mm, délka 640 mm, 

20 Kč (24 Sk) hmotnost 630 g 
Motor 2,5 cm3 
M02/92

PZL-110 KOLIBER — rekreační 
polomaketa

20 Kč (24 Sk) Konstrukce: J. Plaček
Rozpětí 980 mm, hmotnost 675 g 
Motor 2-2,5 cm3 
MO 4/92

KITTIWAKE -  polomaketa 
anglického letadla

27 Kč (32 Sk) Konstrukce: Ing. J. Hoblík 
Motor 2,5 cm3 
MO 6/93

LODNÍ MODELY

ORFEUS — RC model říční osobní lodě 
Konstrukce: Dušan Chudjak 
Délka 662 mm 
pohon elektromotorem

RACEK — soutěžní A1 
Konstrukce: R. čížek 
Rozpětí 1 180 mm, délka 763 mm, 
hmotnost 220 g
MO 2/93 27 Kč (32 Sk)

NORA 2 -školní F1A
Konstrukce: F. Doupovec
Rozpětí 1 830 mm, délka 1 020 mm
MO 4/93 27 Kč (32 Sk)

DOLLY — soutěžní A3
Konstrukce: R. Čížek
Rozpětí 934 mm, délka 715 mm
MO 7/93 27 Kč (32 Sk)

MINX — házecí kluzák
Konstrukce: R. Čížek
Rozpětí 410 mm, délka 384 mm
M 010/93 15 Kč (18 SK)

VOLNÉ M O DELY NA G UM U

FIAT G-55 — maketa M 1:20 
Konstrukce: Ing. L. Koutný 
Rozpětí 580 mm, délka 472 mm, 
hmotnost 40 g 
MO 5/92 20 Kč (24 Sk) 

■ sportovní modely

20 Kč (24 Sk)

27 Kč (32 Sk)

27 Kč (32 Sk)

27 Kč (32 Sk)

MO 10/91

SMARAGD — rekreační RC model 
Konstrukce: ing. Jaroslav Kokoška 
Délka 540 mm, šířka 188 mm 
pohon elektromotorem 
M 012/91

E. T. 2 — tunelový kluzák 
Konstrukce: ing. Jaroslav Kokoška 
Délka 550 mm, šířka 240 mm 
pohon elektromotorem 
MO 3/92

LAMURS L 40 — RC model italského 
vojenského víceúčelového 
plavidla
Konstrukce: ing. Jaroslav Kokoška 
Délka 790 mm, šířka 158 mm 
pohon 2 elektromotory 
MO 6/92

RIEČNÁ NÁKLADNÁ LOĎ — RC model 
kategorie F2Ž-A 
Konstrukce: Dušan Chudjak 
Délka 784 mm, šířka 133 mm 
pohon elektromotorem 
M 010/92

JERSEY — rekreační 
RC polomaketa jachty 
Konstrukce: ing. Jaroslav Kokoška 
Délka 645 mm, šířka 180 mm 
pohon elektromotorem 
M 011/92

E. T. 3 — tunelový kluzák 
Konstrukce: ing. Jaroslav Kokoška 
Délka 515-533 mm, šířka 240 mm 
pohon elektromotorem 
M 01/93

WARNOW — model kategorie F2Ž 
Konstrukce: Dušan Chudjak 
Délka 845 mm, šířka 174 mm 
pohon elektromotorem 
MO 3/93

LOTOS — RC kluzák 
Konstrukce: Jan Horák 
Délka 600 mm, šířka 250 mm 
motor 1—2 cm3 
MO 5/93

ŽOFKA — RC plachetnice 
Konstrukce: Jan Horák 
Délka 740 mm, šířka 168 mm 
MO 6/93

ELENA — model kategorie EX 500 
Konstrukce: Jan Horák 
Délka 495 mm, šířka 91 mm 
pohon elektromotorem 
MO 8/93

RAF 340 — model rychlého 
záchranného člunu 
Konstrukce: Ing. Jaroslav Kokoška 
Délka 716 mm, šířka 216 mm, 
pohon elektromotorem 
MO 4/94

33 Kč (39 Sk)

27 Kč (32 Sk)

27 Kč (32 Sk)

39 Kč (46 Sk)

39 Kč (46 Sk)

39 Kč (46 Sk)

27 Kč (32 Sk)

33 Kč (39 Sk)

27 Kč (32 Sk)

27 Kč (32 Sk)

27 Kč (32 Sk)

34 Kč (40 Sk)

F-50 — rekreační RC model 
Konstrukce: ing. Jaroslav Kokoška 

27 Kč (32 Sk) Délka 498 mm, šířka 124 mm

27 Kč (32 Sk) RAKETOVÉ MODELY

OSKAR — RC raketový kluzák 
kategorie S8E 
Konstrukce: Ondřej Eremiáš 
Rozpětí 1 000 mm, délka 765 mm 
M 01/92 27 Kč (32 Sk)
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III.MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MODELU A HRAČEK 
III.INTERNATIONALE MODELLBAU UND SPIELZEUG AUSSTELLUNG 

3rd INTERNATIONAL EXHIBITION OF MODELS AND TOYS
Výstava je tematicky zaměřena 
na modely letadel, lodí, aut a 
raket, modelovou železnici, 
plastikové kity a vakuformy, 
modelářské potřeby a materiály 
a na modelářskou, sběratelskou 
a hobby literaturu.

24. -28.9.1994

Pro nejlepšf novinky je připravena 
cena Model roku 94, pro vystavo
vatele prestižní cena Moael Ho
bby Award. Letos poprvé bude 
umožněna účast na výstavě i 
menším vystavovatelům formou 
panelů. Vyžádejte si informace!

- PRAHA - PALÁC U HYBERNŮ
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO VYSTAVOVATELE JE 31.7.1994!

Pořadatel - Veranstalter - Organizer of the Exhibition:
DARTs.r.o., Na Pankráci 30,140 00 Praha 4,Tel.:(02)438342,61215357-8,Fax:(02) 438342,61215357

(Dokončeni ze str. 31 j
FOK 1 a 1,5. J. Švec, V zahrádkách 532/4, 566 01 
Vysoké Mýto
■  15 Panel TT rozměr 160x350 cm —  komplet au
tomat, mnoho vagonů i mašinek —  cena po dohodě. 
Tel.: 0305/227 29 každý den 19.00-21.00 hod.
■  16 Plány modelů histor. plachetnic a dalších jiných 
lodí. Seznam za známku. R. Filka, Janáčkova 566, 
353 01 Mariánské Lázně
■  17 Úplně nové motory ΤΟΝΟ 5,6 ccm RC + svíčka 
(450), ENYA 1,62 ccm RC s  tlumičem + 2 svíčky 
(700). A. Němec, 9. května 729, 671 67 Flrušovany 
n. J.
■ 18 OS Wankel 4,97 ccm, obj. č. 1801 (5 500), OS 
MAX 25 VF ABC Ducted Fan (3 000), Ultra 1000 
neodym (3 800), Ultra 1600 obj. č. 1791 —  16 
V (4 200) —  vše nepoužité. I. Langer, Mrštíkova 629, 
665 01 Rosice u Brna
■  19 Plány obřích RC polomaket a RC polomaket, 
dř. vrtule 250-800. B. Misterka, 340 41 Bezděkov 
13
■  20 Japons. benz. motor Zenoah G38 + tlum., vrtu
le (4 990), Zachovalý stav. RC mod. Asterix (380), 
RC soupr. Robbe-ECO (3 200), D. Pelikán, Na dráž
ce 1563, 530 03 Pardubice
■  21 RC hádzadlo, nové r-150, nážehf. fól. (850), 
NiCd sint. 4,8/225 (120), nový el. mix k prijím. ANKO 
(250), RC karb. Mikro 6,5 (150). I. Korytár, VÚ 1540, 
026 01 D. Kubín, SR
■  22 Plány modelů 18 histor. plachetnic a 12 váleč
ných lodí. Seznam za známku. Ing. J. Švec, Sluneč
ná 4556, 760 05 Zlín
■  23 Laditelný rez. výfuk na mot. 3,5 ccm. M. Hanz
lík, Díly 561, 768 11 Chropyně, tel.: 0634/93 25 53
■  24 Jednokanálovú súpr. MARS 27,120 MHz ne

používánu (500). R. Kraus, Clementisova 19, 917 00 
Trnava
■ 25 Elektro Minerva MO 8/93 (1 200), zalét. M. 
Stick na 1,5-2 cm3 (950), ceny i dohodou, dobírka 
nebo os. odběr. J. Janda, 582 66 Krucenburk 417
■  26 Junior 2 cm3 Ž + tlumič + RC karb., 1 hod. 
v provozu (790), R. Flek, V. Vlasákové 7, 700 30 
Ostrava 30
■ 27 RC soupravu Conrad Model-Craft FM-SS-Profi 
7-14, 7 kanálů, 40 MHz, mixy, dual rate, reversy; 
6 ks servo Model-Craft S15 a S16, model RC větro
ně Pilot OB 2500, rozpětí 2,5 m, řízený kolem 2 os, 
zalétaný; motorový model Pilot Cessna 152 roze
stavěný, rozpětí 1,4 m, určen pro motor 3,5-5 ccm, 
řízen kolem 3 os + otáčky motoru. Vše málo v provo
zu a nevyužité. Výhodná cena, dohoda jistá. J. Liber, 
P. O. BOX 3, 352 01 Aš
■ 28 RC soupravu Graupner MC-16 40 MHz, 2x 
přijímač FM, příd. paměť, serva, přísluš., 3 roky st.
—  výb. stav —  výrazná sleva. Motory 10 ccm nové 
i st. Seznam zašlu. Petr Vysocký, Svojsíkova 1586, 
708 00 Ostrava-Porubá
■  29 Univerzálku 0160 + přísluš. a měřidla
—  úchylkoměr, obyčejný úchylkoměr „Pupitasť 
+ mikrometr 0-25, ceny dohodou —  nové. J. Pavel
ka, Žamberecká 265, 517 54 Vamberk
■  30 Plánky, A-34J Kos (108s), B-534 (105s), Wild
cat F4F (1:10), M W S  2,5 DR (nový 400), MK 17 
(120), Mabuchi 380 (60), FA 130 (20), Microperm 
6000 (70), stav. člunu Hobby Kapitan, možnost RC 
(350), 3-kan. prop. RC —  Start DP 3 + 3 serva 
(1 500), nádrž 100 plast. (10), paliv. had. 1,5 m (15), 
filtr paliva (20), závěs Modela sada (15), mot. lože 
2,5-3,5 kov (30), vrtule 220/100, 180/100, 180/200, 
145/190 dřevo (10), 180/100 černá (10). V. Brašeň,

Horní Valy 994, 688 01 Uhersky Brod
■  31 Nabíječ Graupner (Multilader 6E), šest výstupů 
nab. proudů (2x50, 3x150, 500 mA), zkratuvzdorné, 
ochr. proti přepólování, rok v provozu (800), S. 
Chvála, Krupská 3083, 100 00 Praha 10, tel.: 
782 10 62

KOUPĚ
■  32 Katalogy Heller starší z osmdesátých let. M. 
Hlaváček, Západní 916, 349 01 Stříbro
■ 33 Plánky větroňů z 50. let a Mladého technika. O. 
Horák, Alemannenstr. 9, 796 39 Grenzach-Wyhlen, 
BRD
■  34 Motory ATOM 1,8-2,5, JOHN 0,3, Pfeffer, Patr- 
man, Ikar 63NU 2,1, Start 1,8, Junior 2, MW S, OTM 
a další za vaši cenu. A. Mitiska, Bellušova 1589, 
155 00 Praha 5, tel.: 651 35 81
■ 35 Staré mod. motory do sbírky, i poškozené 
a neúplné. J. Linka, Halasova 314, 251 01 Říčany
■  36 Dobrý M W S  3,5 GFS ABC. K. Mrázek, 512 44 
Rokytnice n. J. 196
■  37 Modelářské plány na RC bugginy. J. Bělohou- 
bek, Olešovice 470, 251 68 p. Štiřín, tel.: 99 20 25

VÝMĚNA
■  38 Sběratel motorů ze SRN hledá staré dieselové, 
benzinové nebo žhavicí motory. Výměna za modelářské 
artikly jakéhokoli druhu je možná a vítaná. N. Koch, 
Weissenfelser Strasse 5, D 06132 Halle/S, BRD

RŮZNÉ
■  39 Nabízím výrobu ozubených kol. mod. 0,3-2 lev
ně. Tel.: 733 92 61
■  40 Hledám výrobce F3B Dogan. M. Petrbok, Osek 
229, 267 62 Komárov, tel.: 0316/93 24 26

Futaba FC—16 9 250,—
Guma 3x1 mm 10 metrů 27,—
Kompletní sortiment stavebnic 
od firem HACKER, SVOR, MODELTECHNIK 
Sedmičlánkové sady akumulátorů SAFT 
7 N 1200 1 000,—
7 N 1400 1 400,—
7 N 1700 1 250,—
Uhlíkové listy, sklopné vrtule 0  240—350 mm 
Elektromotor Palička 24/12 600,—
Konektory Tamiya, AMP kus 25,—
Nažehlovací fólie SOLARFILM metr 150,— 
Převodovka 1:2,75 na motor 
Mabuchi 540, 550, 600 250,—
Pětiminutový epoxid 2x100 g 199,—
Balsa, nosníky, lepidla, laky atd.

P A P Í R N I C T V Í  -  M O D E L Á Ř
Jugoslávských p artyzán ů  19 

160 OO P rah a  6 
te l./fa x  02/311 16 6 5

(  NABÍDKA NA TENTO MĚSÍC :
■ Průtokový čistič paliva kovový 27,- 

ý ·  BUGGY HUNTER 2 WD 3.200,-

■ ZBOŽÍ ZASÍLÁME TÉŽ NA DOBÍRKU

m i m p ujěu z u e
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RT HOBBY, velkoobchod hračky a modely
nabízí všem obchodníkům, prodejcům a zájemcům o mo
delovou železnici kvalitní modely a příslušenství k mode
lové železnici.

Ve velikosti TT 1:120 nabízíme lokomotivy a vagony od 
firmy Tilling TT Bahněn v celém sortim entu. Dále v té to  veli
kosti nabízíme doplňky a stavby od známé firmy Auhagen. 
Tato firma m á m odely jak ve velikosti TT, tak HO.

Ve velikosti HO 1 :87 nabízíme hned několik firem. Cenově 
přístupná je firm a Lima, dále Jouef, Rivarossi. Zcela nová je 
firma Noch, která m á velmi zajímavý systém stavby m odelové
ho kolejiště.

Pro velké příznivce kovových m odelů aut nabízíme m odely 
firem Bburago a Pocher

Veškeré modely těchto firem můžete zakoupit u nás!

Kde: Prodejna m odelové železnice fy RT HOBBY 
Otevírací doba  10-18 hod.
Dr, M ilady Horákové 107, Praha 6 
METRO „A “ Hradčanská, tram . 1, 8, 18, 25, 26, 

bus. 108, 131, 174, 216

Dejvicko 

ŽST Dejvice

11 ^

J r _______________________

1

trnm Miladv Horákové
tram

1 bus '---------- ° Γ
metro Hradčansko RT „ Q g g y

ϋ

Těšíme se na vaši návštěvu

#  Z bohaté nabídky novinek, které představila firma Robbe na 
letošním 45. veletrhu hraček a modelářských potřeb v Norimber
ku, vám nabízíme:

HIT — hotový model kluzáku o rozpětí 1 600 mm

PROSSO — elegantní sportovní model v provedení ARTF o rozpě
tí 1 000 mm
VORTEX — polomaketa akrobatického letounu poháněná elektro
motorem nebo motorem 1,6 cm3 o rozpětí 700 mm 
SKYFLEX 2000 — rogallo s elektropohonem nebo jeho varianta 
SKYFLEX V s motorem 3,5 cm3

β  Pro náročné modeláře nabízíme motorové modely EURO 
TRAINER, EXTRA 300, PUMA E, FUN FLY a stavebnici modelu 
kategorie F3A špičkového pilota Wolfganga Matta

»  Pro lodní modeláře připravila firma Robbe stavebnice trimaranu 
TRIANA, vodního skútru SEA-JET, kluzáku SPIDER a člunu 
DART

e  RC souprava FC-28V3 se systémem CAMPac uspokojí špič
kové modeláře, stejně jako absolutní novinka BORDCOMPUTER 
— palubní počítač pro letecké modely a zatahovací pohonná jed
notka KLAPPMECHANIK PRO 300.

V novém katalogu novinek, o který si mohou obchodníci na
psat na naši pražskou adresu, však naleznete i novou řadu 
E — motorů, s přímým pohonem i planetovým převodem, nabíd
ku spalovacích motorů MDS, NOVAROSSI, sortiment raketových 
modelů ESTES-Robbe, příslušenství a materiálu.

Výhradní zastoupení 
pro Českou republiku robi

Na Zavadilce 2 
160 00 Praha 6 
tel. 02/34 29 43 3

RC SERVIS
Z. Hnízdil, Letecká 666/22,

161 00 Praha 6-Ruzyně, tel.: 36 62 74.

Opravy a přelaďování RC souprav

Též opravy dálkově řízených hraček

6. zastávka od metra Dejvická, 
směr letiště Ruzyně BUS 119

Kf /h v p  m odell
Arbesovo nám. 9 
150 00 Praha 5 
Telefax 02/5376711

* kvalitní broušená balsa
v tloušťkách od 0.6 do 30 m m , 
šíři 100 mm a délce 1080 mm.

* Balsové nosníky , náběžné a odtokové
lišty a hranoly dle vzomíku.

* Balsová překližka rozměr 230x310 mm 
v tloušťkách 1,2, 3 ,4 ,5  a 6 mm

* Smrkové nosníky
* Balsa special - hmotnost do 120g/dm2
* Velkoplošné balsové potahy křídel

V případě zájmu udejte rozměry. 
Osobní odběr pro velkoodběratele je 
m ožný na adrese naší provozovny 
K řesom yslova 12 ,P ra h a 4 , 140 00 
po ústní či telefonické domluvě na 
te lefonn ím  čísle  02 / 537 67 11. 

Dodáváme- za tý íod xí oemtf /

HORST
-to znamená výrobu převodovek pro elektrolety, 
čerpadel paliva, háčků pro krouživý vlek a mnoho 
dalších plastových drobností pro vše, co létá 
a jezdi, za ceny přístupné všem.

Katalog v ceně 5 Kč + 3 Kč poštovné 
zašlu po zaslání známek v této hodnotě.

Vše na adrese: Jan Horák, 
Mohylová 103, 312 06 Plzeň, 
tel. 019/658 53

Modely
d i  ΊΗ Bazar
Prodej a výkup modelářského zboží,

komisní prodej
Otev. doba:
Po—Čt 16.00— 19.00 JH-Model
Pát. 15.30—20.00 Azalková 37
Po předchozí dohodě 102 00 Praha 10
možno i jindy. tel.02/75 58 25

Modelářská prodejna 
nám. E. Husserla 13 

796 01 Prostějov 
Tel, 0508/268 62

■ letadla ■ lodě ■ auta ■ 
■ železnice ■ kity ■

Otvírací doba:
Út— Pá 9.00— 12.00; 13.00— 17.00 h 

So 9.00— 12.00 h

W IPA  M ODEL
nabízí

STAVEBNICE
— házecí kluzáky pro začínající modeláře
— modely poháněné motorem na C 02 

(AIKA, AUSTER)
— stavebnice AIKA s možností ovládání 

soupravou ČETO micro system
— RC házedlo ORI, rozpětí 1550 mm 

možnost přídavného elektropohonu

To vše vyrábí a dodává 
WIPA MODEL Kopřivnice

Objednávky: WIPA MODEL 
Školní 891 
742 21 Kopřivnice 
Tel./fax: 0656/405 86

M LADÝ TEC H N IK
MODELÁŘSKÉ POTŘEBY 

PRODEJNA A BAZAR
Broušená balsa GRAUPNER ·  lepidla ·  na
pájecí kabely ·  konektory ·  elektromotory
•  regulátory a spínače ASTRO-elektronik
•  reduktory pro SPEED 400 ·  plastikové 
modely ·  barvy AGAMA.
Bereme modelářské zboží do komisního 
prodeje. Zboží zasíláme i na dobírku! Kata
log zašleme za známku 10 Kč.

POZOR — změna prodejní doby!
MLADÝ TECHNIK 
Heřmanova 51 
170 00 Praha 7 
Tel.: 02/37 54 76

PRODEJNÍ DOBA 
Po -  St 9.00-12.00

14.00- 18.00 H 
Čt -  9.00-12.00

14 .00 - 19.00 h 
Pá zavřeno
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MODEL

HOBBYMAX s.r.o.
"PRIVAT" 

Dworschak Patrik 
Bořanovická 341 
250 65 Líbezníce 

Tel.-Fax: 02/6873438

Nabízíme široký sortiment zboží pro všechny modeláře od firem: NOVAK, CORALLY, 
KEIL, GM-RACING, KYOSHO, ROBBE, GRAUPNER, MULTIPLEX, SANWA, 
AERONAUT, KO-PROPO,TAMIYA, SANYO, PANASONIC, FUTABA,

Zajišťujeme také servis veškerého nabízeného zboží.
U nás máte možnost poradit se s odborníky.
Zvláštní nabídka:
NOVAK 410-M5 3.100,- SANYO N-SCRC-SP 200,-ČI.
NOVAK410-M1C 4.250,- PANASONIC P-170 155,-ČI.
NOVAK 410-HPc 4.950,- KEIL SANYO N-SCRC-SP Matched 1550,-6 01.
NOVAK digi Peak Plus 4.950,- KEIL SANYO N-SCRC-SP Pusched-Matched 1850,-6 01.
ROBBE Power Peak 1 1.650,- KEIL PANASONIC P-170 Matched 1500,- 6 ČI.
ROBBE Power Peak 3 2.500,- KEIL PANASONIC P-170 Pusched-Matched 1800,- 6 ČI.
GRAUPNER Ultra Duo Plus 8.000,- LRP MOTOR-SUPER-ECO 3200,-

LRP MOTOR-SUPER-HYDRO 3200,-
LRP MOTOR-SUPER-PYLON 3200,-
LRP MOTOR-SUPER-HELi 3200,-

Dodáváme také špičkové spalovací motory pro automobilové, letecké a lodní modeláře.

cm
■ • 4 e l l s p « r r

Predajňa 
Strojárenská 5 

P. O. Box 24/22 
040 22 Košice 

Tel. 095/622 75 54 
095/71 72 69

■ Objednávkový a priamy predaj 
kompletnej ponuky firmy Graup- 
ner

NOVINKA
Zastúpenie firmy PAN-AIR

— modely a příslušenstvo 
popredných producentov z USA

■  RC rýchlostavebnice lietadíel z II. 
sv. vojny
— zlatá edicia fy TOP-FLITE (Mustang, 
Spitfire)

■  stavebnice prúdových stíhacích lie- 
tadiel USA (F-14, F-15)

■  kvalitné letecké a lodné m otory od 
fy K&B

Ďalej ponúkame:
— brúsenú balzu od 0,8-30 mm, šířky 100 

mm
— sekundové lepidlá, 5min. epoxidy
— laminovacie živice R&G
— fólie ORACOVER, SOLARFILM
— RC súpravy a prísl. GRAUPNER—FU

TABA
— rakety a raketové motory
— elektronické regulátory JES, akumulátory
— převodovky na elektrolet a ENDURO

Pre obchodníkov poskytujeme 
výhodné zl’avy.

Tovar zasielame aj na dobierku.

Modelářské potřeby 
Na drahách 176 

500 09 Hradec Králové 
Tel.: 049/241 06

Příznivé ceny
Balsa, lepidla, laky, potahové materiály, folie, sta
vebnice, skelné tkaniny, pásky, NiCd akumulátory, 
serva, motory MWS, vše na eíektrolety, příslušen
ství větroňů, laminátové trupy, modelářské příslu
šenství

Aktuální katalog za známku 3 Kč 
Zboží zasíláme i na dobírku 

Výhodně dodáváme též obchodníkům

SVOR
modelářské potřeby 

Palackého 10, 410 02 Lovosice 
Tel. + fax: 0419/21 74

nabízí
stavebnice modelů letadel:

#  LEON — RC větroň, rozp. 1226 mm
#  TOMBA — RC větroň, rozp. 1700 mm
#  TOMBA-e — elektro, rozp. 1700 mm
#  ALIEN — RC model na 2 ccm, lam. trup
*  BENJI — RC model na 2 ccm, lam. trup
*  ALBERT — RC model na 2 ccm
*  DANNY — RC model na 3,5-10 ccm
#  TRACY — RC větroň, rozp. 2 000 mm
*  TRACY-e — elektro, rozp. 2 000 mm
*  JOHNNY — Fun-Flyer na 6,5 ccm

Kompletní nabídkový list zašleme 
za přiloženou známku 3 Kč

MONTY
velkoobchod prodejna
Koněvova 87 Husitská 68
130 00 Praha 3 130 00 Praha 3
Tel./Fax. 02/64415 44 Tel. 02/27 4751

Další prodejna pro Vás!
V  polovině června otevíráme novou modelářskou 

prodejnu
Táborská 33,Kartovy Vary - Drahovice

Aktuální nabídka:
Serva M0DELA ST1 - 269 Kč 

Serva SraupnerC509-560Kč 
Serva HS 8 0 17,5g-1169 Kč 
Serva HS 300 4 3 g -419 Kč 

Tužkové baterie 1,2V 600mAh - 41 Kč 
Letecká guma 1x1,3x3,5x5,6x6,4x1,6x1 

Balsa Graupner 1-30 mm 
Balsa Graupner 2mm - 22 Kč 

Historický model THE DUKE -1709 Kč 
Stavebnice modelu ONYX včetně kompletního 

příslušenství
Velký výběr baterií pro elektrolet

MONTY MODEL s.r.o.
Otevřeno: Po-Pá 9.00-18.00, So 9.00-12.00 

Žádejte náš katalog 
Zboží zasíláme též na dobírku 

Výhodné podmínky pro obchodníky

Od 1.5.1994 nás můžete navštívit v nové prodejně, 
otevřené společně s firmou M0DELLH0BBY Brno 

na adrese

Josefská 1 ,602  00 BRNO J
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spol. s r. o. 
Veleslavínská 26 

162 00 Praha 6 
Tel. (02) 316 62 21 

(02) 36 03 03 servis

ČETO nabízí kvalitu a okamžitě k dodání 
přímým a dobírkovým prodejem

Přijímače bez krystalů
R4 AM27 —  790 Kč
R4 AM35 —  890 Kč
R6 AM27 —  920 Kč
R6 AM35 —  980 Kč
RFM 8/35,40 —  1 250 Kč

Vysílače
T4 AM27 —  2 400 Kč
T4 AM35 —  2 400 Kč
T4 FM35.40 —  2 450 Kč
T6 AM27 —  2 700 Kč
T6 AM35 —  2 700 Kč
T6 FM35.40 —  2 700 Kč
T7 AM35 —  2 950 Kč
T7 FM35.40 —  2 950 Kč

Sady
4AM35 —  4 300 Kč
4 FM35.40 —  4 650 Kč
6AM35 —  5 050 Kč
6 FM35.40 —  5 200 Kč
7 FM35.40 —  5 550 Kč

Sada 4 obsahuje: T4 vysílač, RFM 8 přijímač,
kabel Rx, pouzdro baterie, 2x servo Hitec a sa
du krystalů
Sada 6 obsahuje: T6 vysílač, RFM 8 přijímač,
kabel Rx, pouzdro baterie, 3x servo Hitec a sa
du krystalů
Nepřehlédněte! Na sadu je již poskytnuta 8 %
sleva z výrobků, které jsou jejím obsahem.
Zástrčka kabelu serva —  28 Kč
Pouzdro baterie —  90 Kč
Kabel přijímače —  108 Kč
Kabel R/W7— 8 kanál —  50 Kč
Sada krystalů AM27— AM35 
Sada krystalů FM35— FM40

—  220 Kč
—  220 Kč

Servo Hitec 1 ks —  470 Kč

Obousměrný proporcionální 
regulátor otáček 6— 12 V/8A 
(max. zat. 12A/30 s) —  980 Kč
Pouzdro vč. 3 ks baterií Micro —  345 Kč
R1 AM 35,40 Micro —  550 Kč
Servomagnet Micro —  390 Kč
Sada MICRO TX1 AM35— AM40 2 500 Kč
Baterie Micro 1 ks (pro RX 3 ks) —  95 Kč

Sada MICRO obsahuje: vysílač T1 + let. část 
(12 g): přijímač, micro servo, pouzdro baterie 
Uvedené ceny výrobků jsou bez poštovného 
Ceny jsou účtovány s DPH 
Opravujeme a přelaďujeme všechny soupravy 
Modela AM27 na AM35, FM27 na FM35 MHz. 
Vše do 10 dnů. Cena včetně nového VF dílu, 
1 páru krystalů a poštovného je cca 950 Kč.

Novinky:
CETO-01

Nabíječ CETO-01 je určen pro dobíjení akumulá
torů soupravy ČETO micro systém z el. sítě. Umož
ňuje současné dobíjení akumulátorů vysílače i při
jímače.

CETO-02
Nabíječ CETO-02 je určen pro dobíjení akumulá

torů soupravy ČETO micro systém z 12V sítě au
tomobilu. K propojení je použita standardní přípojná 
zásuvka (Škoda, VAZ) nebo dutinka zapalovače 
cigaret. Pro vozy bez standardního konektoru se 
k dobíječi prodává redukční kabel.

CETO-01 —  480 Kč
CETO-02 —  399 Kč
Redukční kabel —  145 Kč

Přijmeme elektronika se znalostí proble
matiky RC souprav (VF části") a s částeč
nou znalostí německého jazyka.

Modelářská prodejna

FRIEDRICH M. 
HELLER
Janahof 25 
D-8490 CHÁM, SRN 
tel. 099 71/3812 — N,A

Produkce firem: Graupner, Robbe, 
Kavan, Multiplex, Simprop

NA VŠECHNO
PŘÍKLAD MALOOBCHODNÍCH CEN

Sekundové lepidlo 3 g ......... 20,- Kč
Sekundové lepidlo - GEL 3 g ......... 23,- Kč
Epoxydy 2x12 g ..........43,- Kč
Supercement 30g..........22,- Kč
Disperkap 40g..........22,- Kč
Tekuté těsněni 65g......... 65,- Kč
Fix-Lock 7 g ......... 21.-Kč

! Málo i Velkoobchodníkům Výrazné rabaty!
T i SEKUNDOVÉ LEPIDLO v 2g, 3g a 20g balení. Vhodná pro nesavé a hladké materiály.

2 ]  SEKUNDOVÉ LEPIDLO GEL v 3g a 20g balení. Výborné pro materiály SAVÉ, ale i nesavé.

3 l  EPOXYDY 5ti minutové: KLASICKÝ a KOVOVÝ v balení 2x12g.

T I  SUPERCEMENT ve 30g balení je oblíbené univerzální lepidlo. Výborné na dřevo a kůži.

T I  DISPERKAP je disperzní lepidlo ve 40g balení. K lepení dřeva, papíru, textilu a pod.

6 I  TEKUTÉ TĚSNĚNÍ v 65g balení je použitejné pro všechy typy dosedacích ploch,
— 1 např. MOTORY, POTRUBÍ a pod. Odolává až 250°C a všem chemikáliím. ,;.φ 0 Μ
m  EXTRA v 12g balení je lepid:o na lepení měkčenýcn PVC.
Γοΐ FIX - LOCK v 7g baleni používe.ite k zajišťování šroubových 
LeJ a poťubních spOiů. Zamezuje rezivěni

BD TAVNÉ LEPIDLO do tavných lepicích pistoli. 
Dodáváme ve formě válečků. Velmi univerzální.

NA DOBÍRKU
Zasíláme v množství 12 ks a násobcích 12-ti. 
K zásilce účtujeme poštovné a balné 
cca 30,- Kč.
Oojednávejte na uvedené adrese.

jg m

f L E V I~ f®
Tel) 0641/94836

Ljpizapletal

LEVI-Z, MOTOREST ZD 
761 05 KOKORY

Fax: 0641/94521

Výhradní zástupce německé firmy R & G

•  Laminovací pryskyřice 
•  Plnidla

•  Skelné, kevlarové, uhlíkové tkaniny 
a rovingy

. . .  a ostatní materiál a pomůcky 
k laminování

Ceník zašleme proti obálce 
s vaší adresou a 5 Kč známkou 

PG Gerasis, O. Březiny 48,
790 01 Jeseník 

tel.: (645) 24 51-5 kl. 248 
fax: (068) 299 07

„fa VLADYKA"
Roháčova 350 
280 00 Kolín 3 

tel,: 0321/257 91

POZOR! NOVINKA
PASÁT — rychlostavebnice plachetní jachty 
pro začátečníky.
Délka: 280 mm, šířka 90 mm 
Cena: 179 Kč
Od 19. 6. do 31. 7. mimořádně poskytnutá 
sleva 10 %.
Zboží zasíláme poštou na dobírku, k ceně 
účtujeme poštovné dle platných tarifů a bal
né 12,30 Kč. Objednávky zasílejte na naši 
adresu.

V uvedené době platí 
výrazné slevy i pro obchodníky!

NOVÁ SERVA DO KŘÍDEL
K těmto servům je možno si přiobjednat mon
tážní schránky do křidel ■ Náhradní díly i servis 
zajištěn ■ Kompletní nabídka za 3 Kč známku
■ Zasíláme na dobírku, po dohodě i osobně
■ Pro obchodníky výhodný rabat ■ Možnost 
výběru různých typů konektorů ■ Záruka 6 mě
síců, na celokovové převody 5 let

Obj č typ serva převody kuličkové
ložisko hmotnost sila' rychlost cena

301 Mini-Star II celokovové ano 32 g 3,1 kg/cm 0,16 s/45* 1 626 Kč

310 Mc Mim kovové2 ne 30 g 3,1 kg/cm 0,16 s/45* 1 342 Kč

320 Mini-Standard plastikové ne 25 g 3.1 kg/cm 0,16 s/45‘ 1 107 Kč

501 Micro-Star II celokovové ano 18g 1,8 kg/cm 0.16 s/45* 1 989 Kč

510 Me Micro kovové2 ne 17g 1,8 kg/cm 0.16 s/45* 1 726 Kč

2-kovové převody s plastikovým výstupním hřídelem. Všechny údaje jsou při 4,8 V, provozní napětí 4,8— 6 V

Výhradní zastoupení pro ČR SAMBA model, Vlastimil Vostřel, Sebranice 164,569 62
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NOVATERM
s. s r. o.

Vzorková prodejna 
Zborovská 58 

15000 Praha 5 
Tel ./fax: 02/531878

Obchodní zastoupení: 
PAN-AIR 

Ukrajinská 6 
100 00 Praha 10 

Tel./fax: 02/24625552

Variabilní stavebnice 
RC motorové jachty 
a RC rychlostního 
člunu Challenger 1 344 Kč

Stavebnice
RC motorové jachty
Challenger 1 292 Kč

Stavebnice
RC rychlostního člunu
Challenger 1 189 Kč

Samostatné výlisky:
— trup
— paluba
— kajuta
— horní paluba
— kokpit rychlostního člunu
— výztuha dna trupu

Pro obchodníky 
poskytujeme slevy 

Zboží zasíláme též na dobírku

190 Kč 
190 Kč 
82 Kč 
82 Kč 
89 Kč 
75 Kč

MIKRO
Ein Privathersteller 
mit vierzigjähriger Tradition 
liefert nach Erweiterung 
der Produktion:
•  Modellmotoren inländischer Produktion mit 

Mikro-Zubehör
•  Sparsame R/C-Karburatoren Mikro Universal in 

drei Typen fur sämtliche inländische und impor- 
tierte Motoren

•  Seitenbordlärmdämpfer

und fúhrt

•  Beratungsdienste
•  Bewertungen und Rekonstruktionen der 

Motoren
•  Versanddienst 1 t. Vereinbarung oder per 

Nachnahme
•  Direktverkauf: Dl— DO vonn 14.00— 19.00 Uhr 

oder nach Vereinbarung durch.
Bestellungen schicken Sie bitte an die Adresse 
Mikro, Průběžná 21, 110 00 Prag 10 oder 
rufen Sie uns unter der Nummer 02/781 06 36 an.

MODEL HOBBY
Radek G ebhart

M alcova 1723, 26 9  01 Rakovník

•  RC soupravy Futaba-Robbe ·  
Motory M W S ·  Akumulátory 
Panasonic, Sanyo ·  Polystyréno
vá křídla polepená dýhou ·  Gumi- 
cuky ·  Stavebnice RC modelů ·  
Plastikové stavebnice ·  RC auto
mobily Tamiya ·  Modelová želez
nice Piko ·  Automobily Burago ·  
Modelářské potřeby a materiál

O aktuální nabídce se informujte 
na telefonu (0313) 71 21 

po 19. hodině

modelářské potřeby 
tř. Osvoboditelů 331 
440 01 Louny 
(vchod proti budově 
autobusového nádraží) 
Tel./fax: 0395/30 89

NOVINKY:
FOCKE WULF190A

rychlostavebnice sportovní RC makety známého 
bojového letounu
Motor 6,5—10 com, rozpětí 1 580 mm 
Laminátový trup opatřen detaily, křídla 
polystyren-dýha, plastové doplňky

ZLÍN 526 AF

stavebnice obřího modelu známého akrobata 
Motor 15-25 ccm, rozpětí 2100 mm 
Detailní zpracování povrchu laminátového trupu

PALIVO G3 synth

pro běžný provoz dvoudobých motorů obsahuje 
metanol a kvalitní syntetický olej

Stavebnice obří RC makety
Z-526 AS motor 15-25 ccm

Sportovní RC makety na motor 10 ccm
P-51D Mustang 
P-51B Mustang 
FW 190 D 
FWTa 152 H

Ostatní výrobky
Kabiny, kužely, podvozky, dýha, palivo G1 zabíhací, 
palivo G2 standard, ricinový olej, syntetický olej

Zasíláme též na dobírku 
(kromě paliva), 

obchodníkům poskytujeme 
výhodné slevy

PRAHA 10 100 00 , Ukrajinská 6 , 
tel/fax 02 24625552

Obchodní zastoupení firem z USA nabízí:
- široký výběr stavebnic RC modelů letadel
- rychlostavebnice RC modelů letadel a lodí
- stavebnice nezničitelných RC modelů letadel 

od firmy US AIRCORE vhodné pro začátečníky
- veliký výběr řezacích nástrojů
- epoxidová lepidla
- nažehlovací folie MonoKote

Novinky pro letní sezónu : bohatý výběr lodních modelů od Italské firmy MONTE-
LEONE již od 207,- Kč , pro náročné nabízíme 
stavebnice lodních modelů americké firmy DUMAS , 
závěsné vysokovýkonné motory K+B .

Náš zástupce pro Slovenskou republiku :
CM MODELSPORT s.r.o. , P.O. BOX 24/22 , Bielocerkevská 2, 040 22 Košice .

Firma PANair si Vám dovoluje oznámit že se stala 
autorizovaným prodejcem firmy O.S.ENGINES!!
Nabízíme kompletní sortiment motorů od firmy . Náhradní díly a servis zajištěn .
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H 4 G K E K
MODEL
PRODUCTION

Českobratrská 7 
701 oo Ostrava 1 

tel.: 069 / 626 3524

Zas i i kovy prodej fax: 069 / 226 526
modelářských potřeb a modelů
Dodáváme kompletní sortiment

r n l t l i c  « r e m
Futaba / Z \  JK/SrlnalrS

___ ____ _ ((<agss)]

KyQSHD Eraupner
Stavebnice RC modelů 

našich a zahraničních firem
S I V f I S H I

Motory: * /Ĵ "7
MVVS, ENYA, ? -Jw
WEBRA, ROSSI,
PICCO, Os Max.

akrobatický model kategorie Fun Fly 
rozpětí 1250mnm motor 6.5 cm _

270 65 Kalivody
Tel.: 0313/622 29; Fax: 0313/622 29 
Výrobce a dodavatel superrychlostavebnic 
radiem řízených modelů letadel 
a modelářského příslušenství 
Superrychlostavebnice obsahují hotový model!
Letat můžete už za tři hodiny!

HELIO COURIER — model na motor 1,5—2 ccm, 1 280 mm 
HELIO COURIER EL. — elektrolet na motor SPEED 500 
FUNNY — dvouplošník na motor 0,8— 1,5 ccm, 600 mm 
TIMOTHY —  větroň, profil křídla E 205, 1 500 mm 
TIMOTHY EL. — elektrolet na motor SPEED 400 
FASTER 20 — akrobat, hornoplošník na motor 3,5 ccm, 1 380 mm 
OMEGA 2 — akrobat F3A na motor 10 ccm 
EREBIA — větroň s elektropohonem na motor SPEED 600, rozpětí 

2 080 mm, 7 článků
PIPER J-3C CUB — celobalsová rychlostavebnice makety americ

kého letadla na motor COz
Každý z typů dodáváme ve verzi bez potahu nebo potažený nažeh- 
lovací folií

Příslušenství:
rychlonabíjecí sintrované akumulátory SAFT, výběrová broušená 
balsa, špičkové smrkové nosníky, lanovody, nádrže, motorová lože, 
šroubky, matice, podložky, závěsy kormidel, RC páky, vidlicové 
koncovky, kulové klouby, silikonové hadičky, stavěči kroužky, pod
vozkové nohy. . .

Buková letecká překližka za výhodné ceny

Obchodníkům poskytujeme výhodné podmínky!
Zboží zasíláme tenexpresem nebo poštou.

Zástupce pro Slovenskou republiku 
HELITEX modeil, s. s r. o.,
Ivánská cesta 25, 821 04 Bratislava 
Tel : 05/23 88 09 I. 16 fax: 05/24 95 86
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NOVATERM
s. s r. o.

Vzorková prodejna 
Zborovská 58 

15000 Praha 5 
Tel ./fax: 02/531878

Obchodní zastoupení: 
PAN-AIR 

Ukrajinská 6 
100 00 Praha 10 

Tel./fax: 02/24625552

Variabilní stavebnice 
RC motorové jachty 
a RC rychlostního
člunu Challenger 1 344 Kč

Stavebnice 
RC motorové jachty
Challenger 1 292 Kč

Stavebnice
RC rychlostního člunu
Challenger 1 189 Kč

Samostatné výlisky
— trup
— paluba
—  kajuta
— horní paluba
— kokpít rychlostního člunu
— výztuha dna trupu

Pro obchodníky 
poskytujeme slevy 

Zboží zasíláme též na dobírku

190 Kč 
190 Kč 
82 Kč 
82 Kč 
89 Kč 
75 Kč

MIKRO
Ein Privathersteller 
mit vierzigjáhriger Tradition 
liefert nach Erweiterung 
der Produktion:
•  Modellmotoren inländischer Produktion mit 

Mikro-Zubehör
•  Sparsame R/C-Karburatoren Mikro Universal in 

drei Typen fur sämtliche inländische und impor- 
tierte Motoren

•  Seitenbordlärmdämpfer

und fiihrt
•  Beratungsdienste
•  Bewertungen und Rekonstruktionen der 

Motoren
•  Versanddienst 1 t. Vereinbarung oder per 

Nachnahme
•  Direktverkauf: Dl— DO vonn 14.00— 19.00 Uhr 

oder nach Vereinbarung durch.
Bestellungen schicken Sie bitte an die Adresse 
Mikro, Průběžná 21,110 00 Prag 10 oder 
rufen Sie uns unter der Nummer 02/781 06 36 an.

MODEL HOBBY
Radek G ebhart

M alcova 1723, 2 6 9 0 1  Rakovník

•  RC soupravy Futaba-Robbe ·  
Motory M W S ·  Akumulátory 
Panasonic, Sanyo ·  Polystyréno
vá křídla polepená dýhou ·  Gumi- 
cuky ·  Stavebnice RC modelů ·  
Plastikové stavebnice ·  RC auto
mobily Tamiya ·  Modelová želez
nice Piko ·  Automobily Burago ·  
Modelářské potřeby a materiál

O aktuální nabídce se informujte 
na telefonu (0313) 71 21 

po 19. hodině

modelářské potřeby 
tř. Osvoboditelů 331 
440 01 Louny 
(vchod proti budově 
autobusového nádraží) 
Tel./fax: 0395/30 89

NOVINKY:
FOCKE WULF190A

rychlostavebnice sportovní RC makety známého 
bojového letounu
Motor 6,5— 10 ccm, rozpětí 1 580 mm 
Laminátový trup opatřen detaily, křídla 
polystyren-dýha, plastové doplňky

ZLÍN 526 AF

stavebnice obřího modelu známého akrobata 
Motor 15-25 ccm, rozpětí 2 100 mm 
Detailní zpracování povrchu laminátového trupu

PALIVO G3 synth

pro běžný provoz dvoudobých motorů obsahuje 
metanol a kvalitní syntetický olej

Stavebnice obří RC makety
Z-526 AS motor 15-25 Ccm

Sportovní RC makety na motor 10 ccm
P-51D Mustang 
P-51B Mustang 
FW 190 D 
FWTa 152 H

Ostatní výrobky
Kabiny, kužely, podvozky, dýha, palivo G1 zabíhací, 
palivo <32 standard, ricinový olej, syntetický olej

Zasíláme též na dobírku 
(kromě paliva), 

obchodníkům poskytujeme 
výhodné slevy

PRAHA 10 100 00 , Ukrajinská 6 , 
tel/fax 02 24625552

Obchodní zastoupení firem z USA nabízí:
- široký výběr stavebnic RC modelů letadel
- rychlostavebnice RC modelů letadel a lodí
- stavebnice nezničitelných RC modelů letadel 

od firmy US AIRCORE vhodné pro začátečníky
- veliký výběr řezacích nástrojů
- epoxidová lepidla
- nažehlovací folie MonoKote

Novinky pro letní sezónu : bohatý výběr lodních modelů od Italské firmy MONTE-
LEONE již od 207,- Kč , pro náročné nabízíme 
stavebnice lodních modelů americké firmy DUMAS , 
závěsné vysokovýkonné motory K+B .

Náš zástupce pro Slovenskou republiku :
CM MODELSPORT s.r.o. , P O. BOX 24/22 , Bielocerkevská 2, 040 22 Košice .

Firma PANair si Vám dovoluje oznámit že se stala 
autorizovaným prodejcem firmy O.S.ENGINES!!
Nabízíme kompletní sortiment motorů od firmy . Náhradní díly a servis zajištěn .

& a i r



Velkoobchodní sklad

MSTĚTICE

tel.: 0202/918 62—3 1.16
večer: 02/77 7510 Mstětice 32

02/78 81 00 6 250 91 Zeleneč

/// vsí/·

nákup a p rode j potřeb pro modeláře

— Distribuce zboží KYOSHO pro Českou republiku 
a Slovensko

— Serva Hitec, RC příslušenství
— Stavebnice firem SVOR, MODELTECHNIK, IGRA, KO- 

VOZÁVODY PROSTĚJOV
— Rychlostavebnice modelu s gumovým pohonem 

BAT1
— Paliva pro motory se žhavicí svíčkou, palivo pro deto- 

nační motory
— Nádrže, hadičky, vrtulové kužele, plastiková žebra, 

motorová lože, svíčky, páky kormidel a další drobné 
příslušenství

— Lepidla L-510, UNILEX, AGAMA, 5min. epoxidy, vteři- 
nová lepidla Röga, aktivátor, modelářské laky, pota
hové materiály, lanovody

— Akumulátory ROBBE, SANYO, PANASONIC, SAFT, 
MIH

— RC soupravy ROBBE-FUTABA
— RC soupravy ČETO y novém provedení
— Stavebnice firmy FLÍDR — Plzeň
— LUKY 1, hotový model kategorie A3
— Modely firmy FLYING STYRO KIT

— Modelářské špendlíky, svěrky, sklotextil, Mikalenta, 
hoblíky na balsu

— Potahové fólie ORACOVER a OMECOVER
— Široký sortiment podvozků

Zastoupení ve Slovenské republice provádí 
firma FLY-FAN, ing. F. Šustek,
Brnianska 1,
911 01 Trenčín, 
tel. 0831/291 86

Zboží zasíláme i na dobírku, 
informujte se 
o aktuální nabídce
Obchodníkům dodáváme za výhodných podmínek 
Zboží zasíláme poštou,
Tenexpresem
nebo při větších odběrech po dohodě dovezeme

Sklad se nachází na výpadovce směr Hradec Králové, 
5 km za obcí Horní Počernice odbočka doleva, budova

Agrochemického podniku.

MPM spol. s r. o.
(M P H  y  V H o d k o v ič k á c h  2 ,1 4 7  00 P raha  4

te l. :  02/402 25 53, fa x : 02/402 25 52

PLAST IKOVÉ M O DELY ·  VÝROBA ·  EXPORT ·  IM PO RT ·  HRAČKY - IMPORT

X-ACTO za zajímavou cenu 99, -  Kč
Souprava kvalitních nožů známé americké firmy obsahuje:
držák + sadu 7 náhradních čepelek

Komplet je vhodný pro modelářské, aranžérské i jiné práce.
Nabídka platí do doprodání omezeného množství těchto souprav.

Pralta 1, Myslíkova 19 · Praha 4, Budějovická 1126 ·  Teplice, Čapkova 19 · IVlost. obch. střed. 
DELTA, Moskevská 1/14 ·  Brno, Kounicova 87 ·  Hradec Králové, Dr. Beneše 1414 ·  Havířov, 
Jaselská 1a ·  Pardubice, bratranců Veverkových 681 ·  Cheb, nám. J. z Poděbrad 32 · Č. Lípa, 
Moskevská 16 ·  Č. Budějovice, Mariánské nám. 11 ·  Košice, Komenského 63

MODELSPORT
Novotný, Hess

Modelsport,
Jan Hess 
Bezručova 339 
25263 Roztoky 
u Prahy
Tel.: 02/397426

Výroba a prodej modelů a modelářských potřeb nabízí
■  Výuku pilotáže RC modelů letadel a vrtulníků v denních a týdenních kurzech
■  Veškeré výrobky firem Robbe-Futaba a Robbe-Schlúter za výhodné ceny, 

servis vrtulníků Schlůter
■  Ukázky RC modelů pro film a reklamní účely
■  Snímkování terénu a objektů ze vzduchu
■  Stavba modelů na zakázku, zalétávání RC modelů

Speciální nabídka 
Vrtu ln íky pro  začátečníky i pokroč ilé

Moskito Basic Moskito Moskito Expert
7450  Kč 12900 Kč 13900 Kč

^ hvp modell
/  spol. s  r.o.
M yslíkova 3 0 , Praha 2 , 120 00 
Tel. 02/296606 Fax 02/5376711

Všem majitelům našeho katalogu:
Doplňky katalogu jsme rozeslali dne 11.3. '93. 
V případě, ze Vám pošta dopňky nedoručí, 
obraťte se na naši adresu.
Katalog zásilkové služby obdržíte po zaslání 
40 .-Kč složenkou typu 'C' na naši adresu.

RC soupravy a serva f. Robbe-Futaba , Hitec. Kabely, lepidla a doplňky f. Röga-Technik. 
Stavebnice f. Svor, Modeltechnik, Hacker, VL Model, Great Planes ... Motory COX, K+B. 
Nažehlovací folie Solarfilm, Solartex, Solartrim. Potahový papír Japan. Broušená balsa HVP. 
Finská překližka. Dřevěné vrtule JAS, Forte. Žiletkové pilky Proedge. Elektromotory Palička. 
Upoutané modely COX. Regulátory elektromotorů a přijímače Novak. Palivo, barvy, laky.
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VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU — PECKA MODELÁŘ PECKA-MODELÁŘ
KAROLÍNY SVĚTLÉ 3, PRAHA 1 PIŠTE, TELEFONUJTE, FAXUJTE! TEL./FAX: 02/242 301 70

i

A TED UZ
p r a h a T "!

SYDNEY

TOKIO
NEW YORK PARIZ

LONDÝN

ORACOVER - NAŽEHLOVACÍ FÓLIE, ORASTIK - SAMOLEPICÍ FÓLIE 
ORALINE - SAMOLEPICÍ LEMOVKY, ORATRIM - NA DETAILY

Gee Bee R-2
Popis letounu Gee Bee R-2 uvnitř tohoto seši
tu doplňujeme fotografiemi repliky postavené 
Benjaminem Delmarem

Foto: archiv Zdeňka Bedřicha
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