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a  Podle polského modelářského plánu posta
vil Martin Baték z KLM Dubí maketu fran
couzské bitevní lodi Richelieu v měřítku 
1 : 200. Model má délku 1220 mm, je poháněn 
čtyřmi motory Mabuchi RE 360 napájenými 
osmi články NiCd 2000. Kormidlo a chod 
motoru jsou ovládány RC soupravou Vario- 
prop

< Nestárnoucí Bedřich Grund z LMK Praha 7 
létal v minulé sezóně s tímto „gumákem"

a Dvouválcový motor na C 0 3 zhotovil Karel 
Řehák z Jaroměře spřažením dvou motorů 
Modela CO, ocelovým ozubeným převodem 
o poměru 2 :1 na společné duralové základ
ně. S lipovou vrtulí pro modely na gumový 
pohon o průměru 250 mm má motor velmi 
dobré vlastnosti

◄ Perfektní model sovětského tanku T-54 je 
prací Františka Lamby z Adršpachu; v měřít
ku 1 : 17  má hmotnost 3 kg. Je zhotoven z 
hliníkového plechu tl. 1 mm, pásy jsou z cínu 
a olova. Model je ovládán pěti elektromotory, 
má odpružena všechna kola, pohyblivý kanón 
a je dokonce schopen „střílet" šesti náboji do 
startovací pistole

K TITULNÍMU s n ím k u
Soutěže rádiem řízených modelů větroňů 
kategorie F3B rozhodně nepostrádají vzrušivou 
atmosféru. Když je ještě umocněna nádhernou 
krajinou, vlídným počasím a bezchybnou 
organizací, jde o zážitek, na jaký se dlouho 
nezapomíná. Nevěříte? Přijeďte se podívat na 
mezinárodní soutěž FAI, kterou ve dnech 15. až
17. července pořádá LMK ZO Zvázarmu při n. p. 
Vagónka Poprad.

RC hydroplán Albatros Jana Permedly z Tábora 
má při rozpětí 2000 mm hmotnost 3000 g. Je 
poháněn dvěma motory Tono 3,5 cm3, RC sou
pravou je ovládána směrovka, výškovka a otáčky 
motorů ►



Dárek,
který si dali 
modeláři ve Slaném

k VII.sjezdu 
Svazarmu

Asi všichni naši modeláři vědí, kde leží Slaný 
-  je tam aktivní modelářský klub, který již 
uspořádal řadu soutěží, včetně těch nejvyšších. 
Navíc se přes Slaný jede od Prahy na kopec 
Raná. Právě při cestách do kolébky našeho 
plachtění jsem již před hezkou řádkou let 
obdivoval skoro na konci města úhledný výklad 
se štítem oznamujícím, že tu v bývalém krámku 
sídlí modelářské středisko Svazarmu. Za sklem 
byly vystaveny modely, snímky i trofeje ze 
soutěží. Pokaždé jsem trochu záviděl Slánským, 
jak umějí „prodat" svoji činnost. Před časem ale 
začala z rámů oprýskávat bledě modrá barva, 
z výkladní skříně zmizely modely. „Dům je 
v asanačním pásmu, musíme se poohlédnout 
po něčem jiném" -  tak mi situaci osvětlil D. 
Štěpánek.

Za pár měsíců se do naší redakce donesly 
zvěsti, že ve Slaném začali pracovat na u nás 
nebývalé akci -  výstavbě samostatného mode
lářského střediska. To bylo někdy vjedenaosm- 
desátém roce. Čas od času nám pak již jmeno
vaný vyslanec slánských modelářů hrdě ukazo
val fotografie hromad stavebního materiálu, 
mezi nimiž se začínaly rýsovat náznaky zdí. 
V dubnu letošního roku se objevil s radostným 
výrazem v očích a předal nám pozvánku na 
slavnostní otevření nového střediska.

Takové nabídce nelze odolat, a tak jsme 
5. května kličkovali ulicemi Slaného. Měli jsme 
sice plánek, ale nebyl nám moc platný. Najed
nou nás však překvapil pohled, který musí 
každému modeláři vyrazit dech: za zatáčkou se 
před námi objevila elegantní přízemní budova, 
zarámovaná stromořadím, na níž je výrazný 
nápis Modelářské středisko.

Ve vstupních prostorách již byla řada hostů: 
předseda ČÚV Svazarmu generálmajor Miloslav 
Vrba, místopředsedkyně ONV soudružka Fraj- 
trová, pomocník vedoucího tajemníka OV KSČ 
ing. Fojt, tajemník OV Svazarmu Jiří Procházka, 
předseda MěNV ve Slaném Jiří Houdek, předse
da ÚRMoS O. Šaffek a další. Ti všichni přišli 
slánským svazarmovským modelářům poděko
vat za dokončené dílo a popřát hodně elánu do 
další práce v nových prostorách. A pochopitel
ně se také podívat. Bylo na co.

Za hlavním vchodem do budovy je vestibul 
s šatnou a menším prostorem na výstavy, 
z něhož se vchází do velkého sálu pro více než 
sto lidí. Za sálem je klubovna a vedle ní sklad 
materiálu, strojní dílna, sklad na rozestavěné 
modely a vlastni modelářská dílna. Objekt je 
z druhé strany ukončen bytem správce. Autor 
projektu, doc. ing. arch. M. Zachystal, CSc., dal 
přednost funkčnímu pojetí bez zbytečných o- 
kras -  asi právě proto je budova bezesporu 

.pěkná. Je situována na obvod kruhu pro upou
tané modely (ten je teprve ve výstavbě), což ji 
dalo vcelku neobvyklý prohnutý půdorys.

Objekt postavili modeláři vlastníma rukama 
v rekordně krátkém čase -  za čtyřiadvacet 
měsíců. Stavba byla zařazena do plánu Akce Z, 
takže většinu investic uhradil MěNV ve Slaném. 
Ze sdružených prostředků Svazarmu pak bylo 
pořízeno vnitřní vybaveni. Modeláři na stavbě 
odpracovali 26 000 brigádnických hodin -  po
chopitelně zdarma. Vyzkoušeli si přitom sku
tečné všechny stavbařské a později i nábytkář
ské profese. Díky příslovečné modelářské pečli
vosti je stavba skutečně „vyšitá" -  i ty nejmenšl

detaily jsou perfektně zpracovány. Hotové dílo 
má hodnotu více než dva milióny korun.

Dva roky stavění byly důkladnou prověrkou 
kolektivu. Ten mají ve Slaném tradičně vynikají
cí -  vždy dokázali společně nejen létat, ale 
i bavit se. A tak zvládli stavbu bez znatelného 
poklesu modelářské aktivity -  dál jezdili po 
soutěžích, pořádali propagační i sportovní pod
niky, vedli kroužky mladých modelářů (v právě 
skončeném školním roce v nich pracovalo 
osmaosmdesát dětí). Zrcadlem činnosti je kraj
ská soutěž aktivity -  a v ní obsadil LMK Slaný 
v roce 1981 druhé a v loňském roce dokonce 
první místo.

Nové modelářské středisko budou nejvíc 
využívat děti -  po prázdninách budou každý 
druhý den pracovat odpoledne kroužky pro 
začátečníky, později budou v dílnách stavět své

modely zkušenější modeláři. Počítá se však 
i s využíváním střediska pro školení a kursy 
rozhodčích a instruktorů, a to i na celostátní 
úrovni. Středisko by se prostě mělo v krátké 
době stát skutečným střediskem modelářské 
činnosti -  a nejen na slánském okrese. Kolektiv 
obětavých svazarmovských modelářů z LMK 
Slaný je zárukou, že tomu tak opravdu bude.

Až pojedete třeba na Ranou, nezapomeňte se 
na chvíli zastavit ve Slaném: modelářské stře
disko je u silnice, vedoucí ze Slaného na Kladno 
(ostatně snadno se doptáte -  o svazarmovských 
modelářích ví ve městě snad každý). Návštěvy 
určitě nebudete litovatatřeba začnete uvažovat 
o tom, zda také ve vašem městě by nešlo 
podobné středisko postavit.
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Ústřední rada modelářství vydala v účelové 
edici Svazarmu Soutěžní a stavební pravidla 
ČSSR pro letecké modeláře. Pravidla budou 
distribuována ve III. čtvrtletí letošního roku 
cestou krajských rad modelářství, jejich plat
nost začíná dnem 1. ledna 1984.

Dále připravuje Ústřední rada vydáni pravidel 
pro automobilové modeláře.

Žádají-li modelářské kluby základních orga
nizací Svazarmu o klubový styk, musejí postu
povat podle těchto pokynů:
-  o klubový styk se na úseku modelářské 
činnosti žádá vždy písemně, a to nejpozději do 
28. února předcházejícího roku;
-  žádost musí být doporučena příslušnými 
územními orgány Svazarmu, tj. okresním a kraj
ským výborem Svazarmu (doporučeni rady mo
delářství nestačí);
-  v žádosti musí být uvedeno, zda jde pouze 
o výjezd nebo o výjezd a zároveň přijetí v ČSSR;
-  na úseku modelářské činnosti se nepovolují 
klubové styky s kapitalistickými státy a Jugo
slávií;
-  v žádosti je třeba uvést, v kterém termínu, 
nebo alespoň měsíci se akce uskuteční a kolik 
osob se jl zúčastní;
-  dále je třeba oznámit jméno, data narození 
a další osobní údaje osoby zodpovědné za akci.

Zdeněk Novotný 
vedoucí odboru TPS ÚV Svazarmu

2  k lu b ů  

kroužků
■  Na SOU spojů Kolín

Vznikl klub lodních modelářů v roce 1981, i když 
neorganizovaně zde zájemci o lodní modelář
ství z řad učňů stavěli modely už čtyři roky. 
Přímým podnětem k založení klubu byla beseda 
s lodními modeláři, mistry sportu Ladislavem 
Staňkem a Lubomírem Vráblíkem, kterou pro 
své svěřence uspořádalo vedení učiliště. Dnes 
má zdejší kolektiv lodních modelářů šestnáct 
členů, chlapců do osmnácti let, a jistě to není 
stav konečný. Pro svou činnost mají velmi dobré 
podmínky, především velkou dílnu, která je 
postupně vybavována potřebným nářadím. Po 
odborné stránce jsou vedeni lodními modeláři 
ze ZO Svazarmu Kolín-město, kteří jim předávají 
své bohaté zkušenosti z dlouholeté modelářské 
činnosti a účasti na domácích i zahraničních 
soutěžích.

Členové klubu se zabývají stavbou modelů 
plachetnic; pracují ve dvou skupinách. Žáci 
stavějí modely třídy DJ-X, junioři modely tříd 
DX, DM a D10. Kromě vlastni modelářské čin
nosti se hoši seznamují i s historií lodní dopravy 
a vývojem různých typů lodí. Nabytá zručnost 
jim přichází vhod při drobné údržbě učilištnlho 
zařízení, jíž splácejí péči, kterou jim věnuje 
vedení učiliště. Samozřejmou součástí jejich 
činnosti je i kolektivní snaha o co nejlepší školní 
prospěch, respektive pomoc těm slabším z je
jich středu. Mladí spojaři se však nevyhýbají ani 
nemodelářským svazarmovským akcím: zú
častňují se branných soutěží SZBZ i DZBZ a do 
konce letošního školního roku hodlají všichni 
splnit podmínky Odznaku branné připravenosti.

Zatím největšího sportovního úspěchu v krát
ké historii klubu dosáhl Tomáš Miškovský, který 
se v kategorii DJ-X stal v loňském roce žákov
ským přeborníkem ČSR a společně s Pavlem 
Frýdlem zvítězili i v soutěži družstev. Aktivita 
mladých členů klubu a zájem vedení učiliště 
jsou však dobrým předpokladem pro jejich další 
sportovní růst a dokladem toho. že i na učiliš
tích se dá udělat kus poctivé práce na úseku 
polytechnické výchovy mládeže. -v r-

■  Modelářský klub 
v Uničově

se zabývá dvěma odbornostmi: leteckou a lod
ní. Co do počtu členů je druhým největším 
klubem v olomouckém okrese. Z jeho sedmde
sáti osmi členů je sedmačtyřicet mladších pat
nácti let. Práce s mládeží je jednou z hlavních 
činností uničovského klubu. Pod vedením jeho 
instruktorů pracuji již několik let modelářské 
kroužky při pionýrských skupinách na obou 
základních školách v Uničově. V současné době 
to jsou tři leteckomodelářské kroužky a jeden 
kroužek lodních modelářů.

Výborných výsledků dosahují uničovštl mo
deláři na sportovním poli. V loňském roce 
například obsadil Bohumír Berger páté místo 
na mistrovství ČSSR v kategorii F1A a Pavel 
Stloukal byl na mezinárodní soutěži kategorie 
F1E v Králíkách druhý. Dobře si však vedli 
i ostatní uničovštl soutěžící, například Miroslav 
Cejtchaml, který se stal přeborníkem Severo
moravského kraje v kategorii RC V1 nebo 
juniorský krajský přeborník v kategorii F1E 
Josef Filip. Zahanbit se nedali ani uničovštl žáci 
-  na soutěžích, jichž se zúčastnili, obsadili vždy 
přední místa. Mezi nejlepší z nich patři Vladimír 
Kubáč, Milan Vojáček a Tomáš Dohnal. V lod
ním modelářství je nejúspěšnéjšlm Uničovákem 
čs. reprezentant Jiří Schneider, který v minulé 
sezóně obsadil na mistrovství ČSSR v kategorii 
F1-E přes 1 kg druhé místo a na mezinárodní 
soutěži v Plaveckém Štvrtku skončil první 
a druhý.

Uničovští však v uplynulém roce jenom ne-
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Čtenářská soutěž 
na počest
VII. sjezdu Svazarmu
3. kolo
soutěžních otázek

(Pravidla soutěže 
byla zveřejněna 
v Modeláři 5/1983)

15. P odílí se Svazarm na příp ravě  ob 
čanů k c iv iln í obraně?

a) ano
b) ne

16. A u toško ly Svazarmu patří k ne jlé 
pe vybaveným na světě. R ozhodujíc í 
význam  pro vyšší kva litu  a bezpečnost, 
ale i zlevnění výcviku mají trenažérové 
učebny a autocv ič iš tě , kterým i dnes 
d isponu jí au toško ly Svazarmu

a) p řib ližně  v každém druhém  
okrese
b) v 90%  všech okresů
c) ve všech okresech

17. Při soutěžích ve s tře lbě  vzd u ch o 
vou puškou se používá vyobrazený

c) Branně vodácké m istrovství 
ČSSR

19. Na sním ku je  cv ičný le toun  použí
vaný svazarm ovským i p ilo ty . Je to

a) Z -142
b) An-2 („A n d u la ")
c) L-200 Morava

20. Svazarm připravu je  b rance pro 
s lužbu v ČSLA, která slaví svůj svátek 
6. října. Je to  na počest vítězství

m ezinárodní te rč, jehož bílá „de s ítka " 
má prům ěr

a) větší než jeden m ilim etr
b) přesně jeden m ilim etr
c) menší než jeden m ilim etr

18. M istrovství ČSSR v branném  vo- 
dáctví se o rgan izu je  v závodě, který 
nese název

a) Branně vodácký víceboj
b) Kotorský závod branné zdat
nosti

a) v bo jích  u Jasla
b) v bo jích  u Kyjeva
c) v bo jích  o Dukelský průsm yk

21. Ve dnech 10. až 14. srpna 1983 se 
usku tečn í v Praze srovnávací soutěž 
au tom ob ilových  m odelářů so c ia lis tic 
kých zemí. Je vypsána pro

a) d ráhové m odely au tom ob ilů
b) upoutané  rych lostn í m odely au
to m o b ilů
c) rádiem  řízené m odely au tom o
bilů
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jezdili po soutěžích. Uspořádali dvě výstavy 
modelů, v Uničověavúsově, jež zhlédlo celkem 
devět set návštěvníků, na výstavbě svazarmov
ského areálu odpracovali dvě sté padesát bri
gádnických hodin adalší desítky hodin padly na 
klubové akce a zemědělské práce.

Letos, v roce konání VII. sjezdu Svazarmu, si 
členové uničovského klubu vytyčili ještě nároč
nější úkoly. Kromě jiného uspořádají pět letec- 
komodelářských soutěží, z čehož dvě budou 
krajskými přebory, a dvě veřejné soutěže lod
ních modelů. Hodlají také vybudovat areál pro 
lodní modeláře a dokončit úpravy klubovny ve 
svazarmovském areálu.

Eduard Schwarz

■  Modeláři v okrese 
Nitra

patria svojou aktivitou k najlepším. Zásluhu na 
tom má okresná modelářská rada, ktorá pod 
vedením předsedu Ladislava šašku vyvíjala 
v uplynulom období rozsáhlu činnost' v duchu 
přijatých úloh a uznesení III. slovenského a VI. 
celoštátneho zjazdu Zvázarmu. Snaží sa vycho
vávat' nielen dobrých modelárov, ale hlavně 
dobrých, spolehlivých a věci socializmu odda
ných obráncov a budovatelův rozvinutej socia- 
listickej spoločnosti. Okresná modelářská rada 
sa zvlášť snaží ovplyvňovať vorný čas mládeže. 
Na podujatiach modelářských klubov a krúžkov 
sa zúčastňujú chlapci a dievčatá z mnohých 
škol, závodov a obcí. Dobré v tomto směru 
pracujú modelářské kluby v ZO Nitra, Elitex 
Nitra, vo Vieske nad Žitavou a v Dome pionierov 
a mládeže v Nitre.

Najbohatšia činnost’ sa v okrese Nitra usku- 
točňuje v letecko-modelárskej odbornosti, kde 
každým rokom prebiehajú súťaže na stupni 
okresu, kraja a plánuje sa i usporiadaní maj- 
strovských súfaží. V konfrontácii športovej mo- 
delárskej činnosti na prvé miesta patria modelá
ři v ZO Nitra, ZO Branč. Čeladice, Červený 
Hrádok, Vieska nad Žitavou, ZO Ivánka, Nová 
Ves nad Žitavou a Štefanovičová. Leteckí mode
láři v uplynulom období sa zúčastnili aj súfaží 
na celoštátnej úrovni. Vefmi pěkné bolo v minu- 
lom roku štvrté miesto Jozefa Lóbba na maj- 
strovstvách ČSSR v kategorii F3B. Jozef Lóbbsi 
tým vybojoval miesto v reprezentačnom druž- 
stve ČSSR v tejto kategórii. Na medzinárodnej 
súfaží v MLR v kategórii F3B v silnej konkuren
ci! obsadili nitrianskí modeláři druhé a tretie 
miesto.

Za obdiv skutočne stojí propagačná činnost 
nitrianskych modelárov; záujmu sa tešia ich 
vystúpenia pri význačných výročiach, vystúpe- 
nia na 1. mája, na deň ČSLA, na celoštátnej 
výstave Agrokomplex apod. Osobitná pozor
nost' a starostlivost je v okresnej organizácii 
věnovaná vytváraniu priestorov pre modelársku 
činnost', možno povedat, že dnes má už každý 
klub a krúžok svoju trvalú dielňu. V posledných 
rokoch sa pekne rozvíja spolupráca s bratskou 
brannou organizáciou MLR, MHSZ, kde členo- 
via modelářských klubov sa vzájomne v rámci 
družobných stykov navštevujú na výměnných 
súťažiach.

Cestu k dalším úspechom vidí okresná mo
delářská rada v Nitre v zakladaní dalších mode
lářských krúžkov mládeže do 15 rokov, v propa- 
gácii svojej činnosti a v lepšej spolupráci so 
školami a odbornými učilišťami.

Alojz Briatka

Přemýšlejí 
o své práci
V KRNOVĚ
oslavili modeláři na počátku letošního roku 
pětadvacet let práce své základní organizace 
Svazarmu. Nejprve se modelářský kroužek 
scházel na letišti: v roce 1958 se osamostatnil, 
čímž vznikl první modelářský klub v okrese 
Bruntál. Výčet sportovních úspěchů, propagač
ních akcí, přehled odpracovaných brigádnic
kých hodin a informace o podílu krnovských 
modelářů na životě města by vydaly na zajíma
vou knížku. Pokusme se ale spíše vystopovat, 
proč jsou Krnovští dobří.

Těžko lze jednotlivé důvody seřadit podle 
významu -  vzájemné totiž spolu souvisí a pod
miňují se. Přesto ale nebudeme daleko od 
pravdy, když za rozhodující označíme sehraný 
kolektiv a spolupráci s jinými organizacemi 
a institucemi. Již při založení klubu vznikla 
patronátní smlouva s k. p. Strojosvit, dnes 
spolupracuje i s podnikem Varhany. S oběma 
závody udržují krnovští modeláři oboustranné 
prospěšné vztahy -  třeba v případě potřeby 
vypomohou s opravou stroje. Podnikům to 
vyjde laciněji a hlavně rychleji, a tak není divu, 
že si pak na modeláře vzpomenou, když nějaké 
stroje vyřazují. Příkladů spolupráce by se ale 
dalo najít mnohem víc. Aby se však klub mohl 
do takovéto činnosti pustit, musí mít výbor 
záruku, že přijaté úkoly budou včas splněny. 
Tou zárukou je v Krnově dobrá parta. Nespadla 
z nebe -  formovala se oněch pětadvacet roků 
a utužuje se i nadále. Recept na ni? Společná 
práce. Nejvíc kolektiv stmelila rekonstrukce 
klubového zařízení (v samostatné budově 
je dnes zámečnická a dřevoobráběcí dílna, 
modelářské pracoviště, klubovna, garáž pro 
klubový mikrobus atp.) a výstavba vzletových 
drah pro upoutané a později i RC modely. 
Při budování by se pochopitelné Krnovští ne
obešli bez podpory ze strany OV a KV Svaz
armu. Tam mají zelenou, protože je na ně spo
lehnutí. Po vyjasnění organizačních záležitostí 
má být dokonce v Krnově krajské metodické 
středisko pro modelářství.

Modeláři v Krnově mají tedy dnes dobře 
vybavenou střechu nad hlavou, mají i kde létat.

Chtějí však, aby zařízení byla využívána co 
nejvíce a aby to, co se naučili, zvládli i ostatní. 
Proto prakticky od počátku své činnosti spolu
pracuji s místním DPM, proto mají kroužky 
mládeže i v okolních obcích. Právě při vedeni 
kroužků v DPM se narodila myšlenka, která stojí 
za uplatněni všude, kde se věnují adeptům 
našeho sportu. Ani v Krnově totiž nemají mate
riálu -  i toho nejzákladnějšího -  nazbyt. Před 
třemi roky proto založili v DPM kroužek mla
dých techniků -  jakousi modelářskou příprav
ku. Kluci ze třetích a čtvrtých tříd se v ní učí 
zacházet s papírem, nůžkami, lepidlem, později 
si na dostupném materiálu zkoušejí i další 
modelářské dovednosti. Vedoucí kroužku Jiří 
Saska slíbil, že na stránkách Modeláře zveřejní 
své zkušenosti, takže se zatím omezme na 
konstatování, že ti, kteří z přípravky postoupí do 
modelářského kroužku, zůstanou většinou již 
modelářství věrni aspoň do vojny.

Duší krnovského modelářského hnuti je vý
bor 2. ZO Svazarmu. Práce výboru je pod 
veřejnou kontrolou -  každý člen ZO se může 
kdykoliv jeho jednání zúčastnit jako host. Hlav
ním cílem výboru je rozvoj základní organizace. 
Proto také. když v polovině sedmdesátých let 
Krnováci konstatovali, že nějak začíná ochabo
vat aktivita členů i výboru, dali hlavy dohromady 
a hledali příčiny. Zjistili, že řada zkušených 
aktivistů je zaneprázdněna funkcemi ve vyšších 
orgánech Svazarmu a že tudíž ztrácejí kontakt 
se svojí mateřskou organizací. Pohovořili s nimi 
i s představiteli ostatních modelářských klubů 
v okrese, dohodil si racionálnější rozdělení 
funkcí a tak získali pro svoji ZO řadu zkušených 
činovníků, což se záhy příznivě projevilo v akti
vitě i výsledcích klubu. Neznamená to ale, že by 
se uzavírali před okolním světem -  když se 
některý z mladých instruktorů, odchovanců 
klubu, osvědčí na úrovniZO, neváhajíjej pověřit 
třeba prací v ORM atp.

Výbor základní organizace ovšem nejen uklá
dá úkoly členům. Krnovští nezapomínají ani na 
společenský život. Pro nejaktivnéjšl členy pořá
dají zájezdy, letos pak založili novou tradici 
společenských večerů -  obou druhů akci se 
pochopitelně mohou zúčastnit i rodinní přísluš
níci. Za zmínku stojí i jedna zdánlivá maličkost: 
televizor v klubovně. Když totiž otec rodiny chce 
třeba v sobotu modelařit, zpravidla dostane od 
manželky na starost potomka. Když je hezky, 
hraji si děti před modelářskou dílnou (kde 
vyrůstá svazarmovský areál), pokud prší, mo
hou se dívat na barevné pohádky. Spokojenost· 
je pak navšech stranách. vh

Zdeněk BEDŘICH

Modelářství uchvátilo Zdeňka Bedřicha už 
v jeho osmi letech: v roce 1935 uviděl první 
model a pak si ze špejlí do jitrn ic a papíru od 
řezníka slepil svůj vlastní „eroplán". Ten po
chopitelné nelétal, ale Zdeňkovy snahy si všiml 
jeho kmotr a koupil mu od průkopníka modelář
ství v Brně, Tomáše Málka, model hotový. 
Poprvé s ním Zdeněk létal na Kraví hoře, kde se 
tenkrát brněnští modeláři scházeli. Malý Zde
něk se skamarádil s jedním z nich, Slávkem 
Hemzou, a ten ho přivedl mezi organizované 
modeláře do tehdejší Masarykovy letecké ligy. 
Tam Zdeněk rychle vnikl do tajů modelářství 
a za pár let už létal s motorovými modely 
Antares a Orion. Ten druhý mu dokonce vydržel 
až do poválečného období.

Ještě před válkou začal Zdeněk pošilhávat po 
skutečných letadlech -  na letišti v Brně-Slatině 
se dokonce svezl v letadle E-39. Jeho velkým 
snem však bylo letět v letounu Savoia Marchet- 
ti, který tehdy ČSA nasadily na pravidelnou 
linku z Prahy do Brna. Vždycky, když mělo toto 
letadlo přiletět, chodil se na ně Zdeněk podívat 
pěšky přes celé Brno. Když se mu pak jednou 
povedlo vkrást se do jeho kabiny, neusnul celou 
noc.

Během války okukoval s kamarády německé 
větroně v Brné-Medlánkách a hned po osvobo
zení Brna Rudou armádou se přihlásil k výcviku 
na bezmotorových letounech. Již v šestačtyři- 
cátém roce se stal instruktorem bezmotorového 
létání a o rok později dokončil výcvik na moto
rových letounech. Létání nenechal ani na vojně; 
byl instruktorem ve Valašském Meziříčí. Tam se 
také na letišti poznal se svou pozdější manžel
kou Jiřinou, která malým i velkým „eroplánům“  
odjakživa fandila a fandí dosud, přestože, jak 
Zdeněk říká, „modely začínají přerůstat rozmě
ry bytové jednotky".

Po ukončení vojenské služby pracoval Zde
něk jako pilot-vysazovač a v roce 1955 se stal 
zástupcem náčelníka pro letecký výcvik Jiho
moravského aeroklubu. V roce 1962 přešel 
k ČSA: nejdříve létal jako pilot aerotaxi, později 
s Turboletem(byl i vedoucím tohoto typu v ČSA) 
a od roku 1976 s Tu-134. Od roku 1960 je 
nositelem titulu mistr sportu, který mu byl 
udělen za překonání několika rychlostních re
kordů s letounem Jak-11.

Mezitím ovšem pořád ve volných chvílích 
modeláři I. Dlouhá léta stavěl upoutané makety-  
pamětnici si jistě vzpomenou na jeho modely 
Ansaldo, De Havilland 89A, Avia B-534 a další. 
V roce 1967 začal létat i s RC modely, nejdříve 
s větroni, později s polomaketami a maketami. 
A ty ho -  zvláště dvouplošníky -  drží dodnes.

I přes někdy značné pracovní vytížení Zde
něk pomáhal vždycky vést modelářský kroužek 
mládeže, řadu let pracuje ve výboru LMK 
Brno 2. Je členem městské rady modelářství 
v Brně a členem redakční rady časopisu Mo
delář. A když nedávno odešel do důchodu, 
nahrnuly se na něj další úkoly. Začal pravidelně 
přednášet o modelářství i letectví dětem, 
stal se rozhodčím I. třídy v leteckém modelář
ství. Zdeněk Bedřich však všechno, co souvisí 
s létáním, dělá rád. Protože létat je přece krás
né . . .
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Přípravek 
k řezání 
žebrových 
lišt

e

Příznivcům
volného
letu

■  M istrovství Evropy ka tegorie  F1E se 
letos nebude konat. Italský aerok lub , kte
rý byl původně pověřen jeho  uspořádá
ním, toho  prý není schopen. H lavním i 
důvody pro od řeknu tí Italů jsou  zřejmě 
vysoké náklady na cestovné fun kc io ná řů  
soutěže a nedostatek vhodných le tových 
p rosto rů . K on tro ln í soutěže před m is trov
stvím  Evropy byly p ro to  uzavřeny soutěží, 
která se za pěkného slunečného počasí 
usku tečn ila  24. dubna  na Větrném  vrchu 
v  H orní L ipce u Králík. Výsledky soutěže 
o v livn il bočn í v ítr v prvním  soutěžním  
ko le , kdy pouze sedm z osm advaceti 
účastníků dosáhlo pě tim inu tového  m axi
ma. Potěšila  účast slovenských soutěží
c ích  ing . Vajdy se synem, k te ří se rychle 
lepší, a výsledek Edwarda Skořepy z Jaro 
měře, který na své první sou těž i v té to 
ka tego rii dosáhl času 1470 s. M noho no 
vých tváří se však v Králíkách neobjev ilo . 
Podle trenéra ČSR dr. M encla jsou  zřejm ě 
důvodem  vysoké nároky na fyz ickou  kon 
d ic i soutěžících. Z trad ičn ích  účastníků 
chybě l m is tr spo rtu  O ld řich  Balatka, k te rý 
se z ra n il pádem se střechy soko lovny, 
k te rou  b rigádn icky  opravova l ve  svém 
byd liš ti. Věřm e však, že se na  podzim  
mezi m agnetá ři opě t ukáže.

■  R edakci M odeláře  došel k  posouzení 
návrh na úpravu pravidel ka tegorie  F1C 
m ode lá řů  z  NSR. Podle n ich  je  lé tání 
s vo lným i m otorovým i m odely pod le  sou
časných pravidel vhodné  jen pro  „p ro fe 
s io n á ly ". Cena m oto rů  a da lš ího p řís lu 
šenství je  neúm ěrně vysoká a po třebné  
d íly  m odelu  nelze p rak ticky  zh o to v it bez 
s tro jn íh o  vybavení, a ta k  v  celém  světě 
zá jem ců o tu to  ka tegorii ubývá. Něm ečtí 
m ode lá ři navrhu jí lé ta t s m odely p řipo m í
na jíc ím i m otorizované vě troně : m o to r 
o  zdvihovém  ob jem u 1 až 1,5 cm 3 bez 
tlu m iče  či laděného výfuku , ce lková  p lo 
cha  32 až 34 dm 2, m in im á ln í hm otnost 
450 g, doba běhu m otoru  12 s, letové 
m axim um  180 s. Ten to  návrh není nový, 
podobné  se ob jevu jí již  přes dvacet let. 
V  porovnán í s n im i dobře  obs to jí i naše 
ka tegorie  C1, v  níž někteří sou těžící v m o
delu ka tegorie  F1C vym ěn ili původn í m o
to r  za b rněnskou „ je d e n a p ů lk u ", a dosta li 
ta k  m odel, který létá daleko pom a le ji (a 
p ro to  není tak  nebezpečný) a za 15 s 
m o to rového  le tu  dosáhne s lušné výšky.

slouží k  přesnému řezáni zakřivených žebro
vých lišt na malé modely podle šablony.

Základ tvoří deska 1 z texgumoidu, případ
ně tvrzeného papíru o rozměrech 130 x  
X  6 0 x 1 0  mm, k níž je z jedné strany při
šroubována opěrka 2 z plechu tl. 1 mm, která 
slouží k opření přípravku o hranu stolu. Zdruhé 
strany základní desky je přišroubována zarážka 
3, o niž se při řezání balsové prkénko opírá. 
Balsa je při řezání vedena opěrkou 4, jejíž 
tloušťka určuje maximální tloušťku řezané bal- 
sy. Opěrka je k základní desce přišroubována 
dvěma šrouby. Pod horním šroubem je přichy
cena i šablona 5, jejímž pootáčením před dota
žením šroubu se nastavuje šířka řezané lišty.

Přípravek 
k broušení 
odtokových lišt
]e  určen k  přesnému broušení odtokových liš t 
malých modelů, například poháněných moto
rem Modela CO£nebo malých maket na gumový 
pohon.

Základ tvoří podložka 1 z iexgumoidu, 
tvrzeného papíru atp. o rozměrech 
200 x  60 x  10 mm, k niž je dvěma šrouby 
M4X10 3 připevněna opěrka 2 z plechu tl. 1 mm, 
o rozměrech 200 x  20 mm. Otvory pro šrouby

Délka šablony musí být o něco větší než délka 
řezaných lišt. Zarážka, šablona i obě opěrky 
mohou být z duralového nebo ocelového 
plechu.'

Práce s přípravkám je jednoduchá. Prkénko 
balsy patřičné tloušťky přiřízneme na potřeb
nou délku, odpovídající délce žebrových lišt, 
obrousíme a nalakujeme. Pak je vsuneme do 
přípravku pod šablonu, opřeme o zarážku a nej
lépe holicí čepelkou (jejím úlomkem) odřízne
me podle šablony okraj. Dalšimi řezy už řežeme 
jednotlivé žebrové lišty; po každém řezu balsu 
vždy posuneme k zarážce.

v opěrce jsou propilovány tak, že dovolují její 
svislý pohyb, čímž lze nastavit požadovanou 
tloušťku odtokové hrany. Polotovar odtokové 
lišty se při broušení opírá o opěrku, k niž je 
přitlačován zarážkou 4 z plechu tl. 0,5 až 1 mm, 
o rozměrech 200 x  55 mm. Zarážka je k podlož
ce upevněna šroubem M4 5 s rýhovanou hla
vou; otvor pro šroub je opět propilován, aby se 
zarážka mohla posunovat podle šířky odtokové 
lišty. Tloušťku přední strany odtokové lišty 
nastavujeme posunováním plechové podložky 
6, kterou přikládáme na zarážku. Na plechové 
části přípravku je vhodné použít antikorozního 
plechu, který je tvrdší a tedy i odolnější. Brousí
me brusným papírem, nalepeným na tvrdé 
rovné podložce, napříč létům balsy. Při troše 
cviku a pečlivosti lze použitím tohoto přípravku 
získat odtokové lišty s dokonale přesným prů
řezem.

Pavel Jelínek

Pavel Jelínek, Hradec Králové
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vystřelovací
model
s prstencovým  
křídlem

Modely s prstencovým křídlem vznikaly jako 
pokusné v počátcích letectví. Bez dostatečných 
teoretických znalosti svých konstruktérů však 
neměly naději na delší let a nikdy také prakticky 
nelétaly. Pegas nám však létat bude. ať už je j 
postavíme jako model pro vystřelování gumou, 
nebo jako kluzák.

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

Trup 1 překreslíme přes uhlový papír na 
prkénko tvrdé balsy tl. 3, vyřízneme a do hladka 
vybrousíme. Uprostřed trupu vyřízneme opatr
ně výřez pro křídlo; dbáme na dodržení jeho 
tvaru. V přední části zhotovíme zářez pro zátěž 
7, a pokud chceme stavět model vystřelovací, 
zářez pro háček 2, který zhotovíme z překližky tl. 
1,5 a vlepíme do výřezu. Přední část trupu 
vyztužíme z obou stran nákližky 3 z pevné balsy 
tl. 2 nebo z překližky tl. 1.

Křídlo 4 vyřízneme ze středné tvrdé balsy tl. 2, 
jejíž prkénka předem slepíme na potřebnou 
šířku. Náběžnou a odtokovou část sbrousíme 
tak, aby hrany měly tloušťku asi 0,5; stejně 
sbrousíme i vnitřní okraj křídla. Křídlo přebrou- 
sime a vyztužíme je přilakovanými pásky tenké
ho papíru. Po zaschnutí je opatrně zprohýbáme 
v prstech do profilu (na hrnci s teplou vodou, 
žárovce atp.) a vlepíme do výřezu v trupu. Část 
výřezu v trupu na úrovni vnitřního otvoru křídla 
vyplníme v prstech prohnutým dílem 5 z balsy 
tl. 2.

Svislou ocasní plochu 6 vybrousíme do sou
měrného profilu z lehké balsy tl. 1,5 a stejné jako 
křídlo ji vyztužíme přilakovaným páskem tenké
ho papíru; pak ji přilepíme natupo k trupu.

Hotový model dvakrát přelakujeme silné zře
děným lepicím nitrolakem; po zaschnutí kaž
dou vrstvu laku lehce přebrousíme jemným 
brusným papírem. Nakonec zkontrolujeme pro
hnutí křídla, případně je opatrným prohnutím 
V prstech upravíme. Model dovážíme tak, aby 
poloha těžiště odpovídala údaji na výkrese. 
Zaklouzáváme jej z ruky za klidného, bezvětrné
ho počasí. Pokud houpe, přidáváme zátěž do 
výřezu v trupu, padá-li strmé k zemi, zátěž 
ubereme. Je-li SOP přilepena přesné v ose 
trupu, zatáčí model jen důsledkem nesouměr
nosti křídla nebo jeho odlišným prohnutím na 
obou polovinách.

Zaklouzaný model vystřelujeme gumou 
o průřezu 1 x 4  vodorovně před sebe. Správně 
seřízený Pegas opíše po vystřelení přemet, který 
vyrovná asi 7 až 10 metrů nad zemí a bez 
zhoupnutí přejde do klouzavého letu. Pokud po 
dokončeni přemetu model houpe, či dokonce 
po zhoupnutí přechází do vývrtky, je nutné jej 
vpředu dovážit. Pokud po vystřelení padá str
mou zatáčkou k zemi, je naopak nutné zátěž 
ubrat. Po získání cviku ve vystřelování můžeme 
pro klouzavý let přihnutím zadní části SOP 
nastavit mírnou zatáčku doleva.

Před každým létáním zkontrolujeme prohnutí 
křidla a zda je zátěž řádně upevněna. Při létání 
dodržujeme patřičnou vzdálenost od přihlížejí
cích osob a věcí, jež by model mohl poškodit.

Ing. Stanislav Hladík

MODELÁŘ · 7/1983 · 197 5



Konstrukce: 
Václav Jiránek

model
kategorie

A1
Stavebních plánů jednoduchých  vě tro 

ňů kategorie  A1 je  stále nedostatek. Pro 
členy kroužku v ODPM M ladá Boleslav 
jsem  p ro to  navrhl m odel Hela. P ro fil jeho 
kříd la  odpovídá p řekližkovým  žebrům  vy
ráběným  v LMK L iberec, jež je  m ožné při 
stavbě po malé úpravě zářezu pro lišty 
použít. P okročile jš í m odeláři m ohou sta
vět verzi s děleným  kříd lem , jehož p o lo v i
ny se nasouvají na spo jovací d rá ty. Začá
tečníkům , kteří však už postav ili alespoň 
vě troň  kategorie  A3, je  určena verze s kří
dlem  v ce lku , u níž odpadá p racné vyřezá
vání kořenových žeber z přek ližky. Díky 
pružném u připo jen í kříd la k trupu  vázací 
gum ou  vydrží i ten to  typ „d rs n ě jš í"  za
cházení nezkušených žáků. Na p ionýr
ských táborech  m ladých te ch n iků  pořá
daných ODPM M ladá Boleslav bylo posta
veno m noho exem plářů  Hely a lé ta ly velm i 
dobře. Po něko lik  le t s ní dosahu jí m lado
boleslavští žáci výborných  výsledků při 
soutěžích STTP v rám ci okresu i kraje 
a za jišťu jí si postup  na p řebor ČSR. 
V našem k lubu  s ní létá soutěžně i řada 
ju n io rů  a seniorů.

Křídlo je  ne jpracně jší částí m odelu. 
Výběru m ateriá lu, na jehož kva litě  závisí 
tu h os t a pevnost kříd la, je  třeba  věnovat

h ta v n fh ^ ^ ·  Ν3 náběŽn0U "ŠtU a liš ty
h lavního i pom ocného nosníku je použito

be7 «°V,y-C h- IÍŠt S rovnýrn i· hustým i léty 
bez suku, pr_ed sestavením křid la  ze všech 
stran obroušených  brusným  papírem  na
lepeným na prkénku. Hlavní nosník ie 
v střední části kříd la  zdvojen. O dtoková 
liš ta z tvrdší balsy tl. 3 mm, nejlépe zrca- 
dé lkového řezu, je shob lována do tro jú 
he ln íkového průřezu hoblíkem  Narex. 
Zebra, pokud nepoužijem e libereckých 
z překližky, jsou  vyříznuta podle p řek liž 
kové šab lony ze středně tvrdé balsy tl. 
2 mm, spo jena do b loku a spo lečné o- 
broušena na přesný tvar. K říd lo se sesta
vuje přím o na výkrese, zvlášť s třední část 
a zvlášť uši, jež jsou  ke středu připo jeny 
spo jkam i z p řek ližky  tl 1,5 mm. S třední 
část kříd la  je  vylepena balsou tl. 2, zakon
čení uší je  z balsy ťl. 5.

Vodorovná ocasní plocha má všechny 
liš ty  z pevnější balsy; řežeme je nejlépe 
balsořízem . Zebra jsou vyřezána podle 
p řek ližkových  šablon z balsy tl. 1 mm, 
střední žebro z balsy tl. 5 mm. Zakončení 
je z balsy tl. 3 m m. Postup sestavení VOP 
je sh o d n ý  se sestavou střední části křid la .

Trup má h lav ic i z tvrdší balsy tl. 10 mm, 
v níž je vyříznu t o tvo r pro zátěž, případně

1 o tvor pro  časovač. B očn ice  jsou z pře
kližky tl. 1,5 mm. Nosník ocasních p loch 
tvoří dvě kva litn í sm rkové lišty o průřezu
2 x  10 mm, mezi n im iž je  vlepen díl z ba l
sy tl. 10 mm, ztenču jíc í se na konci až na 
tl. 7 mm. Nosník je třeba lep it pečlivě, aby 
se po zaschnutí lep id la neprohnu l. H o to 
vý, načisto obroušený nosník je  zalepen 
do výřezu v h lavici. Ú ložná deska kříd la 
u verze s kříd lem  vce lku je z přek ližky tl.
1,5 mm, pou tač i ko líky z bambusu. P ro to 
typ s děleným  kříd lem  má žebra centro- 
p lánu z přek ližky tl. 1,5 mm.

Svislá ocasní p locha je vyříznuta z ba l
sy tl. 2 mm, nejlépe zrcadé lkového řezu. 
Sm ěrovka je ke kýlovce p řiš ita  pevnou nití 
a ce lek je  natupo přilepen  k trupu .

Všechny díly m odelu jsou po p řebrou- 
šení nalakovány lep icím  lakem, lehce 
přebroušeny jem ným  brusným  papírem 
a znovu nalakovány. Nosné p lochy jsou 
potaženy tenkým  v lákn itým  papírem (Mi - 
ka lentou, M odelspanem , Japanem). Kří
d lo  je lakováno č ty řik rá t napínacím  n itro - 
lakem a dvakrát zaponem  nebo vrchním  
lesklým  n itro lakem , vodorovná  ocasní 
p locha je lakována kvů li dosažení malé 
hm otnosti méně. Obé nosné p lochy se 
vypínají v šabloně.

Na výkrese je zakreslen vlečný háček 
systému trhačka, pro začátečníky je však 
jednodušší boční háček, jehož výhodou je 
snadná m anipu lace a získání větší výšky 
vystřelením  m odelu. Při užití to h o to  háč
ku postačí na SOP malá, na zemi s tav ite l
ná klapka; odpadne tedy zhotovování 
táhel k SOP. Vhodný boční háček byl 
uveřejněn v MO 1/1982 u m odelu Š-78.

H lavní m a te riá l

L išta sm rková 2 x  5 -  3 ks; 2 x  4 -  1 ks; 
2 x  1 0 - 2  ks

Balsová p rkénka asi 60 x  800 tl. 1 -  1 ks; 
tl. 2 — 3 ks; tl. 3 — 1 ks; tl. 5 — 1 ks; tl. ΙΟ 
Ι ks

Překližka tl. 1,5 -  250 x  250 
Potahový papír tenký (M ikalenta. Mo- 

delspan, Japan) -  2 archy 
Ocelová p letací jeh lice  ø  2,5 -  1 ks; 0  2 -  

1 ks
Lep id lo  Kanagom, Herkules 
Napínací lakC  1106, zaponový nebo v rch 

ní lesklý č irý  n itro lak , n itro řed id lo  
D robný m ateriá l: s ilonový vlasec 0  0,15; 

zbytek dura lového p lechu tl. 1,5; zbytek 
h lin íkového p lechu tl. 0,3; gum ová n it 
1 x1 ; režná nit; o lověné broky; bam bu
sová štěpina; dou tnák nebo časovač

Název:
Konstrukce:
Typ:
Rozpětí:
Délka:
Hmotnost:
Křídlo:
Plocha:
Plošné zatíženi: 
Profil:
Hlavní materiál: 
Ocasní plochy: 
Plocha VOP: 
Profil VOP: 
Hlavní materiál: 
Trup:
Hlavní materiál:

HELA
Václav Jiránek 
větroň kategorie A1 
1164 mm 
736 mm 
225 g

14,7 drn2 
12,6 g.dm- 2  
vlastní 
balsa, smrk

3,2 dm’-
vlastní
balsa

balsa, smrk, 
překližka

STAVEBNÍ
PLÁNEK

ve skutečné 
velikosti 

s podrobným 
stavebním 

návodem (1 list 
formátu A1) 

vyjde pod 
číslem 104 

v řadě plánků 
Modelář

β MODELÁŘ · 7/1983 · 198



M
O

D
E

LÁ
Ř

 · 7
/1983 · 199

>1



■ j  Upútaný model sa za letu pohybuje po 
krivke ležiacej na povrchu gulovej plo- 

^  chy, ktorej polomerom je vzdialenosť 
medzi ťažiskom modelu a závesom pútacieho 
zariadenia na zemi. Tvar křivky, po ktorej model 
letí, je obyčajne definovaný, například obratmi 
akrobatickej zostavy v kategorii F2B. Preto je 
možné s určitým zjednodušením popísaf let 
modelu matematicky. Možno si tak vytvořit' 
presnejšiu představu o tom, aké zrýchlenia 
a sily pósobia počas letu na model v jednotli
vých letových fázach. Táto představa umožní 
správné pochopit činnost' nádrže, navrhnut 
pútaci mechanizmus s ohladom na jeho dosta- 
točnú pevnost, poznat namáhanie jednotlivých 
častí modelu. Základné pojmy, ktoré sa v dal
ších úvahách vyskytnu, sú znázorněné na obr. 1.

Za letu pósobí na model súbor sil. leh výsled
nice určuje pohyb modelu. Výslednica sil je 
zložená zo sily prostredia, pútacej sily, gravitač- 
nej sily a zotrvačnej sily.

Sila prostredia (aerodynamická) vzniká pů
sobením prostredia, v našom případe teda 
vzduchu, na pohybujúci sa model. Skládá sa 
z aerodynamického vztlaku a aerodynamického 
odporu. V našich úvahách budeme medzi sily 
prostredia počítat i tah vrtule, pretože na jej 
rotujúcich listoch vzniká aerodynamický vztlak 
i aerodynamický odpor.

Pútacía sila zabezpečuje pohyb modelu po 
dráhe, ktorej každý bod leží v rovnakej vzdiale- 
nosti od jediného bodu -  středu gule, na ktorej 
povrchu je dráha letu „napísaná".

Gravitačná sila je spósobená gravitačným 
ůčinkom Zeme a jej výslednicou je tiaž modelu.

Zotrvačná sila vzniká v důsledku zmien 
rýchlosti a tvaru dráhy pri pohybe modelu po 
krivke. ,,Snaží sa" uchovat model v rovnomer- 
nom priamočiarom pohybe. Na obr. 2 sú zná
zorněné spomínané sily a ich niektoré význam
né zložky.

Let modelu je ustálený vtedy, ak sú všetkysily 
a momenty v rovnováhe, ak sa ich vektorový 
súčet rovná nule. Aerodynamické sily na nos
ných plochách a kormidlách pri riadení, pri 
poryvoch ovzdušia, kolísanie výkonu motora 
a pútacía sila spůsobujú sústavnú změnu dráhy 
a rýchlosti modelu. Vychylujú ho z rovnovážné
ho letového stavu. Preto vzniká sila zotrvačná. 
Zotrvačná sila působí proti příčině svojho vzni
ku, teda proti aerodynamickým a pútacfm silám. 

’Pre upútaný model je najvýznamnejšou zložkou 
zotrvačnej sily odstředivá sila. Vdaka nej možno 
model riadit, pretože napína pútacie lanká a tým 
umožňuje přenos riadiacich impulzov na kor- 
midlá. V „spolupráci" s vhodným tvarom nádrže

zabezpečuje dodávku pohonnej hmoty do mo
tora v každom letovom obrate. Preto je vhodné 
podrobnejšie preskúmať jej priebeh počas letu 
v akrobatických obratoch a jej působenievyužiť 
na zlepšenie letových vlastností modelu.

Pre pohyb hmotného bodu m, za ktorý bude
me v nasledujúcich úvahách považovat upúta
ný model, po kružnici platia vztahy:

normálové (odstředivé) zrýchlenie:
2

an =  ^ j- (m .s -2 ) (1)

normálová (odstředivá) sila:

2
Cn — m . an =  m . (N) (2)

kde v je obvodová rychlost (m.s- ^), m hmota 
modelu (kg), Rx poloměr křivosti dráhy (m),S^ 
stred křivosti (obr. 3.)

Rýchlosf v vo vztahu (1) určíme podl'a 

vzorca i'  — ~y . kde s je dráha modelu

v metroch, ktorú přeletí za čas t v sekundách. 
Dráhu i čas možno s přijatelnou presnosťou 
zistif a namerané hodnoty pri konkrétnom 
výpočte použit. Za poloměr křivosti dráhy Rk 
možno považovat poloměr letového kruhu (dlž- 
ku pútacích lán) len vtedy, ak model letí v rovině, 
v ktorej leží i stred S podlá obr. 1. Vo všetkých 
ostatných letových situáciách je potřebné brat 
do úvahy výšku letu a tvar dráhy, po ktorej 
model letí. Poloměr křivosti Rx je pre niektoré 
obraty a ich časti znázorněný na obr. 4.

Je zřejmé, že upútaný model sa za letu 
pohybuje po základní kužeíovej plochy, ktorá 
má vrchol v střede S a jej základna leží na 
gulovej ploché (obr. 4a, 4b). Os kužeíovej 
plochy prechádza vždy stredom S a je osou 
rotácie modelu pri lietaní akrobatického obratu. 
Obr. 4a znázorňuje let, kedy pútacie lanká 
zvierajú s osou z  súradnicového systému uhol 
45°. Os o je totožná s osou z. Na obrázku sú 
vyznačené jednotlivé prvky, umožňujúce analý
zu letu modelu. Obr. 4b (zvislá osma) znázorňu
je odchylku osi rotácie o od osiz súradnicového 
systému pre „tahaný" i „tlačený" přemet obra
tu. Ako vidno z obr. 4a a 4b, je potřebné poloměr 
křivosti Rff vztahovat k okamžitej osi rotácie, 
ktorú model právě obletuje. Na obr. 4c sú 
znázorněné poměry za letu v normálnom pře
mete, obr. 4d znázorňuje let v štvorcovom 
přemete. Ako vidno, základňou kužeíovej plo

chy je křivka, po ktorej model letí a ktorú 
například předpisuje súťažná akrobatická zo- 
stava. Pre iné kategorie upútaných modelov 
možno tvar křivky zložiť zo znázorněných 
prvkov.

Pre názornost' uvedieme postup zisťovania 
odstředivých zrychlení, odstředivých sil a polo
hy hladiny paliva v palivovej nádrži na příklade 
skutočného akrobatického modelu kategůrie 
F2B. Model bol obdobou známého Supermas- 
tera z. m. š. J. Gábriša o hmotnosti 1,3 kg, ktorý 
poháňal upravený motor MVVS 5,6 A a lietal na 
lankách o dlžke 19,5 m. Priemerné rýchlosti 
v jednotlivých obratoch, vypočítané z teoretic
kého tvaru obratu a času potřebného na jeho 
odlietanie, ktorý bol zistený meraním, sú v pri- 
pojenej tabuíke.

Let vo výške rukováte (vo výške h) je znázor
něný na obr. 5.Rk — R ^  19,5 m, v = 23 m.s- ’ .

23
19,5 = 27,1 . - 2

Krátké
Obrat Priemerná

rýchlosť

m.s 1 km.h-1

Vodorovný let vo výške h 23 83

Let na 45° 19,7 71

Přemet 18 65

Zvislá a vodorovná osma 19,4 70

Obr. 2. F výsledná aerodynamická sila; Fx 
aerodynamický odpor; Fy aerodynamický 
vztlak; T tah vrtule; G tiaž modelu; C odstředi
vá sila; Ss vztlak na ZCHP; P pútacia sila; V 
bočný vietor z vonkajšej strany letového kru
hu; M  moment spůsobený vetrom V k zvlslej 
osi; V bočný vietor z vnútornej strany letové
ho kruhu; M moment spůsobený vetrom V 
k zvislej osi



K zrýchleniu an graficky připočítáme gravitačně 
zrýchlenie g. leh súčtom je výsledné zrýchlenie 
a. Odstredivú silu C vypočítáme ako súčin 
hmoty modelu m a zrýchlenia an.

C = m .a n = 1,3.27,1 = 35 N

6 45“
Rif = R . sin =  19,5 . sin— = 7,47 m

v2 182 -2
a '’ =  7 ^ = M 7 = 4 3 '5 m s

Sklon hladiny paliva v nádrži je vždy taký, že 
hladina paliva je kolmá na vektor výsledného 
zrýchlenia, čiže na vektor a zostrojlme kolmicu 
k.

Let vo výške 45° je znázorněný na obr. 6.

Rk = R . sin U = 19,5 . sin 45° = 13,8 m.

Zrýchlenie v hornej a spodnej úvrati přemetu 
zistime rovnakým postupom ako v predchádza- 
júcom případe. Odmeranim z obrázku určíme 
velkosti jednotlivých zložiek zrýchlenia a . V hor
nej úvrati, kde a je 34,3 m.s-2, bud ea/9,5 m.s~l  
a ar 33 m.s~2.

C = m . a ,  = 1,3.9,5 = 12,35 N

W2 19.72 _2
a n = T h ~  " W  = 28·1 m S

K zrýchleniu an, ktoré je vypočítané rovnako 
ako v predchádzajúcom případe, připočítáme 
gravitačně zrýchlenie a takto stanovíme výsled
né zrýchlenie a , ktoré rozdělíme na dve zložky; 
jednu v smere pútacích lán (aj  a druhů na ne

W = m  . a„ = 1 ,3 .33  = 44,2 N

V spodnej úvrati je a = 54 m.s-2, a, bude 
17m.s~2 as, 50 m.s-2.

C = m  . a, = 1,3 = 22 N

lV = m . a, = 1,3.50 = 65 N

NEVYČERPATELNÉ

zamyslenie 
nad mechanikou 
letu U-modelu
kolmú(av). Zrýchlenie aj jezložkaodstředivého Ing. Ján ČIEŠKO, 
zrýchlenia, ktorá spůsobuje (ah v pútacích B r3 tÍS l3 V 3  
lankách. Zrýchlenie av je zložka odstředivého 
zrýchlenia, ktorú je potřebné „přemáhat"' vztla- 
kom na nosných plochách. Po odmeraní jed
notlivých zrýchlení z obr. 6 zistime, že

a, =  13 m.s-2 ;
C m . a, =  1,3.13 =  16,9 N

av = 27,5 m.s"2;
W = w  . av =  1,3.27,5 = 35,8 N

kde W je odstředivá sila, ktorá pósobl kolmo na 
nosné plochy, C odstředivá sila, napfnajúca 
lanká.

V hornej a spodnej úvrati normálneho přeme
tu pósobí zrýchlenie podfa obr. 7.

Sklon hladiny paliva v palivovej nádrži zistime 
opáť zostrojením kolmice/t navektorzrýchlenia 
a. Husto vyšrafovaná plocha znázorňuje palivo, 
ktoré nie je možno v danom bode obratu 
vyčerpať. V tomto spočívá i známy spčsob 
zastavovania motora upútaného modelu. Ak je 
nádrž poloprázdna, motor možno zastavit zale
těním dvoch až troch malých premetov vo 
yáčšej výške. Hladina paliva zaujme takú polo
hu, že do sacej trubičky sa nasaje vzduch 
a motor „zhasne".

Obdobným spósobom je možné analyzovat 
každý akrobatický obrat. Třeba si však uvědo
mit, že v našich úvahách sme nepočítali so 
zrýchlením, ktoré je spósobené změnou rých- 
losti. Toto zrýchlenie bude ovplyvňovat polohu 
hladiny paliva v smere pozdlžnej osi modelu. 
Zistiť verkosť tohoto zrýchlenia je bez meracej 
aparatúry nemožné, preto sme s ním kvčli 
jednoduchosti ani nepočítali.

Z výpočtov vyplývá, že zložkaodstredivej sily, 
ktorá napina pútacie lanká, je premenlivá a nie 
je příliš velká. Na dokonalé zabezpečenie tahu 
v lankách, ktorý umožní spolehlivé riadenie 
modelu, by nestačila. Preto ju trebadoplnif ešte 
dalšími silami, ktoré vyplývajú z vhodnej aero- 
dynamickej konfigurácie modelu, připadne vy- 
osenia pohonnej jednotky.
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Ο ν /  /řízem
rádiem

■  Pro průmyslové využití motorových modelů 
bylo v Japonsku vyvinuto zařízení Dyna-Star, 
sloužící k dobíjení přijímačových baterií a dal
ších pracovních baterií v modelu. Jde v podstatě 
o jednoduché dynamo s proudově regulovaným 
výstupem, které je poháněno klínovým řeme
nem z řemenice na hřídeli hnacího spalovacího 
motoru. Pro vytrvalostní rekordy nebo rekordy 
na vzdálenost na uzavřené trati by to mohlo být 
vítané zařízení, snižující nároky na kapacitu 
baterií.

■  Občas dostávám dotazy typu: Jaký školní či 
cvičný model si mám postavit na nácvik akroba
tické sestavy F3A? Odpověď je poměrně jedno
duchá. Náročnější obraty ze seznamu FAI se 
prostě nedají létat žádným stabilním, hodným 
,,samoletem“  -  pro trénink se tedy musí použí
vat model, který je vybaven tak, aby s ním bylo 
možné všechny obraty bezpečně zvládnout. 
Znamená to tedy, že k nácviku je zapotřebí 
normální soutěžní model. Pilot si jen postupně 
zvyká a pokouší se zvolna o stále složitější 
obraty. Začátečníkům doporučuji (po kolikáté 
již?), aby si postavili vyzkoušený typ modelu 
a nepokoušeli se o žádné vlastní kreace. Z praxe 
mohu doporučit modely Sultan, Blue Angel 
nebo Curare, které mají dobré vlastnosti a i bez 
žatahovacího podvozku bezpečně létají celý 
komplex obratů FAI. Jakýsi vysloveně školní 
model pro špičkovou akrobacii v podstatě ne
existuje a pilot, který se chce této kategorii 
věnovat, musí mít již za sebou desítky hodin 
s jednoduchými modely pro nácvik základní 
akrobacie. Takovými modely jsou třeba Middle 
Stick, Square Shooter, Faraón atp. Začáteční
kům také doporučuji, aby sl dobře prostudovali 
příručku Modely Letecké modely 3, v níž najdou 
hodně informací, které budou pro své akroba
tické začátky potřebovat. Příručku seženete 
bud v modelářských prodejnách, anebo v DOSS 
Valašské Meziříčí, odkud vám ji  pošlou na 
dobírku.

' /

■  Pohon modelů elektrickým motorem je u nás 
stále ještě Jen v plenkách, ale ve světě se stále 
intenzivněji prosazuje -  zejména s ohledem na 
přísné předpisy a zákony o ochraně životního 
prostředí. Soutěže větroňů s elektrickým poho
nem se létají již několik let, ale v loňském roce 
se již uskutečnily i mezinárodní závody „elek- 
ter" kolem pylonů a soutěže akrobatů podle 
upravených pravidel F3A. Je zajímavé, že se na 
tuto kategorii vrhli známí bratři Giezendanerové 
ze Švýcarska (Bruno byl mistrem světa F3A 
v letech 1969 a 1971) a v NSR i u nás známý 
W. Kosche.

Modelářská
plocha
v Mladé Boleslavi

Podobně jako modeláři z Brna-Medlánek 
jsme se zabývali problémem, jak nejvýhodněji 
vybudovat modelářskou dráhu pro RC modely. 
Dosud jsme stavěli modely, které startovaly 
z ruky, a pro přistání stačila normální travnatá 
plocha. Od určité doby však vznikla nutnost 
startů se zem ě-u větších modelů au maket je to 
výhodnější, u dolnokřídlých modelů nutné.

Proto jsme nejprve zvažovali tvar dráhy 
a posléze i materiálové možnosti. Náčelník 
mladoboleslavského letiště nám vyšel ochotně 
vstříc, a tak tvar dráhy byl určen poměrně 
snadno, stejně jako umístění v ploše letiště. 
Jako nejvýhodnější vyšel tvartrojúhelníka, který 
umožňuje při bezvětří start po hlavní dráze 
dlouhé 70 m a při větru start po drahách ve 
všech směrech o minimální délce 55 m. Praktic
ké zkoušky později ukázaly, že velikost plochy 
bohatě stačí i pro rychlé modely. Model, který se 
nevznese po padesátimetrovém: rozjezdu, do 
vzduchu totiž nepatří.

Potom přišel problém největší -  povrch. 
Studovali jsme asfaltové dráhy ve Strakonicích, 
v Hradci Králové, v Mělníce a další, ale ať jsme 
šetřili jak šetřili, nedostali jsme se pod cenu 
100 000 Kčs (a to byl pouze materiál). Pro 
zajímavost uvedu předběžný rozpočet pro náš 
rozměr plochy: asfalt -  250 000 Kčs, betonová 
plocha (tl. 10 cm) - 100 000 Kčs. Zvažovali jsme 
i použití panelů, gumových pásů apod., ale 
narazili jsme na problémy skladování a manipu
lace.

Nakonec zvítězilo nejjednodušší řešení -  
travnatý povrch. I teď se však názory tříštily: 
sekat a sekat, nebo zorat, zasít tr^vu a válcovat? 
Náklady na travní semeno a problémy s mecha
nizací však tuto variantu odsunuly do pozadí.

Vlastní úprava plochy spočívala v jejím vyty
čení a pravidelném sekání -  v loňském, poměr
ně suchém roce stačilo jednou za čtrnáct dní.

Začali jsme v květnu a skončili v říjnu. Sekačku 
jsme si zapůjčili za protislužbu v brigádnických 
hodinách; náklady na celoroční sekání nebyly 
nijak tragické: 2 1 benzínu na jedno sekání, což 
představovalo celkový náklad za sezónu asi 
200 Kčs.

Vrtulová benzínová sekačka srovnala drny, 
tráva zhoustla a povrch se částečné vyrovnal. 
Takto upravená dráha stačila i pro malé modely 
s koly o průměru 50 mm -  používáme ji i pro 
upoutané modely a pro vrtulníky. Po posekání je 
totiž první dva dny výška trávy 0,5 až 1 cm. 
Povrch je však stále ještě mírně vlnitý. Zlepšení 
povrchu bychom chtěli v letošním roce docílit 
válcováním, případně dorovnáním a dosetím 
trávy.

Problémy s modelářskou dráhou mají mode
láři v řadě našich klubů. Ne každý však má 
možnost nebo prostředky pro vybudování beto
nové nebo asfaltové dráhy. Travnatá plocha je 
vhodná nejen z finančních důvodů, ale také 
proto, že šetří modely při drobných nehodách, 
nejsou odřené konce křídel a je i milosrdnější 
při větší havárii.

Ing. Vladimír HANDLfK

Dráhy A a B  jsou přibližně rovnoběžné s hlavní
mi dráhami letiště, takže modely nebrání aero- 
klubovému provozu

„Křížový”
ovladač
pro Modela

U souprav M odela  D ig i vyžaduje  
ov ládání tře tí fu n kce  značnou  
pozornost. P ro to  jsem  navrh l 
a vyzkoušet vce lku je d n o du ch o u  
úpravu p á ky  p ravého ovladače, 
která je  p a trn á  z  obrázku  
a fo togra fie . P odm ínkou  je  u ž ití  
koncovek s ku lo vým i čepy Modela. 
Jako dů lež ité  se ukáza lo  p o d lo žen í 
lož iska sp o jovac í tyče p o d ložkou  
o t i  0 ,5 až 1 mm.

Fr. Podaný

10 MODELÁŘ ■ 7/1983 · 202



Představujeme:

FUTABA
FP-5MR

P é č i PZO Tuzex p ř ic h á z í na náš trh  
( i když pouze  do vybraných p rode jen  
Tuzex -  Tesla E itos) da lš í p ro p o rc io n á ln í 
souprava p ro  dá lkové řízen í m odelů.

Sou p ra  va, je jíž  vzorek jsm e  m ě li 
m ožnost vyzkoušet, p o ch á z í z  tzv. 
M-series, tedy ze s te jn é ,.č e le d i" ja k o  
souprava FP-7 MAG, k te rou  jsm e  vám 
p řib líž ili v M O 12/1982. P ro to  se ten tok rá t 
omezíme na s tručn ý  te ch n ický  pop is.

Vysílač FP-T5 MR je v plastikové skříni dosti 
členitých tvarů. Dva křížové ovladače jsou tzv. 
„otevřeného" typu s kryty proti pronikání nečiš-

TMELY 
na skelné 
lamináty______

K  vyrovnání ne ro vn o s tí p o v rch u  d ílů  ze  
ske lných lam inátů , p řípadně  kz h o to v e n í 
p ře chodů  m ezi je d n o tliv ý m i d íly  lze  
použ ít některý z  dále popsaných  tm elů.

■  První recept je z dílny A. Zedka: tmel smíchá
me ze stejného objemového množství lepidla 
Lepox, metylalkoholu a plnidla (dětský zásyp, 
mastek atp). Při použiti většího množství me- 
tyalkoholu lze zvýšit obsah plnidla, čímž se 
usnadni broušení, ale prodlouží doba vytvrzo
vání.
■ Místo lepidla Lepox lze použít Epoxy 1200, 
E 1505, E 110 BG 15 (nebo E 2100,2300 či 2500, 
které ale rozrušují pěnový polystyrén). Vyzkou
šené poměry složeni: E 1200 -  7 až 8 % tužidla 
P1 (tedy tužidla dodávaného k pryskyřici); 
E 1505- 13 % tužidla P1, E 110 BG 1 5 -1 3  až 
15 % tužidla P1. Pryskyřici necháme po namí
cháni asi 15 minut v klidu a pak jl teprve 
naředíme. Tmel mícháme ze dvou dílů pryskyři
ce a jednoho dílu metylalkoholu (poměr ale není 
kritický); plnidla přidáme tolik, aby tmel měl 
požadovanou hustotu.

Oba tmely lze použít ke tmelení epoxidových 
laminátů I dřevěných konstrukcí, nelze jim i 
tmelit plastické hmoty. Před tmelením zbavíme 
laminát separátoru, jinak tmel ke skořepiná

tot do mechaniky. Délka ovládacích pák je 
v jistém rozmezí stavitelná, stejně jako tuhost 
neutralizačních pružin. Zapnuti vysílače je indi
kováno červenou svítivou diodou, stav baterií 
lze kontrolovat ruchovým indikátorem. Ve 
spodní části čelního panelu jsou pod průhled
ným krytem umístěny přepínače smyslu výchy
lek serv. Pátá funkce je uvažována jako nepro- 
porciálnf, a je proto ovládána dvoupolohovým 
přepínačem na pravé části horní stěny skříně. 
Ovladače křidélek a výškovky jsou doplněny 
přepínači velikosti výchylek; menší výchylky lze 
nastavit v rozmezí 40 % až 100 % původních 
výchylek. Zajímavosti je použiti tzv. ATL obvodu 
u trimu ovládání otáček, který umožňuje trimo- 
vání pouze při ovládací páce ve spodní poloze, 
tedy odpovídající minimálním otáčkám motoru. 
Vysílač je napájen ze sedmi suchých tužkových 
článků nebo osmi NiCd akumulátorů o kapacitě 
450 až 550 mAh.

Přijímač FP-R 105 M o rozměrech 
43x69x20 mm a hmotnosti 54 g je vestavěn 
v krabici z odolného plastiku, celkově je navr
žen tak, aby co nejlépe odolával vibracím. 
Napájet jej lze čtyřmi suchými tužkovými články 
nebo čtyřmi NiCd akumulátory (pracuje při 
napětí 6 až 4,8 V). Odběr přijímače činí 15 mAh.

Servo FP-S 128 má nepřímý náhon potencio- 
metru. Při rozměrech 40,5x20x40,5 mm 
a hmotnosti 53 g vyvozuje největší točivý mo
ment 3,5 daN .crrr', pracovní rychlost je 0,24 
s/60°. Servozesilovač zpracovává kladné im
pulsy, neutrálu odpovídá délka impulsu 
1520 p,s.

Souprava pracuje s kmitočtovou modulací 
(FM) a pochopitelné umožňuje změnu vysílací
ho kmitočtu (přesněji kanálu v daném pásmu) 
záměnou krystalů. Do ČSSR bude souprava 
dodávána v provedení pro pásmo 40,68 MHz 
v této sestavě: vysilač FP-T5 MR, přijímač FP-R5 
MR, tři serva FP-S 128, pouzdro pro baterie 
přijímače, kabel přijímače s vypínačem, prodlu- 
žovací kablík pro servo křidélek a drobné 
příslušenství pro montáž serv.

Dovezená souprava Futaba FP-5 MR předsta
vuje solidní zařízení, které uspokojí i náročné 
zájemce o rekreační a možná i soutěžní létání. 
Je totiž vybavena pouze nejnutnějšími „vymo
ženostmi" (na které si každý rád a rychle 
zvykne), takže i cena je příznivější než u před 
časem dovezenésoupravyFP-7 MAG. rh

nepřilne. Během práce s tmelem by měla být 
v místnosti teplota aspoň 20 °C a co nejmenší 
vlhkost vzduchu, jinak se pryskyřice nevytvrdí 
dokonale. Vytvrzení tmelu trvá minimálně 24 
hodin, spíš však několik dnů. Záleží i na stupni 
ředění a tloušťce vrstvy. Obecně platí: větším 
zředěním umožníme vmíchání většího množství 
plnidla, čímž snížíme hmotnost tmelu a usnad
níme si broušení, zaplatíme za to však delším 
vytvrzováním. Tmel s menším množstvím ředid
la I plnidla je tvrdší, rychleji se vytvrzuje, je ale 
těžší a hůře se brousí.
■  Velmi tvrdý tmel získáme smíšením epoxido
vé pryskyřice s aerosilem (tzv. bílými sazemi). 
Při dávkování plnidla postupujeme opatrně, 
neboť se zpočátku vmíchává do pryskyřice 
pomalu, pak však tmel rychle houstne. Protože 
při vytvrzování většího množství tohoto tmelu 
dochází k poměrně prudké blokové polymeraci, 
doprovázené značným zvýšením teploty, je nut
né nanášet postupně tenči vrstvy, jinak hrozí 
poškození třeba povrchové úpravy okolí tmele
ného místa. Tmel je vhodný k zatmelení kovo
vých matic či motorové přepážkydo laminátové 
skořepiny atp. Špatně se brousí. Všechny dosud 
popsané tmely je možné před tmelením obarvit 
polyuretanovým lakem (bez tužidla -  jinak se 
směs srazí) -  jiné pigmenty se nehodí, neboť 
působením tužidla mění odstín.
■  Lamináty z polyesterových pryskyřic (ChS 
104 atp) se tmelí obtížně. Nejvhodnější je použití 
polyesterové pryskyřice s přísadou plnidla (dět
ský zásyp, mastek, aerosil). Mísící poměry je 
nutno vyzkoušet, protože jednotlivé složky 
pryskyřice mění své vlastnosti stárnutím.

Václav Buriánek

■ Nosnú plochu, připadne i vodorovnú chvos- 
tovú plochu váčšieho modelu, můžeme stavať aj 
tak, že si zhotovíme nábéžnú a odtoková lištu 5 
potřebného prierezu, ktoré upravlmevyrezaním 
drážky šlrky 2 mm do hlbky 3 mm. Drážka je 
presne v střede každej lišty. Z tvrdej balzy 
hrůbky 2 mm odrežieme vodiace lišty 1 o šírke 
8 mm. Do nábežnej a odtokovej časti rebier 3 
prevedieme v ich střede zářezy o hlbke 5 mm 
a šírke 2 mm. Vodiace lišty potom vlepíme do 
nábežnej a odtokovej hrany a na potřebné 
miesta nalepíme rebrá. Pracujeme na rovnom 
stole. Po vytvrdnutí lepidla móžemelepiťi pota
hy 4, ktoré přitlačíme balzovými lištami 2 o roz- 
meroch 5x5 mm. Nosníky zaistíme špendllkmi.

1 7 3 » 5

■  Pre poťahovanie polystyrénových výplní nos
ných ploch je potřebné vzájomne zlepiť viac 
kusov tenkej, ale dlhej balzy. Doporučujeme 
postupovat týmto spósobom:
■ Styčné plochy balzy orežieme ostrým noží- 
kom podlá pravítka, položíme na rovnú došku 
a vzájomne ich ksebe přitlačíme tak, aby medzi 
styčnými plochami neostávala medzera. V tejto 
polohe balzu připíchneme k doske špendllkmi 
a zleplme samolepiacou páskou.
■  špendlíky vytiahneme, zlepené diely obrátí
me lepiacou páskou k doske a v mieste spoja 
balzu ohneme. V tejto polohe uchytíme balzu 
špendllkmi na pracovnú došku a na styčné 
plochy nanesieme vrstvu acetonového lepidla.
■  Niekoíko sekund počkáme, až lepidlo dobré 
vnikne do balzy, vytiahneme špendlíky a balzu 
vyrovnáme na pracovnú došku. Potom za sú- 
časného pritláčaniaobidvoch lepených dielcov 
v mieste spoja vytláčame a utierame prebytočné 
lepidlo a zaisťujeme balzu na doske špendllkmi. 
Špendlíky zapichujeme v tesnej blízkosti spoja 
z obidvoch stráň. Po zaschnuti lepidla vytiahne
me špendlíky, opatrné stiahneme lepiacu pásku 
a spoj jemne prebrúsime. Takto zlepenú balzu 
kladieme na potah tak, aby strana zlepovaná 
lepiacou páskou bola na povrchu.
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NOVÉ PROFILY 
HQ-F/D

Je to m u  as i rok, kd y  jsm e  p o p rvé  č e tli 
o nových  p ro file ch  u rčených  p ro  RC  
m odely, především  p ro  větroně. Z právy  
o n ich  b y iy p říz n iv é -a ž n a d š e n é , ale  
techn ická  data jsm e  neznali. Teprve za 
čátkem  toho to  roku  uve ře jn il dr. H e lm u t 
Q uabeck v časopise F iug  +  m o d e ii -  
te ch n ik  rozsáh lý článek, v něm ž své p ro f i
ly  popsa l. Uvedl je jic h  vývoj, v las tnosti 
a souřadn ice , zatím  však b e zp o iá r. Z a jí
má vostí řady p ro filů  H Q -F /D  je  m ožnos t 
p o u ž it í  vztlakové k la p ky  o  h lou b ce  2 2  %. 
V hodnost p ro filů  p o tv rd ila  přesvědčivá  
b ila n ce  výkonů v náročných  sou těžích  
především  v ka te go rii F3B v m inu lém  
roce, kd y  je  použ ila  většina p ře d n ích  
p ilo tů  sou těžn í lig y  NSR a n ě k te ří d a lš í 
svě tov í šp ičko v í m odeláři. Jsou  vhodné  
' p r o  větší m o d e ly -p ro f ile m  nové  řad y  
bylo  opa třeno  i  k říd lo  po lo m a ke ty  větroně  
S B -10 o rozp ě tí 7  m.

Vztlakové klapky podstatně ovlivňuji vlast
nosti profilu, které jsou dány hodnotami aero
dynamických součinitelů: vztlaku Cy, odporu 
Cx, nulového momentu Cmo a úhlem sklonu 
vztlakové čáry dCy/d  tx. Zatímco součinitele 
vztlaku a odporu jsou závislé na rychlosti letu, 
jsou ostatní parametry na rychlosti prakticky 
nezávislé. Dále je součinitel vztlaku a odporu 
závislý na velikosti prohnuti střední čáry f  a po
loze maximálního prohnutíXř, na tloušťce profi
lu t  ajejípolozeXí. Velikost součinitele nulové
ho momentu Cmo a úhel nulového vztlaku do 
závisí na tvaru střední čáry profilu; sklon vztla
kové čáry s úhlem náběhu dCy/d a pak na 
základním, souměrném tvaru profilu. Ž toho lze 
určit změnu profilových charakteristik vlivem 
výchylky klapek na odtokové hraně profilu.

Vychýlením klapky se zrněni velikost prohnu
ti střední čáry profilu f  a poloha maxima pro
hnutí Xf, nezmění se však rozloženi tloušťky 
profilu. Tím se změníCy, Cx, Cmo a ao. nezmění 
se však sklon vztlakové čáry dCy/da.

Pozitivní výchylkou klapky (dolů) se zvětší 
zakřivení střední čáry profilu f. Tím vznikne 
vlastně nový profil s větším součinitelem vztlaku 
Cy a větším součinitelem odporu Cx. Vztlak 
vzroste a s ním se zrněni i rychlost letu v poměru

V2 _  Cy1 
V1 Cy2

Klesavost Je dána jednoduchým vzorcem

Vy —

Závisí na tom, jak klapka změní poměr Cy:Cx 
(klesavost). Při větších výchylkách klapky je 
poměrně větší přírůstek odporu než vztlaku, 
a proto s vychýlenou klapkou je klouzavost vždy 
horší.

Pozitivní výchylka klapky (dolů) zvětší křivost 
profilu a posune bod maximální křivosti dozadu. 
Vlivem těchto změn se zrněni i hodnota momen
tu Cmo. Výchylkou dolů se Cmo zvětši, výchyl
kou nahoru se zmenší.

Při negativní výchylce klapky (nahoru) se 
křivost profilu zmenši a proto se zmenši i hod
nota momentu Cm. Při větší výchylce klapky 
nahoru může nastat i změna znaménka (smyslu) 
momentu a tím se profil stává autostabilním. 
Negativní výchylkou klapky se snižuje maximál
ní součinitel vztlaku v normální poloze a zvyšuje 
maximální součinitel vztlaku na zádech. Opti
mální poloha minimálního součinitele odporu 
se posune do nižších hodnot vztlaku, a proto je 
možné model urychlit při přijatelné ztrátě výšky.

Aby dostal autor použitelné profily se vztla
kovými klapkami, zvláště při menších tloušť
kách pro menší výkonné RC větroně, při nichž 
se nevyskytnou výše uvedené nedostatky, pou
žil střední čáru s maximální křivosti posunutou 
poměrně dozadu, kombinovanou s klapkovitým 
profilem středního laminárnlho tvaru s poměr
ně velkým poloměrem náběžné hrany.

Možná, že si někdo ze čtenářů položí otázku, 
proč jsou uvedeny profily tlustší než 12 % při 
zakřivení 3 %. Ze studil vychází, že pro docílení 
optimálních výkonů má být udržena tloušťka 
profilu křídla na možné spodní hranici. Dnešní 
stavební technologie, využívající uhlíková, skel
ná nebo kevlarová vlákna, umožňují vystačit 
s tloušťkou křidla menši než 12 % až do rozpětí 
modelu asi 3,5 m. Teprve u velkých modelů 
s velkou štíhlostí křídla je nutné'z pevnostních 
důvodů volit tloušťku křidla u kořene větší než 
12%. Právě pro tyto velké modely se profily 
řady HQ-3/.. osvědčily nejlépe. S klapkami

HQ-1,0/8 HQ-1,0/9 HQ-1.0/10 HQ-1,0/12 HQ-1,5/8

0.0125 
0,025 
0,05
0,1o———
o .lip ^ r ·___o.PAlž
0,20

0,0144
0,0208
-wraoo

-0,0094
-0.0134
-0,0182

Yh Yd -
-00098------ =D $KS
0,0160 -0,0107
0.0227 -0.0154

0,0115 
0,0192 
0,0265 
0,0380 

—0,0523“ 
0,0621 
0,0672 
0,0709 

73

0,0129
0,0061
0,0

-0,0009
+ 0,0001

0,0

0,0277 
!05 

0,0137 
0,0064 
0,0

-0,0038
-0,0017
- 0,0002

0,0

0,0312
0,0229
0,0152
0,0071
0,0

1 2

-0,0081
-0,0132

-----Yh
0,0087
0.0142

1 xd- — 
-0,0043 

___--0.0074

■— vn ----------
0,0095
0,0156

-Ύ 3 -----------  ’
-0,0051
-0,0087

rOÍ0263
0,0201
0,WS22

—0,0103
.5/90.0136

----------------z^0122
0.0319 +-nrPrcn--------

-0,0399
-0,0426

2Z2L0409— 
0,0488 

-----M 530—

------ 0,0170—
-0,0193 

-----=ϋ·0201—

-0,0445
0,0530

-0,0207
-0,0235

Π Γ\0Δ7

40,0452___ S l 2 , 5 / T & S _ 0,0609 070257 _

-0!0443
-----0,t)392"-
__(LQ58&-

-o,o2 0^0642 
0 0637

-0,0258 
-0,0248 

—=^0208 
+ -cň rp t9 — —  ,

—0,0395-----
/< 0 31 1

0,0563 -0,0163 
o .W 8 » 2 .5 /1 ® o iii

075608—— 
0,0536

>aEp202~ 0,0400 -0,0048 ___O0428---- - -0,0076
—0,úlů4 
-0,0062 
-0,0032 
-0,0009 

0.0

-----0.027T"
0,0205
0,0141
0,0068
0,0

ύ,οϋϋΰ
+0,0014 
+ 0,0018 
+ 0,0015 

0.0

0,0295
0,0217
0,0149
0,0071
0,0

-0,0017 
+ 0,0002 
+  0,0011 
+0,0011 

0,0
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HQ-2,0/10 HQ-2,0/12 HQ-2,5/8 HQ-2,5/9 HQ-2,5/10

X Yh Yd Yh Yd Yh Yd Yh Yd Yh Yd
0,0050 0,0103 -0,0059 0,0120 -0,0076 0,0084 -0,0037 0,0091 -0,0045 0,0098 -0,0053
0,0125 0,0169 -0,0100 0,0198 -0,0125 0,0136 -0,0068 0,0148 -0,0080 0,0161 -0,0093
0,025 0,0239 -0,0141 0,0277 -0,0179 0,0213 -0,0091 0,0232 -0,0110 0,0251 -0,0129
0,05 0,0346 -0,0189 0,0400 -0,0243 0,0312 -0,0116 0,0339 -0,0143 0,0366 -0,0170
0,10 0,0481 -0,0243 0,0553 -0,0316 0,0439 -0,0139 0,0475 -0,0175 0,0511 -0,0211
0,15 0,0573 -0,0278 0,0658 -0,0362 0,0518 -0,0156 0,0560 -0,0198 0,0602 -0,0241
0,20 0,0622 -0,0293 0,0713 -0,0384 0,0571 -0,0160 0,0617 -0,0206 0,0663 -0,0252
0,25 0,0657 -0,0305 0,0753 -0,0401 0,0605 -0,0165 0,0653 -0,0213 0,0701 -0,0261
0,30 0,0679 -0,0307 0,0778 -0,0406 0,0627 -0,0162 0,0676 -0,0212 0,0725 -0,0261
0,35 0,0692 -0,0308 0,0792 -0,0408 0,0640 -0,0160 0,0690 -0,0210 0,0740 -0,0260
0,40 0,0686 -0,0298 0,0785 -0,0398 0,0637 -0,0148 0,0686 -0,0197 0,0735 -0,0247
0,50 0,0654 -0,0254 0,0745 -0,0345 0,0613 -0,0113 0,0658 -0,0158 0,0704 -0,0204
0,60 0,0575 -0,0187 0,0651 -0,0263 0,0547 -0,0062 0,0585 -0,0100 0,0623 -0,0138
0,70 0,0456 -0,0104 0,0510 -0,0158 0,0444 -0,0004 0,0472 -0,0032 0,0499 -0,0060
0,80 0,0312 -0,0035 0,0347 -0,0069 0,0312 +0,0035 0,0329- + 0,0017 0,0347 0,0000
0,85 0,0228 -0,0010 0,0252 -0,0025 0,0236 +0,0042 0,0249 +0,0030 0,0261 +0,0017
0,90 0,0157 + 0,0003 0,0172 -0,0012 0,0161 +0,0038 0,0169 +0,0031 0,0177 + 0,0023
0,95 0,0074 + 0,0008 0,0081 +0,0001 0,0078 + 0,0025 0,0081 +0,0022 0,0085 +0,0018
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HQ-2,5/12 HQ-3,0/8 HQ-3,0/9 HQ-3,0/10 HQ-3,0/11

X Yh Yd Yh Yd Yh Yd Yh Yd Yh Yd
0,0050 0,0115 -0,0070 0,0099 -0,0031 0,0107 -0,0039 0,0115 -0,0047 0,0123 -0,0055
0,0125 0,0187 -0 ,0 « 9 0,0155 -0,0061 0,0168 -0,0074 0,0182 -0,0086 0,0196 -0,0099
0,025 0,0289 -0,0Tg7 0,0225 -0,0079 0,0244 -0,0098 0,0263 -0,0117 0,0282 -0,0136
0,05 0,0419 -CU0223--------- 9#630-----— oooaz 0,0358 -0,0123 0,0385 -0,0150 0,0412 -0,0177
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,85
0,90
0,95
1,0

-0,0145 
«#161 

-0,0165 
-0,0169 
-0,0165 

0,0162 
^ 0 1 5 2  
-0,0108 
-0,0052 
+ 0,0012 

m 2
+0,0058
+0,0051
+0,0032

0,0

0,0541
0,0635
0,0704
0,0745
0,0772
0,0788
0,0784
0,0754
0,0672
0,0543
0,0381
0,0289
0,0188
0,0095
0,0

-0,0181
-0,0204
- 0,0211
-0,0217
-0,0215
- 0,0212
-0,0204
-0,0154
-0,0090
-0,0016
+0,0035
+0,0045
+0,0043
+0,0029

0,0

0,0577
0,0678
0,0750
0,0793
0,0821
0,0838
0,0833
0,0799
0,0710
0,0571
0,0398
0,0301
0,0198
0,0098
0,0

-0,0217 
-0,0246 
-0,0256 
-0,0265 
-0,0264 
-0,0262 
-0,0255 
-0,0199 
-0,0128 
-0,0044 
+ 0,0017 
+0,0033 
+0,0035 
+ 0,0025 

0,0

HQ-3,0/12 HQ-3.0/13 HQ-3,0/14 HQ-3,0/15 HQ-3,5/8

X
0,0050
0,0125
0,025
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,85
0,90
0,95
1,0

0,0301
0,0439
0,0613
0,07,

0,0l 
0,0870 
0,0888 
0,0882 
0,08; 
0,07 L 
Ο# 
0,0416 
0,0313 
0,0213

-0,6155
-0,0204

0,0320
0.0466

ΤΠΠΤ24
-0,0174
-0,0231

-0,0313
-0,0312

-0,Q245u n  
-Q .e i66H U 
-0,0070 

^TJÆOOO 
+0,0021 
+O3J028 
+ 0 ,0022, 

ao  HQ

0,0920 
0.0938 
0,0931 

>OjO09O
rse_

0,0627

-0.Q3g.5_
0,0224

M 05

-0,0363
-0,0362

-0,0017 
+0,0009 

~"+ 07 
+0,0019 

0,0

0,0237
0,0339
0,0492
0,0685

0,0937
0,0969
0,0988
0,0981

655 
0,0450 
0,0337 
0,0228

Yd Yh Yd Yh Yd
^ e ® 8 0 0,0156 -0,0088 0,0104 -0,0026
-0,0137 0,0250 -0,0150 0,0149 -0,0054
-0,0193 0,0358 -0,0212 0,0238 -0,0067
-0,0257 0,0519 -0,0284 0,0351 -0,0077
-0,0325 0,0721 -0,0361 0,0498 -0,0078
-0,0374 0,0845 -0,0416 0,0598 -0,0082
^§#394 0,0933 -0,0439 00654 -0,0078
-0,0409 0,0985 -0,0457 0,0693 -0,0077
-0,0412 0,1018 -0,0461 0,0721 -0,0069
-0,0412 0,1038 -0,0462 0,0736 -0,0064
-0,0405 0,1030 -0,0455 0,0735 -0,0050
-0,0335 0,0981 -0,0381 0,0713 -0,0013

0,0862 -0,0280 0,0644 +0,0035
-0,0128 0,0683 -0,0156 0,0531 +0,0083
-0,0035 0,0468 -0,0062 0,0381 + 0,0104
-0,0003 0,0349 -0,0015 0,0292 +0,0097
+0,0012 0,0235 +0,0005 0,0201 +0,0078
+0,0015 0,0111 +0,0012 0,0099 +0,0045

0.0 0,0 0O 0,0

X
0,0050
0,0125
0,025
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,85
0,90
0,95
1.0

0,0786 
0,0784 
0,07!
°,qeé2

0Í0399 
0,0304 
0,0209 
0,0102 
0,0

' -0,0114 Ό 3§36
-0 ,6833

-0,0164 
49

-0,0058 0,0804 -0,0104
-OJOOCBHQ 3 ,W 7 ®  -0,0041
i n  w iro -------------n  n e a r

+0,0087'
+0,0086
+0,0071
+0,0042

0/3

0,0416
0,0316
0,0217-
0,0105
0,0

+ 0,0069 
+0,0073 
+  0,0063 
+0,0039 

0,0

0,0936 
0,0931 

95 
0,-5795 
O.OCTT 
0,0451 
0,0341 
0,0232 
0,0112 
0,0

-0,0264
-0,0247
-0,0195

-^=00118
" ^ 0 0 2 7
+0,0035
+0,0049
+0,0048
+0,0032

0,0

v základní poloze jsou letové výkony a rychlosti 
asi rovnocenné s modely podobné velikosti se 
známými standardními profily. S mfmým pozi
tivním zakřivením vztlakovou klapkou lze lépe 
využit slabou termiku, s negativním zakřivením 
a mírným potlačením je možné větroně lépe 
,,rozjet" s menši ztrátou výšky. Zvednutím vztla
kové klapky lze snížit křivost profilu ze 3 % na 
1 %, takže model je schopen létat i na zádech.

Profily se zakřivením 1 % jsou vhodné pro 
rychlé svahové RC větroně a pro akrobacii. 
Autor použil profily HQ -  1/6 a HQ -  1/9 na 
speciálních svahových modetech s rozpětím 
2,5 m. Jejich přednost tkvi v tom, že s normál
ním a lépe s negativním zakřivením mohou létat 
velmi rychle, při slabých podmínkách mohou 
létat s pozitivní výchylkou klapky 4° až 5°.

Modely s profily se zakřivením 1,5^a2.5 %se 
výborně osvědčily v mezinárodních soutěžích 
kategorie F3B. Zdá se, že optimální zakřivení

(Pokračování na sír. 14)
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CTYRDOBY
dvouválec
amatérsky

Stavím RC m odely letadel, ale hlavně 
mi učarovaly m odelářské m otory  -  zvlášť 
č ty řdobé . Proto jsem se před něko lika  léty 
pustil do práce na m otoru , k terý jsem 
nedávno dokonč il.

M o to r vznika l dost neobvyklým  způso
bem -  bez výkresové dokum entace. Po 
zvo lení ce lkové koncepce jsem podle 
uvažovaných rozm ěrů m otoru  zho tov il 
k likový hřídel a o jn ice  a ty jsem  pak 
dop lňova l dalším i díly. Práce trva la  d lo u 
ho, pro tože  mám k d ispoz ic i pouze sou 
struh a m alou s to janovou vrtačku . Veške
ré frézování jsem dělal na soustruhu  za 
použití různých přípravků -  tak  jsem 
zho tov il i ozubená kola ven tilového roz
vodu. Zho toven i přípravků trva lo  m nohdy 
déle než pak zho toven í v lastn ího dílu .

Protože nemám m ožnost odlévání, m u
sel jsem  hlavy válců, k likovou  skříň, víka, 
kozlíky, unášeč vrtu le  a písty opracovávat 
z kusu tažené h lin íkové  s litiny . Kromě

pístů a unášeče jsou všechny díly p ísko
vány. Válce, k likový  hřídel, vahadla, čepy, 
vačkové hřídele a zdvihací tyče jsou 
z oceli a tepe lně  upraveny. Válce a vahad
la jsou chem icky černěny.

K likový h říde l je  u ložen v ku ličkových  
ložiskách, o jn ice  a ventilový rozvod 
v bronzových pouzdrech. V hlavách válců 
jsou zalisována ventilová sedla ze žáru 
vzdorné oce li. Ventilové pruž iny jsou za
jiš těny dvoudílným i kuželíky. Karburátor 
je typu Perry. Mazání je  za jištěno pouze 
rozstřikováním  o le jové náplně v k likové 
skřín i. H m otnost m otoru  je  980 g. M otor 
je typu OHV, osy válců spolu svírají úhel 
90°. Zdvihový objem  je 2 x  10 cm 3. M otor 
se snadno spouští, má nízké volnoběžné 
otáčky a tich ý  Chod. O táčky jsem zatím 
nem ěřil; s v rtu lí o rozm ěrech 480/200 mm 
však má je d n o tka  značný tah.

Lumír Poledník 
Snímek R. Bukovanský

ZAJÍMAVÁ KNIHA
M odely RC hyd rop lánů  nepatří k ne j- 

rozšířenéjším  m odelářským  kategoriím  
z řady důvodů: náklady na stavbu a p ro 
voz m odelů jsou zpravid la  vyšší než u m o
delů suchozem ských, transpo rt na místo 
startu se obyčejně neobejde bez osobní
ho au tom ob ilu  a pro svážení m odelů 
uvázlých dále od břehu je  třeba mít k d is 
pozic i loďku.

Přes ty to  p rob lém y se RC hydrop lány 
stále stavějí, neboť létání s n im i přináší 
zážitky „such o ze m cú m " odepřené. Pře
chod ze stavby pozem ních RC m odelů 
není však ani pro zkušeného m odeláře 
jednoduchou  záležitostí. Proto shrnu l zá- 
padoněm ecký m odelář E rich  D áubler ne j
dů lež itě jš í zásady aerodynam iky a hyd ro 
dynam iky vodních m odelů letadel spolu 
s konstrukčn ím i opa třen ím i a přídavkem 
techn ických  tipů  a sestavil z n ich knihu, 
která  vyšla v roce 1982 pod názvem 
RC-W asserflug v nakladate lství Neckar 
Verlag v NSR.

Na 128 stranách textu  doprovázeného 
četným i kresbam i a fo tog ra fiem i če rnob í
lým i i barevným i je č tenář postupně se
známen s p rakticky  prověřeným i ko n 
strukcem i p lováků i vodn ích  korm ide l, 
s je jich  upevněním  na m odelech a se 
seřizováním  podle po lohy  m odelu na 
vodě. A u to r se dále zabývá létáním  s m o
dely RC hydrop lánů  a se zvláštnostm i 
je jich  řízení počínaje startem  a konče 
přistáním . Sam ostatná kap ito la  se týká 
havárií na vodě, je jich  příč in  a násled
ků. Kniha je zakončena pojednáním  
o soutěžním  létání s RC hydrop lány a za jí
mavou kap ito lou  o vztahu m odelářů  k j i 
ným uživatelům  vodních ploch.

A čko liv  ta to  kn iha není a nebude na 
našem knižním  trhu , přináším e o ní in fo r
maci pro ty, kteří p rož ijí le tošní dovo lenou 
v zahran ičí a budou mít p řílež itos t si ji 
koup it. lab

NOVÉ PROFILY
HQ-F/D
(D okončen í ze str. 13)

profilu pro kombinaci rychlost-vzdálenost-čas 
je 2,5 %. Pokusy se svahovým modelem s profi
lem o zakřivení 1 % na svahu byly tak slibné, že 
se uvažuje i o jejich použití pro úlohu rychlost 
v soutěži kategorie F3B- vypadáto na profil HQ 
-1,5 /9 . Soutěžní model F3Bs tímto profilem má 
sice v úloze let na čas o něco horší výkony, 
v dalších dvou úlohách je však asi o 10 % lepší 
než modely s dosavadními profily.

ftada profilů HQ -  3,5/.. je uvažována pro 
pomalejší modely, např. kategorie IV v NSR, kde 
se startuje z ruky.

Praktické pokyny
Profily jsou tak uzpůsobeny, že při hloubce 

klapky 22 % ±2 % celkové hloubky profilu 
dovolují výchylky bez změny těžiště a bez 
velkého trimování výškového kormidla. Pro 
optimální polohu těžiště je užitečný rozsah 
výchylky klapek při pozitivních výchylkách 
(dolů) u všech profilů asi 5°, při vleku rukou 
nebo na navijáku může být výchylka zvětšena na 
10° až 15°. Tím se ovšem sníží příčná obratnost. 
Maximální záporné výchylky klapek jsou závislé 
na prohnutí profilu. Při prohnutí 1 % je maxi
mální výchylka nahoru asi -2 ° ,  při prohnutí 
3,5 %asi -6 ° . Při tom se zvětší příčná obratnost, 
což je významné zvláště při velkých rozpětích.

Podélná stabilita modelu se mění s výchylkou 
klapky protože klapka mění součinitel momen
tu Cmo. Např. pro profil HQ -  3/.. lze vypočítat:

+7 ,5°+5° +2,5° 0° —2,5°—5°
Cmo —0,28 —0,24 —0,20 —0,15 —0,11 -0,05

Tyto momenty ovlivňují síly na VOP. V kaž
dém případě lze postavit dostatečně stabilní 
model, je-li rameno mezi neutrálním bodem 
křídla (0,25 SAT) a VOP rovno asi čtyřnásobku 
střední hloubky křídla a plocha VOP je větší než 
10 % plochy křídla. Normální se posunuje u ne- 
souměrného profilu působiště síly s přibývající 
rychlostí dozadu tím dále, čím je větší hodnota 
momentu Cmo. Tomu odpovídá zvětšení síly na 
VOP, takže může dojít případně k třepetání VOP 
a k její destrukci. Je-li VOP příliš malá, stává se 
model v některých režimech letu neřiditelný. 
Záporná výchylka klapek zmenšuje hodnotu 
Cmo a pohyb výsledné síly při rychlém letu. 
Bude-li model „rozpálen" s kladnou výchylkou 
klapek (dolů), může situace vypadat ošklivě.

Hodnoty Cmo jsou u klapkových profilů 
vysoké. Pro tuto řadu profiů jsou při nulové 
výchylce klapky následující hodnoty součinitele 
momentu Cmo a optimální poloha těžiště Xs 
se souměrným profilem VOP. Při nedodržení 
tvaru profilu jsou samozřejmě možné odchylky 
a při „nosné" VOP se těžiště posune ještě více 
dozadu. Při zalétávání je nejlépe postupovat 
tak, že při neutrální poloze klapek se volí taková 
poloha těžiště, při níž má model minimální 
klesavost. Potom se nastaví klapky na -2 °  až 
—4° (nahoru), až model docílí v přímém letu 
nejlepší klouzavý úhel a při ponechání bez 
řízení při vysoké rychlosti zvedá předek trupu 
mírně nahoru. Tato poloha těžiště je optimální 
pro všechny polohy klapek.

Další praktická otázka je, jak velký zvolit úhel 
mezi křídlem a VOP („podélné V") a úhel

nastavení křídla k základní rovině. Přesně by 
bylo možné určit úhel nastaveni ze vztlakové 
čáry modelu. To však není nutné, prakticky se 
osvědčilo zvolit úhel nastaveni křídla kzákladní 
rovině trupu rovný zakřivení profilu v %, např. 
při prohnutí střední čáry profilu 2 % nastavit 
křídlo na úhel 2°. Při tom je vhodné nastavení 
VOP kzákladní rovině trupu 0° až — 1 ? Při přesta
vení vztlakových klapek za letu mění se samoz
řejmě úhel „podélného V". S kladnou výchylkou 
se zvětšuje a se zápornou se zmenšuje. Tím se 
zčásti kompenzuje i změna momentové rovno
váhy modelu ve správném smyslu. Jak dalece, 
závisí na hloubce klapky a poloze těžiště. 
Trimování je však vždy nutné.

Ještě několik poznámek o kombinaci profilů 
na křídle. U malých svahových modelů a modelů 
pro kategorii F3B je důležité pro zachování 
obratnosti nepřehánět štíhlost (maximálně 15) 
a k tomu raději volit menši zúžení (nejvýše 0,7). 
To dovolí kombinaci tlustého profilu (9-10 %) 
u kořene s profilem 8 % na konci stejného 
zakřivení. Má-li být model schopen rychlého 
letu, nesmí mít vnější profil větší zakřivení než 
vnitřní. Jinak dochází vlivem rozdílného posunu 
působiště vztlaku ke kroucení plochy a tím také 
k třepetání (flatru) křídla. U velkých modelů 
(rozpětí 4 až 5 m) s velkými štíhlostmi se 
doporučuje volit kořenový profil tlustší (asi řady 
3/14). U dvojitých lichoběžníků uprostřed asi 
10 % (řady 3/10) a na konci opět tlustší (řady 
3/12). M.M.

C h a ra k te ris tická  data 
Prohnutí střední čáry v %
Tloušťka profilu v %
Maximální prohnutí je při 
Maximální tloušťka je při 
Hloubka klapky 
Úhel náběhu při Cy = 0 
Úhel náběhu (přibližně)

f
t
X f = 0,55 
Xt = 0.4 
v / = 0,22
Op
a =  1/0,117.CA.a0
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T R E N E R
jsem  p o s tav il p ro  ió n 
skou dovolenou. Je tak  
nenáročný, že je j  s tih n e 
te s le p it je š tě  p ře d  o d 
jezdem  na dovo lenou  
letošní. Jeho le tové  
v lastnosti byly p ro  m ne  
příjem ným  p řekvape
ním ste jně  ja ko  o d o l
nost p ro t i poškození. 
M ateriá lově je  m ode l 
velm i n e n á ro č n ý -k e  
stavbě jsem  p o u ž il p o 
lystyrénové po lo tova ry  
M odela a odpadovou  
ba/su, k te rou  jsem  ručně  
ohob lova l a obrous il.

Trup je ze středně tvrdé balsy tl. 2 až
2,5 mm. M otorová přepážka a m otorové 
lože jsou  z p řek ližky  tl. 4 mm, ostatní 
přepážky jsou z balsy tl. 4 až 5 mm. 
Největší šířka trupu  50 mm je dána použ i
tým m otorem  a RC soupravou -  každý š ij i 
bude m uset uprav it pod le  svých m ožnos
tí. Spodní a horn í část trup u  je  ze stejné 
balsy jako  bočn ice, v lákna dřeva jsou 
však ko lm á k podé lné  ose trupu . V místě 
připevnění h lavního podvozku je  balsa 
nahrazena p řek ližkou  tl. 2 mm. Přední 
část trupu  se zužuje a je  vylepena hrano ly 
balsy, které jsou opracovány do ob lého 
tvaru.

Křídlo je  z po lystyrénového po lo tovaru 
nosných p loch M odela kat. č. 1500. Ná- 
běžná a od toková  liš ta  a s tředová žebra 
jsou z balsy tl. 5 mm, nosn íkze  sm rku má

průřez 2,5 x  5 mm. Zakončení kříd la  jsou 
z balsy tl. 10 mm. Dřevěné díly lepíme 
lepid lem  Herkules, ste jně jako  potah 
z m ikrodýhy. Ten lepíme dřevem  k po ly
styrénu, tedy papírem navrch. Po za
schnu tí lep id la  papír navlhčím e a stáh
neme.

Ocasní p lochy jsou z balsy tl. 3 až 4 mm, 
ko rm id la  se o táčejí na závěsech Modela.

Podvozek příďového typu  má přední 
podvozkovou nohů z oce lové  struny 
o prům ěru 2 mm, která je  odpružena 
dvěma závity. Hlavní podvozek, p řiš rou 
bovaný třem i vru ty k trupu , je  z dura lové- 
ho p lechu tl. 1,5 mm. Kola jsem použil 
p lastiková o prům ěru 40 mm. Pro starty  ze 
země jsou ovšem vhodně jší ko la po lo - 
pneum atická.

M oto r může mít zdvihový objem  0,8 až

1,5 cm 3. V hodné  jsou m otory OTM 0,8 
a 1,5. P ro to typ  byl nejprve poháněn m o to 
rem Cox G olden Bee, později C ox Tee 
Dee .051, v  obou případech potlačeným  
o 4° a vychýleným  doprava asi o 2 °. 
S v rtu lí TF 7 /4  létá m odel velm i k lidně  
a řízení je  ve lm i příjem né. S v rtu lí TF 6 /3  
se zm ění v ječ íc ího  ďáblíka, p řivádě jíc ího 
diváky v nadšení -  pro začátečníky tu to  
kom b inac i nedoporuču ji. Nádrž je  spá je 
na z pocínovaného p lechu  tl. 0,2 až 
0,3 mm a má objem  40 cm 3. D opo ruču ji ji 
zho tov it ja ko  akroba tickou .

RC souprava sestávala v p ro to typu  
z p řijím ače  WP-23, napájeného z NÍCd 
akum u lá to rů  o kapacitě 450 mAh a serv 
M in i T itan R S-23 F. Táhla řízení jsou  
zakončena ku lovým i čepy Modela.

Povrchová úprava je  obvyklá. Po o -  
broušení všechny díly nalakujeme jednou  
čirým  n itro lakem  C 1005 (zapon). Potom  
na tru p  a ocasní p lochy přilakujem e tenký 
potahový papír. Po obroušení ne jjem ně j
ším brusným  papírem nalakujem e m odel 
dvakrá t lesklým  n itro lakem  a nakonec 
po ložím e jednu  vrstvu Epolexu ja ko  o- 
chranu před úč inky paliva.

Létání s m odelem  je příjem né, pokud 
dodržím e základní zásady, m nohokrá t 
popsané v M odeláři: zejm éna po lohu  tě 
žiště, úhel seřízení a geom etrickou  s o u 
m ěrnost m ode lu . Pokud by došlo p o u ž i
tím  hm otně jš ího  m otoru  k většímu posu
nu těž iš tě  kupředu, nemusíte dovažovat

ocasní části, ale zm enšete š ípov itos t 
kříd la . V opačném  případě je  vhodné  
šípov itos t zvětšit. M otorové m odely za lé- 
távám hned s m otorem  v Chodu -  bez 
zaklouzání. Pokud méně zkušený m ode
lář použije  ,,jedenapů lku“ , d o p o ru ču ji 
pro začá tek lé ta t s v rtu lí nam ontovanou 
obráceně -  tím  se značně sníží je jí ú č in 
nost. Po za lé tání ji upevním e na m o to r 
norm álně.

Jaroslav Kroufek, LMK Slaný
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Konstrukce, 
popis a výkres 

zasloužilý mistr sportu 
Radoslav ČÍŽEK

RC větroň 
o rozpětí 

2 m

T E R E J 2
M yšlenka nakreslit nějaký m enší po 

h ledný RC větroň s dob rým i výkony, 
odpovída jíc í prav id lům  v zah ran ič í velm i 
ob líbené  kategorie  2M (což je  značně 
zjednodušená kategorie  F3B), se z rod ila  
někdy koncem  roku 1981. V po lov ině  
ledna 1982 jsem pak navrh l m odel Terej 2 
v dnešní podobě. Různé nesnáze zdržely 
však v lastn í stavbu na to lik , že jsem  nako
nec m usel požádat m. s. V lad im íra  Horáka 
z našeho LMK, zda by neměl zájem  si 
takový m odel postavit.

M ůj první Terej -  m nohým  známý z po
čátku RC snažení u nás -  byl jednopove lo - 
vý větroň, který vydobyl ve své době m no
há vítězství na soutěžích. Myslím, že Te
rej 2 mu nebude dě la t ostudu . Tom u, ko 
mu název Terej n ic neříká, chci napově
dět, že jde o m ořského ptáka, ž ijíc ího  na 
souostrov í G uadalupe, který umí výborně 
p la ch tit ve vzestupných p roudech  vzdu
chu nad tamním  skalnatým  pobřežím .

Netvrdím , že Terej 2 je  šp ičkový m odel,

postavený ne jm odernějš im  způsobem . 
O válný lam inátový trup  by byl jis tě  es te tic 
kým přínosem , také by se asi našla i vý
hodnější p ro filá ž  kříd la. Univerzální m o
del pro širší použ ití -  pro te rm iku , svaho
vé létání a někdy snad i pro ka tegorii 
dvoum etrovek (vznikne-li u nás) -  však 
bude vždy kom prom isem  mezi es te tický
mi požadavky, nároky na výkonhost a ma
te riá lovým i m ožnostm i.

Než se pustíte  do stavby, p ře ko n tro lu j
te, zda se vaše zdro je , přijím ač a serva 
vejdou do p ros to rů , kam je s n im i uvažo
váno. Pokud ne, posuňte  přepážky v trupu  
pod le  po třeby -  sam ozřejm ě potom  m usí
te  upravit i je jich  tvar.

Kdo si ne trou fá  postavit m odel s k říd 
lem vetknutým  do trupu , může si upravit 
p lánek pro posazení k říd la  na trup  a p ř i
pevnění gum ou. Potom  je třeba p ro d lo u 
ž it s třední díly obou po lov in  křid la  
o 37,5 mm, zk rá tit spo jky (vynechat je jich  
střední část) a troch u  upravit (zvednout

před náběžnou hranou kříd la) kryt kabiny. 
Serva potom  um ístěte pod kříd lo  za p ře 
pážku T4. Stavba se tím usnadní, sníží se 
i hm otnost a k luž se p řitom  n ijak podsta t
ně nezhorší.

M odel se vleká dobře, za bezvětří ale 
d o p o ru ču ji k ladku. Protože je dostatečné 
pevný, můžete je j bez obav startovat 
i m otorovým  navijákem.

Na říd ic í zásahy reaguje Terej 2 oka
m žitě, řízení je ale příjem né, v zatáčkách 
m odel dobře ,,sedí“ , při m írném  přetažení 
se chová kladně. Kluž je ve lm i dobrý, díky 
větší dopředně rych los ti má m odel při 
přím ém  letu snahu trochu  „p la v a t" . Přes 
vyšší p lošné zatížení není klesavost výraz
ně horší p ro ti jiným  ,,V -dvo jkám M. Při 
podvečerním  létání za větru  asi 3 až 
4 m .s~1 a bez známek působení te rm iky  
nebyly tedy výkony přes 330 s výjim kou.

Pom ěrně vysoká hm o tnos t vzhledem  
k ve likosti m odelu je zapříč iněna jednak 
použitím  méně kva litn í balsy, jednak ba
revnou povrchovou úpravou n itroem aily. 
Rovněž řadu dílů  by bylo možné ještě 
o d lehč it. Domnívám se, že by bylo možné 
postavit m odel Terej 2 i o hm otnosti 
m enší než 1300 g. Avšak i v podobě, v jaké 
je  na výkrese, budete s m odelem  Terej 2 
u rč itě  spoko jeni.

Hlavní materiál

Balsa tl. 1 mm -  4 dm 2, tl. 1,5 mm -  
59 dm 3, tl. 2 mm -  8 dm 2, tl. 3 mm -  
30 dm 2, tl. 4 mm -  4 d m 2, tl, 5 mm -
7 d m 3, tl. 6 mm -  1,5 d m 2, tl. 8 mm -  1 
prkénko

P řekližka tl, 0,8 mm -  7 d m 3, tl. 1 mm -
8 d m 2, tl. 1,5 mm -  4 dm 2, tl. 3 mm -  
3 d m 2

Sm rkové liš ty 2 x 3  mm -  4 ks, 2 x  4 mm 
-  1 ks, 3 x  3 mm -  8 ks, 3 x 5  mm -  
8 ks, 3 x  8 mm -  1 ks 

Lípa tl. 5 mm -  60 x  180 mm 
B uk 10 x  10 x  80 mm 
Dural tl. 1,5 mm -  85 x  220 mm 
O celový d rá t 0  1,5 mm -  0,3 m, 0  2 mm -  

0,25 m
Plastikové závěsy a páka M odela 
Potahový papír -  1,6 m 2 
N itro lak  čirý vypínací -  0,5 I

Stavební plánek modelu Terej 2 ve sku
tečné velikostí a s úplným stavebním 
popisem vyjde pod číslem 124s ve speci
ální řadě plánků Modelář.

Název: TEREJ 2
Konstrukce: Radoslav Čížek
Typ: RC větroň

Rozpětí:
tř. 2M 
2000 mm

Délka: 1147 mm
Hmotnost: 1385 g
Křídlo
Plocha: 40,40 dm 2
P rofil: E 193
Hlavní m ateriá l: balsa, sm rk
Ocasní plochy
Plocha VOP: 7,38 dm 2
P ro fil VOP: soum ěrný
Hlavní m ateriá l: balsa
Trup
Hlavní m ateriá l: balsa, překližka,

Ovládané prvky:
sm rk
směrovka,
výškovka

mmemmmmmmmmmammmmmm
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Bellanca
Champion
Citabria
americké
víceúčelové
letadlo

Č ástečnou p ro tiváhou  firem  Cessna 
a P iper na am erickém  trh u  spo rtovn ích  
a víceúčelových letadel je  firm a  Bellanca 
A irc ra ft Corp. ze státu M innesota . Je to 
výrobce, který sice p rodukc í nem ůže ko n 
kurova t zm íněným firm ám , ale p řesto  má 
stálý o kruh  zájem ců o so lidn í jednoduché  
konstrukce . V současné době nabízí firm a 
něko lik  různých typů, z n ichž každý má 
něko lik  odvozených m odelů.

Typ C ham pion (název zůstal po firm ě 
C ham pion A irc ra ft Corp., která byla vy
koupena firm ou  Bellanca) je  nabízen 
v ce lkem  šesti m odelech, vycházejících 
z původního typu C itabria  S tandard (7 
ECA). Název C itabria  vzn ik l obrácením  
slova A irb a tic  -  akrobatický. M odel S tan
dard usku tečn il prvý let 1.5. 1964 s m o to 
rem o výkonu 85 kW a již  v s rpnu  téhož 
roku byla zahájena sériová výroba, která 
běží dodnes. Další C itabrie  dosta ly  výkon
nější m o to r o výkonu 110kW , přičem ž 
m odel 7 GC AA je určen pro  běžné létání, 
m odel 7 KC AB má akroba tickou  úpravu 
(nastřikování paliva, o le jový systém upra
vený pro let na zádech) a m odel 7 GC BC

má op ro ti m odelu  7 GC AA navíc vz tlako 
vé klapky. M odel S cout (8 GC BC) s m oto 
rem o výkonu 133 kW má zvětšené rozpětí 
a přistávací k lapky a je  určen pro zem ě
dělské práce, v lekání větroňů atp. Posled
ním m odelem  té to  řady je Decath lon 
(8 KC AB) s m otorem  o výkonu 110 kW, 
upraveným p ro  akroba tické  létání, k říd 
lem s jiným  p ro filem  a menším rozpětím  
a v rtu lí typu C onstant Speed. Tato typová 
řada je  ve lm i ob líbená i mezi m odeláři, 
o čemž svědčí m nožství nabízených sta
vebnic jak  typu C itabria, tak Decathlon.

TECHNICKÝ POPIS

B ellanca C ham pion  C itabria  je  dvou
m ístný jednom o to rový  vzpěrový horno- 
p lošník sm íšené konstrukce  s pevným 
dvoukolým  podvozkem  a ostruhou.

Křídlo je  dvounosn íkové  konstrukce  
s žebry lisovaným i z dura lového plechu. 
Dřevěné nosníky jsou mezi sebou vyztu
ženy oce lovým i trubkam i a d iagoná ln ím i 
ocelovým i lanky. Náběžná část je k první
mu nosníku potažena dura lovým  p le 

chem. Celé k říd lo  je potaženo dacronem . 
K řidé lko  je  celokovové, rovněž potažené 
dacronem . O krajové ob louky jsou lam i
nátové. K říd lo je podepřeno  párem vzpěr 
z oce lové p ro filové  trubky.

Trup má kostru  svařenu z ocelových 
trub e k  tak, že za kab inou  má pouze 
tro júhe ln íkový  průřez. Na ni jsou  nasaze
ny p řek ližkové  přepážky. Karosérie trupu  
je tvo řena  pom ocnou konstrukcí. Celek je 
opět potažen dacronem . Kabina se seda
dly za sebou má dveře na pravé straně 
trupu . Palubní deska je pouze před p řed
ním sedadlem . Řízení je  pákové s lanový
mi převody na ko rm id la  i křidélka.

Ocasní plochy o p ro filu  rovné desky 
jsou jednoduché  trubkové  konstrukce  
a jsou  potaženy opět dacronem . Kostra 
kýlové p lochy je  pevně přivařena k trupu. 
S tab ilizá to r je  vyztužen jak  ke spodní 
hraně trupu , tak i ke kýlové ploše. Sm ě
rovka má aerodynam ickou  vyvažovači 
p lochu  a je  opa třena  pevným fle tnerem . 
Výškovka má na levé straně vyvažovači 
p lošku , ovládanou z kabiny.

Přistávací zařízení. Kola o rozm ěrech 
6.00 x  6, opatřená ko toučovým i brzdam i, 
jsou u ložena na kyvných po loosách, které 
jsou zavěšeny na kování v podélné ose 
trupu . T lum ení za jišťuje o le jopneum a tic - 
ký tlu m ič ; ce lek je  pod p lechovým  krytem. 
O struhové ko lo  o p rům ěru 8 " je  u loženo 
v o točné  v id lic i, která je uchycena na 
pružném  držáku. Řízení ostruhového kola 
je za jiš těno sp irá lovým i pery, zavěšenými 
na páce sm ěrovky. Hlavní ko la jsou opa
třena kapkovitým i kryty.

Motorová skupina. Č tyřválcový p lochý 
vzduchem  chlazený m oto r Lycom ing typu 
0-235-C1 o výkonu 85 kW (115 k) pohání 
ce lokovovou pevnou v rtu li. (Původní C i
tab ria  fy C ham pion byla poháněna m oto 
rem ó o n tine n ta l 0-200A o výkonu
73.5 kW). Palivové nádrže jsou  umístěny 
v kříd le  mezi nosníky u trupu ; mají ce lko 
vý objem  132 I. O lejová nádrž má objem  
30 I.

Zbarvení. Základní zbarvení je v kom 
b inaci bílé a červené (viz le tový snímek), 
zbarvení se ovšem u le tounů různých 
m odelů a sérií liší; řada C itab ril je také 
zbarvena pod le  vkusu svého m ajitele.

Technická data a výkony. Rozpětí 
kříd la 10,15 m, ce lková dé lka 6,88 m, výš
ka 2,31 m. Nosná p locha  15,52 m 2. H m ot
nost prázdná 484 kg, nejvyšší vzletová
748.5 kg, p lošné zatížení 4 9 kg .m ~ 2. 
R ych losti: cestovní na 75 % výkonu m o
to ru  1 9 8 km .h _1, přistávací 82 km .h-1 . 
S toupavost 3,7 m .s-1 , dostup  3660 m.

Zpracoval Zd. KALÁB 
Výkres Jar. FARA
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Až dosud jsm e se v  našich úvahách 
zabývali p lošným  padákem  o tvaru 
osm iúhe ln íku . Je však sku tečně  

ne jvýhodnější?  R um unští reprezentanti 
dosahova li až donedávna ve lkých úspě
chů s po loku lovým  padákem , k te rý  má 
také rozhodně aerodynam icky lepší para 
m etry. Podívejm e se tedy nejdříve na jeho  
kons trukc i.

Pom inem e-li m ožnost nanesení p las
tické  hm oty  v tekutém  stavu na kopyto  
tvaru po lokou le  a je jí následné z tuhnu tí, 
což je  v am atérských podm ínkách  prav
děpodobně  neuskutečn ite lné , zbývá je 
d iné: sestavit po loku lový padák z  dílů . 
S fé rický tva r padáku bude tím d o ko na le j
ší, z čím více dílů bude složen. Řekli jsm e 
si však již  v úvodu, že spo jování padákové 
f ó l ie - a  to  p la tí o jakém ko liv  je jím  ty p u - je  
pracné, vzrůstá hm o tnos t a ve  spo ji (švu) 
vždy h rozí roztržení padáku. V p rax i se 
p ro to  spoko jím e s kons trukc í p o loku lové - 
ho padáku  ze šesti nebo osm i d ílů . Tvar

okra j o šířce asi 1 až 2 mm na spo jovací 
šev (pokud budem e díly k sobě lep it).

K vyříznutí v lastn ích  dílů z fó lie  je 
vhodné použít šab lony z přek ližky nebo 
p lechu ve tvaru d ílu , podle níž fó lii u řízne
me h o lic í čepe lkou  nebo hrotem  p is to lo 
vé páječky. Hotové díly k sobě postupně 
p řilepím e nebo pod le  šab lony přivařím e 
p is to lovou  pá ječkou. V každém případě 
se nám však těžko povede dokona le  s lep it 
nebo svařit střed padáku. Ten p ro to  zpev
níme nalepeným  kroužkem  fó lie  o p rům ě
ru asi 30 mm. Š ňůry upevníme na okra j 
padáku v m ístech švů; proužky fó lie , jim iž  
je  přilepu jem e, to tiž  švy zpevní. P o loku lo 
vý padák je  však sám o sobě nestabilní, za 
letu se naklání a vylévá, čímž se sam ozře j
mě jeho úč in n o s t snižuje. Proto v jeho 
středu zhotovím e kruhový o tvor, jehož 
p rům ěr by měl být asi padesátkrát menší 
než p rům ěr padáku, pro náš padák tedy 
15 mm.

Je jasné, že zhotovení po loku lového

U m ím e lé ta t

TOMÁŠ SLÁDEK

(D o kon če n í z  M odeláře 6/1983)

je d n o ho  d ílu  z jistím e následujícím  zp ů 
sobem : „ D

Šířku spočítám e ze vzorce s =  ,

kde D  je  požadovaný p rům ěr padáku, 
n poče t d ílů , z  n ichž chcem e padák 
sestavit. C hcem e-li tedy napřík lad zh o to 
v it osm id ílný  padák o p rům ěru  750 mm, 
získáme po dosazení do  vzorce šířku 
s 295 m m . Výšku dílu  h  získám e ob d ob -

n.D
ným výpočtem  ze vzorce h  — , v na

šem p řípadě bude 590 m m. V dalším  
postupu už musím e užít rýsovacích p o 
třeb. Narýsujem e úsečku o délce s, z je jí
hož s tředu  vztyčíme ko lm ic i o d é lc e h. Ze 
středu úsečky s sestro jím e k ružn ic i

k  o po lom ěru  — . Část k ružn ice  k  mezi

koncovým  bodem úsečky s a je jím  p růse
číkem  s h rozdělím e na něko lik , napřík lad 
šest, shodných  dílů . Body 2 až 6 na 
k ružn ic i vedeme rovnoběžky s h .  Úsečku 
h  rozdělím e na ste jný poče t dílů a body 2' 
až 6 ’ vedeme rovnoběžky s s. Průsečíky 
přím ek p rocháze jíc ích body odpovída jíc í
ho označení vyznačují okra j konstruova 
ného d ílu  padáku; postačí je  sp o jit p lynu 
lou křivkou  (obr. 1). Druhá strana dílu 
bude osově převrácená kolem  úsečky h . 
Na jedné  straně dílu musíme ovšem p řida t

padáku je  dosti p racné. P řitom  výhody, 
které by nám m oh l přinést, jsou  značně 
pochybné. V rá tím e-li se zpět k  úvahám 
o prům ěru padáku, z jistím e výpočty, že 
tam, kde by p rům ěr osm iúhe ln íkového 
padáku byl 500 mm, postačí p rům ěr p o lo 
ku lového padáku 350 mm. Porovnám e-li 
však p lochu  to h o to  po loku lového  padáku 
s p lochou odpovída jíc ího  osm iúhe ln íko 
vého padáku, z jis tím e, že jsou  p řib ližné  
stejné. Znam ená to , že i hm otnost obou 
padáků bude zh ruba  shodná (p o lo ku lo 
vého dokonce  větší) a shodná bude i je 
jic h  ve likost po sbalení. P řipočítám e-li 
ještě fakt, že po loku lový  padák je  m no
hem náročně jší na správné sbalení, bude 
výsledek našich úvah celkem  jednoznač
ný: pro  naše účely [jíně vyhovuje je d n o 
dušší padák p lošný.

Zbývá ještě  otázka, zda je  ne jlepší tvar 
p lošného padáku skutečně pravidelný 
osm iúhe ln ík. Vyjděm e ze dvou fa k 
to rů : Z p lošných  padáků by byl aero
dynam icky ne jvýhodnější kruhový 
padák, jenž by však musel být opatřen 
značným  počtem  šňůr. Hm otnost šňůr ale 
hra je nem alou ro li v ce lkové hm otnosti 
padáku, p ro to  by m ělo být naší snahou 
je jich  počet om ezit. Nejmenší m ožný po 
čet šňůr je tři, to  za předpokladu , že padák 
bude m ít tro júhe ln íkový tvar. Takový pa
dák má už ovšem aerodynam ické charak
te ris tiky  p říliš  nepříznivé. O sm iúhe ln íko
vý padák s osm i šňůram i je  jakým si kom p
rom isem  m ezi těm ito  dvěma extrém y, 
jehož výhody ukázala praxe; je  nejčastěji 
užívaným padákem  nejen u nás, ale i za 
h ran icem i.

Zhotovení osm iúhe ln íkového padáku 
je jednoduché : po třebný kus fó lie  tř ik rá t 
uprostřed přehnem e a spodní okra j vzn ik
lého tro jú h e ln íku  odříznem e ho lic í čepe l
kou tak, aby obě  bočn í strany tro jú h e ln íku  
byly s te jně d louhé  (obr. 2).

Š ňůry padáku by měly být nejméně 
jeden a pů lk rá t tak d louhé, jako  je  prům ěr 
padáku. K je jich  zho toven í vo lím e n it 
tlu s to u  jen tak, aby se šňůry výmetem 
a rozbalením  padáku nepřetrh ly, to  kvůli 
dosažení co nejm enší hm otnosti padáku. 
Při výběru n itě  dbáme též na to, aby 
nebyla „c h lu p a tá "  a aby se p říliš  nekrou- 
tila  -  šňůry se pak nebudou vzájemně 
zam otávat. Šňůry připevňujem e vždy do 
v rcho lů  padáku. Na je jich  koncích zho to 
víme uzlík, přes nějž je  k padáku důkladně 
p řilepím e čtverečkem  sam olep icí fó lie , 
případně čtverečkem  fó lie , z níž je zh o to 
ven padák, natřeným  kva litn ím  ko n tak t
ním lep id lem . Pak přiložím e v rcho ly  pa
dáku s nalepeným i šňůram i přesně na 
sebe, šňůry napneme, do le  je zastřihne 
me na ste jnou  délku asvážem e. Létám e-li 
s raketou o vn itřn ím  prům ěru  trupu  18 
a více m m, můžeme před svázáním na 
šňů ry  navléct kroužek z přek ližky ti. 1 mm 
o p rům ěru  asi 12 mm, po jehož obvodu 
jsm e ve ste jné vzdá lenosti od sebe p ro v r
ta li osm  o tvorů , jim iž  šňůry provléknem e. 
K roužek do značné míry om ezí případné 
zam otávání šňů r padáku. U m odelů s p rů 
měrem trupu  14 mm by kroužek byl p říliš  
malý, tedy i m álo účinný, p ro to  od jeho  
použ ití raději upustím e.

Padák připevním e k m odelu  tlus tou, 
ve lm i pevnou n ití ne jlépe tak, že n it 
p řilep ím e  na raketu zvnějšku p lastikovou 
lep ic í páskou (obr. 3). V osazení h lavice 
pak zhotovím e podélný zářez (rýhu), jím ž 
n it po zasunuti padáku a h lavice do trupu 
prochází. Do n itě můžeme ještě  vřad ittzv .

Obr. 3

pružný č le n -k u s  gum y o průřezu 1 x 2 a ž  
1 x 3  mm, který z tlum í náraz na padák při 
vým ětu a zam ezí ta k  p ře tržení n itě  nebo 
šňů r padáku. Není to  však nutné za p řed 
pokladu, že spo jovací n it ponechám e 
dosta tečně  d louhou , aspoň 750 mm.

Padák skládám e vždy tak, aby šel do 
rake ty  snadno zasunout. Šňůry by po 
složen í padáku měly vycházet z jednoho  
bodu (obr. 4). Dbáme na to , aby nebyly 
sm otané, padák se pak to tiž  buď  neotevře 
vůbec, nebo v nej lepším případě jen z po
lov iny . N ikdy šňůry neutahujem e pevně 
kolem  s loženého padáku, nanejvýš je  
ko lem  něj něko lik rá t vo lně  (!) ovinem e 
a zbytek šňů r po uložení padáku do trupu  
navinem e sp irá lov itě  třeba na tužku  nebo 
na p rs t a z něj je  do trup u  opa trně  
„sv lé kne m e ". Pokud jde  padák zasunout 
do rakety p říliš  ztuha, rozbalím e je j a s lo 
žíme znovu. Je nutné s i uvědom it, že 
budem e-li padák skládat tak, aby měl co 
nejm enší p rům ěr po sbalení, zvětší se 
je h o  dé lka. S tím  musím e počíta t již  p ři 
stavbě m odelu ; m ěli bychom  p ro to  již  
tehdy vědět, z jakého m ateriá lu  budem e 
m ít padáky, ja k  budou velké, a pod le  toho  
s tanov it dé lku trupu .

Při přípravě na start musím e především  
dbát na dokona lou  izo lac i p lastikového 
padáku od horkých  plynů vým ětu. Krom ě 
ucpávky ze zm uchlaného tenkého  papíru 
(p lně vyhovu je  toaletní), k te rou  vsuneme 
do trup u  těsně nad m otor, p ro to  ještě  
padák vo lně  zavinem e do dalšího kusu 
tenkého  (!) papíru. Chladem  většina p las
t ic kých  fó lií, z  n ichž se zho tovu jí padáky,
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tvrdne. Za ch ladného  počasí se tedy vyva
rujem e toho , abychom  p a d á k s b a lilia v lo -  
žili do rakety p říliš  d louho  před startem  
a v době mezi uložením  padáku do rakety 
a je jí přípravou na startovním  zařízení 
zahřívám e trup  rakety v d lan i.

Při soutěži je m ísto sta rtu  vždy pevně 
určeno a i vo lba  času, v němž můžeme 
startovat, je do značné míry omezena. 
N icméně i za těch to  nepřízn ivých o ko l
ností máme u rč ité  m ožnosti, jak  využít 
případných te rm ických  proudů. Vždy tedy 
sledujem e sm ěr a sílu větru i in terva ly  me
zi jeho poryvy. Je -li počasí větrné, s ta rtu 
jeme do okam žitého  zk lidnění, panu je-li 
bezvětří, snažíme se startovat do zved
nuvšího se poryvu větru, tzv. te rm ického  
závanu. Výhodné je  e tartovat tehdy, když 
se za s lunečného počasí blíží hrana stínu 
vrhaného m rakem ; zvláště je -li tím to  m ra
kem tzv. kum ulus -  kupovitý  bílý ob lak 
s p lochou  základnou -  je  p ravděpodob
nost odstartován í do stoupavého p roudu 
dosti vysoká.

I když je  s ta rtov iš tě  neměnné, p ro h lé d 
neme si oko ln í te rén, zda by se nedal 
využít. Za s lunečného  počasí často napří
klad vzn ika jí s toupavé p roudy nad s iln ic í, 
budovam i, nad písečným  povrchem  atp. 
Večer po západu slunce, nebo zakry jí-li 
s lunce trva le  mraky, zase naopak m ohou 
být stoupavé p roudy nad terénem , který 
tep lo  d rží déle -  tedy nad lesem, vyšším 
travnatým  porostem  atp. Podle oko lností 
tedy ram pu nakláním e tam, kde lze výskyt 
s toupavého p roudu předpokláda t. Přitom  
je ovšem třeba poč íta t s tím , že případný 
v ítr odk lán í vzdušné p roudy od svislice, 
a že tedy ve výšce, dejm e tom u, dvě stě 
metrů stoupavý p roud  nenaleznem e přes
ně nad m ístem jeho  vzn iku. Je sam ozře j
mé, že popsaným i způsoby ani při největší 
snaze nenalezne náš m odel stoupavý 
proud vždy; pravděpodobnost, že se to 
podaří, je  však u rč itě  vyšší, než když 
startu jem e bez oh ledu na podm ínky.

D ostane-li se m odel do stoupavého 
proudu, vyvstává další p rob lém : jeho  ná
vrat. Vždy je  vhodné m ít padák opatřený 
determ alizá torem . Jeho zhotovení je  po 
měrně prosté. Šňůry padáku rozdělím e na 
dvě po lov iny, jež  k trup u  připevním e 
dvěma spo jovacím i šňůram i. Jednu 
z těch to  šňůr přivážem e n a g um ičku  nebo 
nit, k terou uvážeme kolem  trupu  (na němž 
je nutné zh o tov it vodítko, aby se gum ička  
neposunovala), a vložím e pod ni dou tnák. 
Po p řepá lení gum ičky  se po lov ina  šňů r

uvo ln í a z padáku se stane vlastně jakýsi 
stream er.

I když však de term a lizá tor sp ln í svůj 
úko l, padá často raketa k zem i ještě 
hodně d louho, p ro to  se v každém případě 
vyp la tí donášková služba. Je jí o rganizace 
záleží na tom , jaké  techn ické  p rostředky 
máme k d ispozic i.

N ejprostší způsob donáškové  služby 
bychom  m oh li p řirovna t k štafetovém u 
běhu. V předpokládaném  sm ěru letu ra
kety, tedy po větru, se v rozestupech 
zh ruba  pět set metrů rozestaví členové 
donáškové služby. Po startu  běží za m o
delem  soutěžící do té doby, než přiběhne 
k prvním u členu donáškové služby. M odel 
mu na obloze ukáže -  předá -  a dál ho 
s ledu je  už ten to  člen, který je j opě t předá 
dalšímu atd. Výhodou je, že m odel s ledují 
stá le  čerství lidé, kteří m ohou p o ch op ite l
ně při běhu vyv inou t větší rych lost. Nevý
hodou je  předávání m ode lu , které je  
zd louhavé (než další člen „š ta fe ty "  model 
na ob loze nalezne) a zvláště p ři horší 
v id ite ln o s ti m odelu  může zp ů so b it znač
né zdržení a někdy i jeho ztrá tu .

Pom ěrně dobře  dostupným  p ros třed 
kem pro s ledování m odelu je  aspoň na 
dom ácích soutěžích m otocykl. Hodí se 
ovšem jen v některém  terénu, nelze na něj 
tedy spo léhat, neznám e-li letiště. Musí být 
dvousedadlový; osoba na zadním  seda
dle, jíž  bývá většinou sám soutěžící, m o
del s ledu je  a navádí řid iče.

Pravděpodobně ne jvhodnější systém 
donáškové služby, který se dá up la tn it 
kdeko liv, je  s použitím  občanských  ra
d ios tan ic  -  po jítek. M in im á ln í poče t ra
d ios tan ic  je dvě, lepší jsou  tř i až čtyři, 
pod le  počtu  lidí, jež máme k d ispozic i. 
R ad iostanice ovšem musí m ít dosah ně
k o lik  k ilom etrů . Vhodné jsou  například 
rad iostan ice  používané přís lušn íky VB, 
které se navíc dají p řipn o u t k pasu. Další 
po třebnou pom ůckou je aspoň jeden, 
lépe však dva nebo více da lekoh ledů . 
Soutěžící v tom to  případě vždy zůstává na 
s ta rtov iš ti, m odel sleduje da lekohledem  
a rad ios tan ic i navádí č leny donáškové 
služby, kteří jsou  daleko v te rénu. Je -li č le 
nů donáškové služby s rad ios tan icem i ví
ce, seřadí se za sebou podobně jako  p ři 
„š ta fe to vé m " způsobu; pokud je  k d ispo 
z ic i další da lekohled , používá je j ten, který 
je  s ta rtov iš ti nejblíže.

Donáškovou s lužbu ovšem nemáme 
k  d ispoz ic i vždycky. Často m odel ztratím e 
chvíli před jeho  přistáním  a m usím e je j

h ledat. O způsobu h ledání bylo již  v M o
de láři psáno něko lik rá t v souvis losti s v o l
nými le teckým i modely, naposled v m in u 
lém sešitu  v č lánku I. Veselky V o lné  
větroně -  sp o rt jak  se patří. Nebudeme je j 
opakovat, p řipom eňm e si však je d n o : Ať 
už m odel najdeme, nebo ne, vždy se 
vracím e na sta rtov iš tě  chvíli před uko n če 
ním da lšího  ko la  tak, abychom  m ěli čas 
p řípadně m odel p řip rav it a odstartova t. 
Může se to tiž  stát, že je j nalezl a na 
s ta rtov iš ti odevzdal někdo jiný.

Své zam yšlení nad tím, ja k  létat padák, 
uzavřu upozorněním , že zvláště v první 
části byly mé úvahy spíše hypo te tické , 
a pokud mě někdo přesvědčí, že nebyly 
zcela pravdivé, rád se nechám vyvést 
z om ylu. Účelem  č lánku bylo především  
vzbud it o tu to  ka tegorii větší zájem a uká
zat, že i v ní je  o čem přem ýšlet.

Použitá literatura
Letecký modelář 8/1961
Gorskij, Krotov: Raketnoje modělirovanije
Sekanina: Letecká příručka I

■  ODPM M ladá Boleslav a RMK p ři ZO 
Svazarmu AZNP -  m odeláři uspořáda li
19. března okresn í p řebor STTP. Zúčast
n ilo  se je j deset žáků, všichn i z M ladé 
Boleslavi. V ka tegorii S4B zvítězil Luboš 
Hanzlík ce lkovým  časem 275 s. Jen o se
kundu méně nalétal Pavel Zátopek a na 
třetím  m ístě skonč il Tomáš Starý výs led
kem 268 s. V ka tegorii S3B, která p ro b ě h 
la za ve lm i špatného počasí, takže se 
usku tečn ila  jen dvě kola, si vedl ne jlépe 

Tom áš Starý (400 s), na dalších m ís
tech sko n č ili Josef Pašinger (345 s), 
Pavel Zátopek (231 s). V ka tegorii S6B byl 
bez konku rence  Josef Pašinger s 268 s, 
d ruhý sko n č il Pavel Zátopek (228 s )a tře tí  
Tom áš Starý (111 s). Celkovým vítězem se 
stal Josef Pašinger.

■  Veře jná soutěž v kategoriích  S3A, S6A 
a S4C, k terá  byla zároveň okresním  p ře 
borem , se usku tečn ila  2. dubna na le tiš ti 
v M ladé Boleslavi. V ka tegorii S3A zvítězil 
host, Jose f Ferbas z Hradce Králové, je n ž  
dosáhl výsledku 484 s. V ka tegorii S6A si 
ne jlépe vedl rovněž „p ře s p o ln í"  M artin  
Jansta z H radce Králové (235 s) a v ka te 
g o rii S4C byl nejúspěšnější Karel K re jb ich  
z pořáda jíc ího  k lubu , který nalétal 390 s.

Vladimír Baar
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O lodních 
modelech

VLADIMÍR
VALENTA

V srpnu se bude v Českém Těšíně konat první 
samostatné mistrovství ČSSR v kategorii FSR. 
Je potěšitelně, že na zahajovacích soutěžích 
této sezóny v Chomutově a v Praze byla zastou
pena i třída FSR-E, v níž se objevili nejen noví 
soutěžící, ale dokonce nové „speciály" Miloše 
Vaňoucha a Josefa Dvořáka z Prahy. Zejména 
Vaňouchův model překvapil svou rychlostí, 
Miloš použil pro jeho pohon motor Eltmax 
50/20, jehož plášť a uhlíky chladl vodou. Motor 
je napájen šestnácti články o kapacitě 2 Ah. Po 
optimalizaci lodní vrtule bude model zřejmě 
schopen ujet minimálně 20 okruhů. Je třeba 
podotknout, že jeho hmotnost je přesně 2 kg, 
takže to již asi bude maximum, kterého se 
podaří dosáhnout. Cesta k dalšímu zlepšení 
povede asi přes co nejlepšl využití uložené 
elektrické energie v pohonné baterii, co nejlepší 
přizpůsobeni vrtule k motoru a zvyšováni účin
nosti motoru, kde se otvírá široké pole působ
nosti všem koumákům.

Množf se případy, a to i na soutěžích, záhadných 
výpadků RC souprav a havárii modelů. Pouze 
mizivé procento selhání je však zaviněno sa
motným rádiem. Naprostou většinu poruch pů
sob! lidský faktor, zejména nevhodná instalace 
palubního systému soupravy, popřípadě údrž
ba. Dnešní soupravy -  a tím nemyslím pouze 
nejnovější typy -  jsou prokazatelně velmi spo
lehlivé. Praxe ukázala, že dobře udržovaná 
souprava má životnost nejméně deset let. Je 
jisté, že životnost jejich mechanických dílů, 
především potenciometrů ovladačů a serv, závi
sí na počtu provozních hodin, ale i zde je vyšší, 
než se všeobecně předpokládá. Pro dokreslení 
uvádím, že používám soupravu Varioprop 6S 
z běžné produkce již deset let bez jediného 
selháni, a to se starými, ale velmi spolehlivými 
tzv. šedými servy. A že to není ojedinělý případ, 
dokazuje reprezentant V. Škoda, který tutéž 
soupravu používá v modelu třídy F1-V15, i když 
mnozí modeláři tvrdí, že šedé servo kormidlo na 
„desítce" neutáhne. Chce to však jen dokonalé 
řemeslné zpracování celého řídícího mechanis
mu, aby byl bez vůlí a zbytečných odporů.

V poslední době se vyskytlo značné množství 
poruch dovážených serv Futaba FP-S7 z po
slední dodávky. Výrobce v nich totiž použil 
motor s nižší účinností, který musí mít, aby byl 
zachován velký kroutící moment, vyšší spotře
bu. V mezních situacích jsou pak přetěžovány 
spínací IO v elektronickém systému serva 
a může dojit k jejich zničení. Proto i zde platí 
(pokud nejde o obří modely) zhotovit náhony ke 
kormidlu, karburátoru i palivové jehle tak, aby 
neměly velký odpor, který serva zbytečně zatě
žuje.

Model
pobrežného
hliadkového

činu
KS-80

Po získaní u rč itých  skúseností s jedno 
duchým i m odelm i kategorie  EX-500 sme 
sa so synom  rozhod li postaviť nejakú 
zaujím avejšiu loď , a tak sa z rod il h liadko- 
vý č in  s jednoduchou  kabinou a dvom i 
delam i. P lánkovaný trup  je sice poměrně 
pracný, ale to u to  techno lóg iou  sa najlep- 
šie dosiahne žiadaného tvaru ; trup  je 
samozřejm é m ožné zhotov iť i lam inová
ním. P roto typ č lna  je  poháňaný osvědče
nou sovie tskou pohonnou jedno tkou , 
k torú  je m ožné nahradit' m otorčekom  
Ig la-G onio  4,5 V a lodnou vrtu iou  Igra 
o priem ere 30 mm. Hriadel' v rtu le  v tom  
případe zhotovím e z d ró tu  do jazdného 
kola o priem ere 2,4 mm a púzdro hriadele 
z dura lovej či m osadznej trubky.

Rebrá a kýl lode vyřežeme z preg le jky 
hr. 3 mm. Rebrá p řilepím e na kýl, potom  
zalepíme pozd lžn iky  trupu  zo sm reko- 
vých líšt o priereze 4 x 4  ( 3 x 3 ,  
5 X 5 )  mm. Hotovú kostru připevním e 
dnom  navrch na pracovnú došku. T rup 
p lánku jem e sm rekovým i liš tam i o p rie re 
ze 3 x  5 mm od zrkad la  po rebro 8. Lišty 
lepíme pom aly a pozorné, používáme

■  Při zhotovování zvýšeného předku trupu 
(vlnolamu) se musíme často vypořádat s tím, že 
jeho zakřivení má malý poloměr. V takovém 
případě můžeme přední část vlnolamu zhotovit 
z pásu překližky tl. 0,6 až 0,8 mm s vlákny dřeva 
orientovanými kolmo k jeho delší straně (obr. 1). 
Překližku namočíme, přišpendlíme k trupu a po 
vyschnutí j i  přilepíme. Je-li vlnolam tlustší, 
nalepíme na sebe pásků několik. Shodným 
způsobem můžeme zhotovit i oděrnou lištu; 
pásky překližky samozřejmě u pravíme pod le její 
šířky.

■  Vybrání v lodním trupu pro kotvu vydlabeme 
zhruba o 2 až 3 mm větší. Z vhodného dřeva 
(lípy, olše atp.) zhotovíme přesný negativní 
model tohoto vybrání, jehož povrch dokonale 
vybrousíme. Do vnější strany modelu zašroubu
jeme vrut, zatlučeme hřebík nebo zalepíme

najlepšie Epoxy 1200, no dobré poslúži 
i Kanagom. Š p iců lode od rebra 8 po lep í
me balsou hr. 10 mm pre jednoduchš ie  
vytvarovanie předku lode. Na dne trupu  
označím e m iesto, kad ia í bude prechá- 
dzať puzdro hriadele. V kýle vyřežeme až 
k povrchu lode p ilkou  výre z a do vnútra 
lode prevřtam e otvor. Do trupu  usadíme 
m oto r s hriade lom . P okia í chcem e s mo- 
delom  jazd iť rekreačne, inšta lu jem e 
ko rm id lo  zo súpravy lodného ko rm id la  
podn iku  Modela; pre súťažné jazdy v ka
tego rii EX-500 je  lepšie použit' pevné 
ko rm id lo  z dura lového (m osadzného) 
p lechu  hr. 1 mm.

Po dokončení trupu  je vhodné zho tov iť 
podstavec lode; lepšie sa nám bude rob iť 
nástavba. Tá je  zhotovená opat' z p reg le j
ky hr. 3 mm. Podstavec a če lné kryty diel 
sú z h lin íkového p lechu hr. 0,5 mm, v las t
ně telesá kanónov z h rano lov lipového 
dřeva. Hlavně zhotovím e z prázdných 
náp ln í do prepisovacej tužky, na ktoré  pri 
kořen i namotám e niekol'ko závitov tenké 
ho d ró tu . S tožiar o priem ere 8 mm vybrú- 
sime z drevenej tyčky k lam piónu. Ostatně 
de ta ily  na p ro to type  m odelu sú z h račkář
ských výrobkov, zakúpených v NDR, no je 
m ožné si ich zho tov iť aj po dorr,áčky.

Vytm elený a vybrúsený m odel natriem e 
základnou fa rbou. Potom ho vyvážíme 
a vyznačíme č iaru ponoru . Pod čiarou 
ponoru nafarbím e m odel červenou fa r
bou, nad č iarou ponoru šedou. Paluba je 
tm avo červená a kajuta so stožiarom  
zelená. Dělá, radar a úvázníky nafarbíme 
na čie rno .

N akoniec připevním e zábradlie , a p o 
k ia í chcem e s m odelom  súťažiť, i všetko 
povinné  vybavenie. M odel zajazdíme po- 
na jp rv na kíudne j hladině.

Ján Juriga, KLM Kopčeny

kolík pro snazší uchopení. Do vybrání nanese
me směs Epoxy 1200 a dětského zásypu Batole 
nebo Sypsi v poměru 1 :1 . Model natřeme 
vhodným separátorem (např. pastou na parke
ty) a vtlačíme do vybrání (obr. 2); vytlačený tmel 
otřeme čistým hadříkem. Po vytvrzení Epoxy 
1200 model poklepáním uvolníme, vyjmeme 
a okraje otvoru začistíme. Takto zhotovené 
vybrání má přesný tvar, hladké stěny a po 
odmaštění je můžeme ihned lakovat.

Karel Egrt, Rpety

V článku
NOVINKA ZE SSSR
v Modeláři 3/1983 se jeho autor O. Franěk zmínil
0 modelu požárnického záchranného tahače. 
Při návštěvě moskevského obchodního domu 
Dětský svět letos v únoru jsem zjistil, že staveb
nice Požarnyj katěrsejižprodává; jejícenaje25 
rublů. Polystyrénová krabice obsahuje plastiko
vé výlisky trupu, paluby a nástavby, jedenáct 
sáčků s drobnými plastikovými díly velmi dobré 
kvality, dva elektromotory, zdroje, dvě tuby 
s lepidlem a těsněni. Podrobný stavební návod 
je doplněn mnoha obrázky, bohužel však po
strádá barevné schéma předlohy; lod jevyobra- 
zena ve dvou barevných variantách jen na 
přebalu krabice. Stavebnice je doplněna dvěma 
archy pestrých obtisků, drobné nápisy na nich 
jsou však nečitelné. Výrobce udává délku mo
delu 495 mm, hmotnost 1200 g a maximální 
rychlost 0,8 m .s '1. Velikost modelu umožňuje
1 případnou instalaci RC soupravy. Až na drobné 
nedostatky, o nichž jsem se zmínil, působí 
stavebnice velmi dobrým dojmem a domnívám 
se, že pokud by se v odpovídající cenové relaci 
objevila na našem trhu, šla by takříkajíc na 
dračku.

Karel Čermák, Písek
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Talbot SAMBA RallYe
Francouzská automobilkaTalbot vyrábí od 

loňského podzimu sportovní verzi svého kom
paktního typu Samba, určenou především mla
dým adeptům automobilového sportu. Vůz ne
soucí označení Talbot Samba Rallye představu
je -  přesně v duchu nových předpisů FIA -  
základní „sportovní nářadí" pro začínající jezd
ce. Samba Rallyeje samozřejmě homologována 
ve skupině N sériových cestovních vozů (po
třebných pět tisíc automobilů vyrobila firma 
Talbot ještě do konce loňského roku), nabízí se 
však i možnost dalšího postupného zlepšování 
dynamických a jízdních vlastností tohoto vozu 
v závislosti na výkonnostním růstu jezdce a jeho 
finančních možnostech. Výrobce totiž připravil 
sady dílů, které lze použít k „ladění" poháněcí- 
ho ústrojí a podvozku v rámci úprav povolených 
předpisy FIA pro skupinu A (upravené cestovní 
vozy). I když tedy Samba Rallye nemůže (a ani 
nemá za úkol) aspirovat na vítězství nebo čelná 
umístění ve velkých soutěžích, její přínos pro 
evropský automobilový sport je nesporný.

Talbot Samba Rallye bezprostředně navazuje 
na nejmenší typ osobního vozu své značky 
a zevně se od něho odlišuje jen málo. Také 
koncepce s motorem uloženým vpředu napříč 
a pohánějícím přední kola zůstala pochopitelně 
zachována, výrazně se ovšem změnily výkonové 
parametry. Samba Rallye dostala do vínku 
kapalinou chlazený řadový čtyřválec OHC 
o zdvihovém objemu 1219 cm3 (vrtání 75 mm, 
zdvih 79 mm), osazený dvěma dvojitými karbu
rátory Weber 40 DCOE. Nová hlava válců, ventily 
většího průměru, nové písty umožňující zvýšení 
stupně komprese na 9,75 -  to vše pomohlo už 
u standardního provedení tohoto vozu dosáh
nout velmi slušného výkonu: 66 kW při 6700 ot. 
min-1. Navíc je zde již zmíněná možnost dalších 
úprav podle předpisů pro skupinu A -  ta dovolí 
zvýšit výkon motoru až na 85 kW.

Samba Rallye má pětistupňovou převodovku 
shodnou s modelem Samba GLS, změnil se jen 
stálý převod v rozvodovce (Samba Rallye je 
rychlejší). Také brzdovou soustavu s předními 
kotoučovými a zadními bubnovými brzdami, 
propojenými ve dvou okruzích a doplněnými 
podtlakovým posilovačem, převzala Samba 
Rallye z modelu GLS. Pouze brzdový pedál

posunuli konstruktéři do jedné roviny s plyno
vým pedálem, aby tak usnadnili jejich současné 
ovládání. Nezměnilo se ani standardní hřebeno
vé řízení, které vyžaduje téměř čtyři otáčky 
volantu k využití plného rejdu, což není pro 
sportovní vůz právě málo. Výrobce „obouvá" 
sériové vozy Talbot Samba Rallye do sportov
ních pneumatik Uniroyal Rallye 280 rozměrů

165/70 SR 13, automobily upravené ve skupině 
A se ovšem objeví i na pneumatikách jiných 
rozměrů. Úpravami prošlo pochopitelně i od-' 
pružení, které u tohoto modelu odpovídá před
pokládanému namáhání i potřebě tvrdší spor
tovní charakteristiky: konstruktéři upravili 
i geometrii přední nápravy.

Talbot Samba Rallye má pohotovostní hmot
nost 780 kg, z nichž 470 kg připadá na přední 
a 310 kg na zadní nápravu. Vsériovém provede
ni dosahuje nejvyšší rychlosti 176 km.h-1, z kli
du na 100 km.h-1 zrychluje za 11 s a kilometr 
s pevným startem „um í" za necelých 33 s.

Jan Tuček
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VÝMĚNNÉ KRYSTALY
u soupravy

Modela Digi 1

Vysílač. Nejprve zhotovíme držák krystalu. 
Na obr. 1 je držák, podobný zařízení popsanému 
v MO 3/1981. Z polystyrénu tl. 1 mm vyřežeme 
díly 1 až 6. Slepíme čela a bočnlce (na tupo), 
slepíme přepážku 3 a vlepením dílů 5 a 6 
upravíme rozměry komůrek. Na pružiny z kera
mické objímky na elektronky připájíme měděné 
dráty o průměru 1 mm 8 , zasuneme pružiny do 
komůrek a uzavřeme dnem 4, ve kterém podle 
jejich tvaru zhotovíme otvory. Po zaschnutí 
držák opracujeme brusným papírem.

Snadněji můžeme držák zhotovit podle obr. 
2. Z konektoru uřízneme část dlouhou 12 mm, 
odstraníme výstupek a okénka uzavřeme dílem 
4 z polystyrénu o tl. 1,5 mm. Na pružiny připájí
me drát o průměru 1 mm a do okének vyvrtáme 
otvory o průměru 1,2 mm. Na konektor nalepí
me bočnice a čela z polystyrénu tl. 1 mm.

Vysílač rozebereme a z desky plošných spojů 
opatrně vypájlme krystal. Otvory pro jeho vývo
dy zvětšíme na průměr 1 mm. Držák přilepíme 
podle obr. 3 kyanoakrylátovým lepidlem a vývo
dy opatrně připájíme. Musíme pájet krátce, aby 
se neodpájely od pružin. Podle obr. 4 pak 
vyvrtáme a vypilujeme otvor ve skříni vysilače. 
Kóty v závorkách jsou informativní -  je nutné je 
změřit podle polohy držáku.

Přijímač. Použijeme držák popsaný v MO 
3/1981 s tím rozdílem, že bočnice 1 zhotovíme 
z polystyrénu tl. 0,5 mm, takže čela 2 jsou široká 
13 mm.

Snadnější je zhotovit držák podle obr. 5. Ze 
čtyřkolíkového konektoru Modela odřízneme 
přebytečnou část podle obrázku, zmenšíme 
přítlak pružin a ohneme jejich konce. Na konek
tor přilepíme dli 3 a potom bočnice 1 a čela 2. Díl
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3 a bočnice 1 jsou z polystyrénu tl. 0,5 mm, čela 
z tl. 1 mm. Všechny díly z polystyrénu lepíme 
toluenem.

Rozebereme přijímač, opatrně vypájíme 
krystal. Aby se nám vešel na desku držák, 
musíme odpor R1 podle obr. 6 vypájet. Potom 
vyvrtáme podle obr. 7 nový otvor o průměru 
1 mm do plošného spoje tak, aby odpor nepře
kážel držáku, ale musíme dát pozor, abychom 
otvor vyvrtali do stejného pole plošného spoje. 
Ostatní součástky stačí opatrně přihnout. Držák 
přilepíme podle obr. 7 kyanoakrylátovým lepi
dlem a přívody propojíme s plošným spojem 
licnou. Do krabičky přijímače vyřízneme otvor 
podle obr. 8.

Krystaly. Na vývody původních krystalů při
pájíme trubičky podle MO 3/1981. Souprava 
Modela Digi 1 pracuje s mezifrekvenčním kmi
točtem 460 kHz. Proto používám krystaly s tímto 
mezifrekvenčním kmitočtem, které jsou někdy 
k dostání v modelářských prodejnách jako 
náhradní ksoupravě Modela Digi 1 (kanály9,19, 
30). Na vývody všech krystalů připájíme trubičky 
a na pouzdra navlékneme bužirku v příslušné 
barvě kanálu, namočenou v acetonu.

Další možností je přeladit přijímač na mezi- 
frekvenční kmitočet 455 kHz, protože tyto krys
taly jsou mezi modeláři více rozšířeny a je 
možno je také koupit jako díl k soupravě Modela 
6AM 27. Ty jsou již opatřeny vývody o průměru 
1 mm a páskem ke snadnějšímu vytahování 
z držáku.

Takto upravenou soupravu používám již dru
hou sezónu v RC modelech automobilů i leta
del. Na závěr bych chtěl upozornit, že při použití 
krystalů prodávaných k soupravám Modela Digi 
1 v leteckých modelech je nutno zkusit dosah 
s jednotlivými krystaly (nejsou přesné), protože 
přijímač je naladěn pouze na jeden kmitočet. Při 
použiti v RC automobilech a lodích je dosah 
vždy dostačující.

Jaroslav Plátek

/1 kus tl.0,5 
Obr. 5

1_2 kusy tl. 0,5

[Ϊ,

0br· 6 krystalu

Obr. 2
Obr. 8



O model ovej 
železnici

ING. DEZIDER 
SELECKÝ

Sym patické h is to rické  m ěstečko O lten 
na severozápade šva jč ia rska  hos tilo  kon- 
com  aprila  toh to  roku  členov T echn ické 
ho výboru MOROP, ktorí sa tu z iš li na 
p ravide lné ja rné pracovně rokovanie. Na 
program e bola příprava nových noriem  
NEM 6 2 0 -  přívod p rúdu  k v o z id lá m a je h o  
zberanie, NEM 113 -  prechodn ica , NEM 
114 -  prevýšenie v ob lúku  a rad noriem  
NEM 4 zaobera júc ich  sa meracím i 
m etódam i výkonu trakčných  vozid ie l, po- 
trebne j ťažnej s ily  v priam ej tra ti, v oblúku 
a na stúpaní i výpočtom  Chodových odpo- 
rov vlečených vozid ie l. T ieto  norm y by 
m ali v budúcnosti ďalej zob jek tívn iť posu- 
dzovanie m odelov na súťažiach. Zaujím a- 
vý návrh p redn ieso l předseda výboru 
prof. Kurz z NDR: Podobné ako v želez- 
n ičnom ode lá rskych  norm ách NMRA 
(p latných na am erickom  kon tinen te  
a v Japonsku) by sa pre n iek to ré  kon 
s trukčně  zostavy (napřík lad dvo jko lesia . 
špeciá lne pre kolesá) mali zaviesť „ je m 
né " norm y, um ožňu júce  zvýšit věrnost' 
tých to  časti.

V priebehu rokovaní sa po sú d ili stano- 
viská jedno tlivých  delegácií a p řip rav ilo  
sa konečné znenie NEM 620. Na rokova
nie Techn ického  výboru p ri p řílež itosti 
kongresu v Budapešti bude tiež p řip rave
né konečné znenie NEM 113 a návrh 
znenia NEM 114. D ohodlo  sa, že rad 
noriem  NEM 4 . . sa uvedie celkovým  
pohradom  na p rob lem atiku  v norm ě NEM 
401, p ričom  sa p řip rav ilo  znen ie  norm y 
NEM 402 -  potřeba tažnej s ily  v priam ej 
tra ti. V Budapešti sa bude pokračovat' 
v príprave znění noriem  NÉM 403 -  p o tře 
ba tažnej sily v ob lúku , NEM 404 -  tažná 
sila a zafaženie trakčných  voz id ie l a NEM 
405 -  d iagram  s ila /rých losť.

Ďalej sa pokro č ilo  v príprave norm y 
NEM 005, obsahu júce j značky a sym boly 
na kreslenie e lek trických  schém, kde sa 
už ob javia  aj sym boly m ikroe lek trických  
súčiastok. V súčasnosti sa norm a po rov
nává s národným i norm am i jedno tlivých  
kra jin  a m edzinárodne p la tným i odporu- 
čan iam i (například IEC).

Na závěr rokovania, ako zvyčajne, sa 
přijím a l návrh nam ie s to  konania  budúce- 
ho ja rného  pracovného rokovan ia  Tech
n ického výboru MOROP. Pozvanie česko- 
slovensKého delegáta u sku točn it to to  po- 
du ja tie  v roku 1984 v ČSSR p řija li p řítom ní 
de legáti bez hlasovania potleskom .

Pres tovovac í  
tyč

Obr. 1 
Koleje Vyhybka

\ __

Přestavn ík

Přest.
tyč

II II π I

3b

II II II

Obr. 2

Úprava spočívá v tom, že od tělesa výhybky 
odebereme nemodelový (velký) přestavník 
a skryjeme ho bud pod desku kolejišté, nebo do 
domku poblíž výhybky.

Do domku přestavník umístíme následovně: 
Nejprve zhotovíme přestavovaci tyč. Bude tak 
dlouhá, jaká je vzdálenost od výhybky k ukryté
mu přestavníku. Zhotovíme ji nejlépe z ocelové
ho plechu tloušťky 1 až 1,5 mm, do něhož 
vyvrtáme dva otvory o průměru 2 mm a ohneme 
podle obr. 1. Pro tyč vyhloubíme „strouhu" 
v nádražním loži. Tyč nasadíme na přestavník, 
který je připevněn páskem plechu, přišroubova
ným k desce, a na druhé straně ji přišroubujeme 
k pohyblivé části výhybky malými šroubky.

Teď vyzkoušíme funkci. Přestavíme výhybku 
běžným způsobem. Pohyblivá část výhybky se 
musí dotýkat kolejnice jak na jedné straně, tak 
po přestavení na druhé straně -  to je nutné pro 
hladký průjezd vozidel. Jestliže jsme toho ne

dosáhli, musíme upravit délku přestavovaci 
tyče.

Nakonec zhotovíme kryt z černého rýhované
ho papíru (podobný jako na přestavníku) a za
kryjeme s ním prodloužené pražce. Na tento 
kryt můžeme zhotovit maketu přestavovacího 
závaží, jaké je na skutečné výhybce. Zakryjeme 
také strouhu hnědým papírem. (Po zasypání 
imitací štěrkového lože nebude vidět.)

Druhá úprava s podúrovňovou montáži je 
používanější. Postup je stejný, až na jiný tvar 
tyče; přestavník je připevněn pod deskou obrá
ceně.

Oba popsané způsoby jsou vhodné jen pro 
elektrické přestavování. Slouží mi již delší dobu 
spolehlivě Oba způsoby mohou s menší úpra
vou použít i majitelé kolejišf velikosti TT, samo
zřejmě s výrobky firmy Berliner TT Bahněn, 
avšak jen pro výhybkysodnímatelnými přestav
níky. Jaroslav Šatek

L I T ER A TÚ RA  Z NDR

Vydavatelstvo dopravnej literatury TRANS- 
PRESS v NDR je aj u nás známe bohatou 
vydavaterskou činnosfou v oblasti železničnej 
dopravy i železničného modelárstva. Každý rok 
prináša tituly, ktoré májů čo povedaf aj našim 
čitatefom a nezriedka prinášajú podnětné 
náměty.

Ponuka roku 1983 v oblasti železničného 
modelárstva i „verkej" železnice je skutočne 
mimoriadne bohatá. V knižnici železničného 
modelára po desiatich číslovaných zvázkoch 
a nečíslovanej „elektromechanike" vželeznič- 
nom modelárstve Vychádza v prvom polroku už 
druhé vydanie Elektroniky v železničnom mo
delárstve (Modellbahn-Elektronik). H. Jaku- 
baschk pojednává celú širokú problematiku na 
128 stranách a dokumentuje 105 obrázkami 
a schémami V druhom polroku výjde iste 
praktický návod Údržba a opravy vželezničnom 
modelárstve (Nlodellbahn-Pflege und Repara- 
tur) od K. Mullera, zameraný popři obecnom 
pohTade najma na modely z NDR, ktoré predsta- 
vujů aj u nás absolútnu váčšinu dostupných 
výrobkov. Autorský kolektiv připravil dalšie vy
danie Železničnomodelárskeho lexikonu 
(Transpress Lexikon Modelleisenbahn), vefmi 
cennej publikácie, umožňujúcej správnu orien- 
táciu v nemeckej železničnomodelárskej termi- 
nológii.

Priatefom železnice i železničným modelá- 
rom na poučenie, ale aj na případné modelova- 
nie sú určené monografie o jednotlivých samo
statných železničných správách na území Ně
mecka, ktoré sa svojimi geografickými, pre- 
vádzkovými, či technickými zvláštnosťami vy- 
mykajú obvyklým podmienkam. V prvom polro
ku 1983 výjdu dva tituly: Malé železnice na 
Rujane (Die Růgenschen Kleinbahnen) autorov 
K. Jiinemanna, K. Kiepera a L Nickela a Strmé 
rampy cez Durýnský les (Steilrampen uber den 
Thuringer Wald) od W. Grubera. V druhom

polroku budu následovat ešte tri dalšie: Úzko- 
rozchodné železnice v Sasku (Schmalspurbah- 
nen in Sachsen) E Preussa a R. Preussa. 
Lokomotivy starých německých štátnych a súk- 
romných železnic (Lokomotiven der alten 
deutschen Staats und Privatbahnen) od H. 
Macýho a E. Borna a konečne Preklenutie Alp 
korajami (Die OberschienungderAlpen)od A. v. 
Schweiger-Lerchenfelda.

Ako každoročně, vychádza aj v roku 1983 
Železničná ročenka (Eisenbahnjahrbuch 1983) 
-  prvá vyšla právě pred dvadsiatimi rokmi a od 
tej doby nestráca na obfúbenosti, kvalitě a šlrke 
informácii. V prvom polroku z problematiky 
„vefkej" železnice výjde eště druhé vydanie 
obrúbeného Archivu parných lokomotiv -  4. diel 
(Dampflok-Archiv) od M Weisbroda a W Petz- 
nicka a monografia „parnej lokomotivy němec
kých železnic radu 44" (Baureihe 44) M Weisb
roda a W. Brozeita Už v siedmom vydáni výjde 
Železničný lexikon (Transpress Lexikon Eisen- 
bahn), ktorý je v Európe jedinečným dielom 
Bude mat 1016 stráň, 1100 obrázkov,66 schém 
a 35 tabuliek Na druhý polrok 1983 připravuje 
vydavateistvo Transpress z Berlina obsiahlu 
reprezentačnu publikáciu o teórii a praxi v stav
bě parných lokomotiv Die Lokomotive od autor
ského kolektivu pod vedením J Schwarzeho. 
Konečne pre špecialistov na mestskú korajovú 
dopravu (ale nielen pre nich) sa pripravujú dva 
diely Archivu cestnej korajovej dopravy (Stras- 
senbahn-Archiv 1, Strassenbahn-Archiv 2) od 
G. Bauera

Aj ked vydavateístvo Transpress ponechává 
istú rezervu publikácií pre zahraničný trh, člm 
skór si vybránu knihu rezervujete, tým pravde- 
podobnejšie ju dostanete. Iste vám radí vyhove- 
jú v Kultúrnom a informačnom středisku NDR, 
Praha 1, Národní třída 10, alebo KIS NDR 
Bratislava, Jesenského 7.

ing. D. Selecký
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-  takové a podobné byly reakce návštěvníků 
obchodního domu Petershof v Lipsku pozhléd- 
nutí exponátů jarního veletrhu. Bylo to zčásti 
dáno i tím, že po mnoha létech se výrobci 
modelové železnice z NDR rozhodli trochu 
„investovat" i do exteriéru výstavy. Výsledkem 
bylo nové kolej iště, obsahujíc! tradičně všechny 
tři modelové velikosti.

V modelové velikosti HO představil výrobce 
VEB PIKO Sonneberg dalši z řady supermodelů 
(čítající zatím čtyři verze řady Ol a jeden model 
řady 41, všechny s náhonem v tendru). Tento
krát je to model rekonstruované řady 03 správy 
DR. Rám je opět průhledný a nové uspořádáni

Nové modely 
vozů z 30. let 

ve velikosti TT

vykládací rampě. Menší nedostatky v popisu 
bude nutno výrobci tolerovat; lze je napravit 
v rámci naznačení „patiny". Jinak je model 
poměrné zdařilý a věrně napodobuje velký vzor.

V modelové velikosti TT představil podnik 
VEB Berliner TT Bahněn trojici osobních vozů 
z třicátých let. Modely jsou dokonale zpracová
ny, mnoho detailů je na vozovou skříň dolepo- 
váno dodatečně.

Již před časem jsme vás informovali otom, že 
výrobce modelové velikosti TT použil pro inovo
vanou sadu koncových světel rychlíkových vozů 
přípravek, ve kterém byly dvě svítivé diody 
výroby NDR. Další využití těchto moderních 
elektronických prvků představují nová návěs
tidla, která ale bohužel nejsou stavěna podle 
normy ČSD, a nelze je tedy na našich kolejištich 
použit. Jsou v nich použity svítivé diody zelené, 
žluté a červené barvy, které jsou značně ploché, 
a dovoluji proto i plochou konstrukci celého 
návěstidla. Sériovému používání svítivých diod 
u nás zatim brání dvě věci -  jednak poměrné 
vysoká cena, jednak skutečnost, že ty naše 
diody jsou co do velikosti srovnatelné se žárov
kami. Proč je tedy potom používat

Další zařízení mělo elektronickou část (inte
grovaný obvod) ve strážním domku při trati 
a imitovalo kmitavé světlo -  opět svítivou diodou 
-  na železničním přejezdu. Je to pro nás zatim 
přepych, i když na soutěžích se již taková řešeni 
objevuji.

Novinky se tedy objevily a v poměrné 
značném množství. Navíc se již běžné nabízejí

V Lipsku to „ušlo”
Lokomotiva DR 
řady 03
ve velikosti HO

Přípojný vůz 
řady 195

▼ ►

válců a béhounu zprůhledňuje i jeho přední 
část. Mnoho dílů je dolepováno. atak modelová 
věrnost je vynikající. Model o hmotnosti asi 
780 g dosahuje při plném trakčním napětí 12 V 
modelové rychlosti asi 150 km.h-1 a tažné síly 
podle výrobce 1 N. Počítá se s jeho exportem 
i na západní trhy -  model je připraven na montáž 
sběrače pro třlkolejnicový provoz.

Na podzimním veletrhu představil stejný vý
robce ve velikosti HO model trakčního vozu 
řady 185 správy DR, který jsme již dřivé podrob
ně popsali. Tentokrát se jako novinka objevil 
přípojný vůz konstrukční řady 195, kterýs trakč
ním vozidlem tvoří ucelenou vlakovou jednotku. 
Oba vozy jsou spojeny zvláštním spřáhlem, 
které plni vlče funkci. Při spřažení obou vozů se 
samočinně přepíná napájeni trakčního motoru 
v trakčním vozidle tak, že napětí jedné polarity 
se snímá trakčním vozidlem, druhé polarity

Návěstidla 
s LED
ve velikosti TT

Vůz na přepravu 
sýpkových hmot 

řady Wap

naopak přípojným vozem. Výhoda tohoto řešeni 
spočívá v tom, že v případě automatického 
provozu na kolejišti zůstane souprava stát vždy 
správné před návěstidlem, které nepovoluje- 
jizdu, a to nezávisle na tom, zda jde o provoz při 
jízdě s trakčním vozidlem vpředu nebo vzadu. 
Navic se po sepnutí spřáhla samočinné vyřazuji 
z provozu světla na přivrácených stranách 
trakčního a přípojného vozu a odpovídajici 
osvětleni podle směru jizdy se rozsvit! pouze na 
koncích soupravy, i osvětlení je tedy modelově 
věrnější než dosud.

Novinka byla připravena i pro modeláře 
v ČSSR: model vozu na přepravu sypkých hmot 
řady Wap, který je přizpůsoben na vyprazdňová
ni naloženého uhlí nebo štěrku na speciální

kolejové plány pro modelovou velikost HO a TT, 
jejichž dovoz do ČSSR prý „někde" vázne, jaksi 
shodně postěžovali představitelé obou modelo
vých velikostí. Ale snad se v rámci dovozu 
v tomto roce nějaká ta koruna najde i na tuto tak 
žádanou literaturu.

Jinak pokračuje mlčeni o osudu modelové 
velikosti N, i když na veletrhu na kolejišti jezdily 
soupravy v této modelové velikostí, i když byly 
nabízeny modely v této velikosti -  novinky jsme 
už několik let neviděli. A to svým způsobem také 
něco naznačuje.

Ing. Ivan Nepraš, CSc.

MODELÁŘ · 7/1983 · 219 27



Jak to dělají 
jinde

O dů lež itos ti zá jm ových techn ických  
č in n o s ti m ládeže pro další rozvoj vědy 
a tech n iky  se u nás hodně hovoří, ale 
v p raxi je  pom oc výrobních podniků  
a d ružstev i obchodn ích  o rgan izac i stále 
nedostaču jící. Scházejí nejen různé d ru 
hy m ateriá lů , ale i nástro je. Pro přík lad , 
ja k  na to , stačí zajet k přáte lům  do SSSR. 
T řeba v M oskvě koupíte  v každém žele
zářství za něko lik  kopě jek závitn íky i závi
tová očka  M 1,7 , M2, M2,3 a M2,6, nástro je  
pro naše m odeláře a ku tily  zcela nedo
statkové. V moskevském  Domě dě tí vám 
pak nabídnou v m odelářském  oddělen í za 
pouhé č ty ři rub le úh lednou k rab ic i z p las
tu, v níž jsou  nejen závitn íky a očka  M2, 
M2,6 a M3 s po třebným i sp irá lovým i vrtá 
ky na předvrtání o tvorů , ale i záv itn íkové 
a očkové  v ra tid lo . Š

M M M I

Køsterovy
digitální
časovače

Tak ja ko  většina vo lných  m odelářů  za
žil i tro jnásobný  m istr světa Thom as Kos
te r nem álo  soutěžních zklam ání, způso 
bených špatnou fu n kc í časovače. V  roce 
1973 se p ro to  rozhodl p rob lém y spo jené  
s užíváním  dosavadních typů časovačů 
de fin itivn ě  vyřešit. První typ, k te rý vyv i
nul, byl p ě tifun kčn i p rogram ovate lný  d i

g itá ln í e lek tron ický  časovač pro m odely 
kategorie  F1C, který s úspěchem  používá 
na soutěžích od roku 1981. (In form aci
0 tom to  časovači jsm e přinesli v M odeláři 
7/1982.) Téhož roku  zkonstruova l z jedno
dušený je d n o fu n kčn í časovač pro vě tro 
ně. J iž první p ro to typy, vyzkoušené v m o
delech v létě m inu lého  roku, sp ln ily  Køs- 
terovo očekávání a po dalších zkouškách 
je j Køster před něko lika  m ěsíci začal 
prodávat.

K přednostem  Køsterova časovače pat
ří jeho  tém ěř abso lu tn í spo leh livost, ne
boť celý e le k tro n ický  systém je za lit do 
pěnového po lyu re tanu , čímž je izolován 
p ro ti v lhku i ch ráněn před otřesy. Ovláda
cí č íse ln íky jsou  rovněž vodotěsné. Další 
výhodou je přesnost, snadná m anipu lace 
při zakládání táh la  časovače do kroužku 
a značný rozsah nastavite lných časů (k ro 
ky po 6 s v rozsahu od 0 do 9 m in 54 s). 
Přitom  má časovač rozm ěry jen 
66 x  18 x  15 mm a hm otnost 35 g is  aku
m ulátorem , u loženým  trvale v trupu  a d o 
bíjeným zvenčí. Kom ple tní časovač p ro 
dává Køster za 55 do larů a nabízí k němu
1 nabíječ, který však není o m oc levnější; 
jeho cena je  35 do la rů .

Podle podkladů T. Køstera OŠ

■ Η Β Η Μ Μ Μ Η

Lepidlo
Unilex

V m odelářských prode jnách  a d ro g é ri
ích se letos ob jev ila  novinka -  un iverzální 
epoxidové  lep id lo  Unilex s dobou vytvrzo
váni 12 m in. Souprava, obsahující dvě 
složky, z n ichž každá má hm otnost 25 g, 
s to jí 13,50 Kčs. Výrobcem  je Průmyslový 
podn ik  m ěsta Plzně, který již  léta dodává 
na trh  ob líbenou stogram ovou soupravu 
epoxidového lep id la  CHS Epoxy 1200 za 
14 Kčs.

Obal soupravy U nilex s natištěným  po
pisem a návodem , s loužící současné jako 
držák k  zavěšení, je  složený z tuhého 
papíru. Na p rvn í pohled je přitažlivý, 
funkčně  však dost nepraktický, poněvadž 
za jišťovací jazýčky se po něko lika  o hnu 
tích u trhnou . Naopak obě složky lep id la  
jsou  v p lastikových  láhv ičkáchs dokonale  
funkčn ím i uzávěry.

Po nam íchání a vytvrzení má lep id lo  
červenohnédou barvu, z este tických  dů 
vodů se tedy vě tš inou  nehodí k  lepení 
tam , kde spoj bude na povrchu m odelu. 
Fenolová s ložka  dává lep id lu  během p ří
pravy i vytvrzování typ ický  zápach, který 
je, m íchám e-li větší m nožství, ve lm i nepří
jem ný.

Nam íchaná sm ěs je  p ři běžné poko jové 
tep lo tě  tro ch u  hustší než větš ina jin ých

Rovně to jde, ale ja k  udělám přemet, to Ještě 
nevím . . .

Kresba J. KAPLAN

epox idů ; po vytvrzení má sk lov itě  tvrdý 
povrch. Praxe ukázala, že doba vytvrzová
ní je  o něco delší, než uvádí výrobce. 
U nilex je  nesporným  zpestřením  našeho 
trhu , nelze jej však považovat za s to p ro 
cen tn í náhradu dříve dovážených lep idel 
Devcon nebo Kibo.

Práce s lepidly 
a tmely

je  název pub likace  autora  M. Ostena, 
která vyšla v březnu le tošního roku v po ly- 
techn ické  kn ižn ic i SNTL ja ko  druhé, pře 
pracované vydání. Kniha má 288 stran, 59 
obrázků, 37 tabu lek a 1 p řílohu . Z h lediska 
m odeláře jakéko liv  odbornos ti je  nespor
ně nejlepším  přehledem  o lep id lech  a le
pení v českém jazyce. S to jí za to , m ít ji po 
ruce, poněvadž obsahuje  m noho za jím a
vých in form ací, jež se čas od času hodí.

O lepení a lep id lech  vyšly v poslední 
době v ČSSR také jin é  titu ly : Lepení

p las tických  hm ot (1974) od M. Ostena, 
Lepení kdvov a p lastov (1980) od L. 
Kovačiče a Lepení konstrukčn ích  m ate
riá lů  ve stro jírenství (1980) od J. Peterky. 
M nožství zajím avých in fo rm ací naleznou 
m ode lá ři i v kn ize Receptář pro e lek tro 
te ch n ika  (1982) od J. Keříka. Například 
pod robné  předpisy na přípravu různých 
vyzkoušených a v provozu osvědčených 
p rostředků  k lepení, tm elení a č istění 
kovů, skla, dřeva a jin ý c h  m ateriá lů , je jich  
povrchovou  úpravu a pájení kovů. Dále 
jsou  v knize popsány různé m azací p ro 
středky, nátěrové hm oty, im pregnačn í 
p rostředky, an tis ta tické  látky, zho tovová
ní p lošných  spo jů  atp. LJ
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sportovní 
, neděle

■ Na počest vzletu prvního čs. kosmonauta 
Vladimíra Remka se ve Zdicích 26. března 
uskutečnila soutěž upoutaných modelů katego
rie SUM. Mezi žáky si úspěšně vedl Pavel 
Bezděkovský z Prahy 9; s modelem Zero A-6M 
získal 276 bodů. Mezi juniory zvítězil Pavel 
Urban z Prahy 6 s modelem Mustang P-51D(304 
b.) a mezi seniory byl nejlepšl Josef Průša z Ústí 
nad Labem, jenž s modelem Z-50L docílil 372 
bodů.
■  LMK Chotěboř uspořádal 2. dubna druhý 
ročník soutěže Velikonoční svah v kategorii 
F3F. I přes nepříznivé počasí přijelo změřit své 
sily čtrnáct soutěžících. Vítězem se stal Franti
šek Vrtěna z Nového Města na Moravě (1000 b.) 
před Janem Plchem z Litomyšle (965 b.) a Kris
tiánem Zoorem z pořádajícího klubu (950 b.). 
A protože soutěž byla zároveň přeborem okresu 
Havlíčkův Brod, získal K.Zoortakétitul okresní
ho přeborníka.
■  Veřejná soutěž v kategorii RC V2, která byla 
zároveň přeborem sokolovského okresu, pro
běhla 16. dubna u Starého Sedla. Zúčastnilo se 
jí devatenáct soutěžících nejen z okresu Soko
lov, ale i z Chebu, Staré Role, Ostrova nad Ohří 
a Karlových Varů. Nej úspěšnější byl František

Než člověk 
vzlétl.

učil se na modelech. První historickou zmínkou
0 létacím stroji je  zpráva o dřevěné holubici 
Archytase Pythagorejského. Model holubice, 
poháněný pravděpodobně stlačeným nebo o- 
hřátým vzduchem, prý opravdu létal. Stát se to 
mělo asi 400 let př. n. /., záznam je  však o hodně 
mladší: z druhého století p. I. ve spise X Nodes 
Atticae Římana Aula Gellia.

Následovala řada těch, kteří se dali špatnou 
cestou -  utekli od modelů, Asi v roce 66 η. I. se 
chtěl před císařem Neronem vytáhnout Simon 
Magnus. S křídly připevněnými na pažích si 
však pěkně natloukl. Magnusovi následovníci -  
Arab Abul Quasim ben Firmas v roce 875, mnich 
Oliver v roce 1085 a jakýsi Turek asi v roce 1158 
-dopad li podobně: zmrzačili se, nebo i zabili. 
To byly doslova pádné důvody, aby se od 
podobných atrakcí upustilo.

Teprve v XV. století došlo nadšencům, že 
zkoumat problémy letu bude méně bolestivé na 
modelech. Dochovala se zpráva o bavorském 
astronomu a matematikovi Johanu Mullerovi 
Regiomantovi, který prý sestrojil kovového orla 
a předvedl jeho let někdy v létech 1471 až 1475 
císaři Bedřichu IV. Nepříliš důvěryhodné je 
ovšem tvrzení, že orel uletěl asi 150 m a dokon
ce přistál zpět na místě startu.

V té době však už přichází geniální malíř, ale
1 fyzik, matematik a technik Leonardo da Vinci. 
Zkoumal vědecky ptačí let, uskutečnil pokusy 
s helikoptérou. Dospěl k závěru, že „síla člověka 
nestačí k pohonu stroje, který by jej ve vzduchu 
unesl". A platnost tohoto tvrzení byla uznávána

Ernest z Chebu (1227 b.), za ním skončil Ladi
slav Borovička ze Sokolova (1033 b.), jenž se tak 
stal okresním přeborníkem, a třetí byl Jindřich 
Linhart z Ostrova nad Ohří (998 b.).
■  Soutěž v kategorii F3F se pod názvem Jarní 
svah uskutečnila 23. dubna v Novém Městě na 
Moravě. Mezi pětatřiceti účastníky byli nejús
pěšnější soutěžící z Horní Branné, kteří obsadili 
první dvě místa v konečném pořadí. Zvítězil 
Ladislav Koudelka (1000 b.) před Ladislavem 
Melicharem (992 b.j; třetí místo obsadil Libor 
Malák z Prahy 8 (940 b.).

O den později uspořádal LMK Praha 6 na 
letišti v Mělníce-Hoříně soutěž v kategorii RCP- 
Club 20 a F3D. V národní kategorii si nejlépe 
vedli I. Paris a P. Matocha z LMK Ostravan 
(283 s). Na dalších místech skončily týmy Z. 
Hnízdil-J. Daneš (321 s) a J. Bíba-O. Žíla 
(337 s), všichni z Prahy. V kategorii F3D byli 
nejúspéšnější J. Bílý s J. Husákem z Mělníka 
(284 s) před týmy J. Vošmík-D. Vošmík z Prahy 
(291 s) a Z. Teplý-Z. Teplý z Drásova (293 s).

Přebor Východočeského kraje V kategorii 
svahových větroňů řízených magnetem F1E 
proběhl za nečekaně příznivého počasí na 
Větrném vrchu u Králík. Z osmadvaceti soutěží
cích nalétali tří plný počet sekund, a tak se 
o vítězi rozhodlo až v rozlétávání. V něm měl 
nejvíce štěstí skromný J. Karásek z LMK Žam- 
berk (1500 + 360 s), druhý byl I.Crhaz Lomnice 
nad Popelkou (1500 + 264 s) a třetí J. Nohel 
z Rousínova (1500 + 78 s).

■  ZE ZÁVODNÍCH 
OKRUHŮ

■  První soutěž RC modelů automobilů se spa
lovacími motory v Mnichově Hradišti se jela 
16. dubna. Nepříznivé počasí odradilo řadu 
soutěžících a pořádně potrápilo i pořadatele: 
noční déšf zaplavil trať, takže ji ráno museli 
vysoušet hořáky, napojenými na velké láhve 
s propan-butanem. V kategorii RC V I zvítězil

pět set let, až do letu MacCreadyho Gossamer 
Condo ra.

Pokusy o stavbu modelů -  většinou napodo
benin ptáků -  se množily, ovšem bez nejmen- 
šlch znalostí aerodynamických zákonů. Teprve 
na počátku XVII. století popsal mistrně let ptáků 
a plachtění matematik Jan Alfons Borelli.Tedy- 
mistrně na svou dobu, dnes by mnohé doplnil 
a upřesnil každý modelář.

V roce 1784 Francouzi Launoy a Bienvenu 
předvedli francouzské Akademii věd model 
vrtulníku. Na svislém hřídeli byla dvojice rotorů 
z kousků korku a čtyř ptačích brků, pohon 
obstarávala dvě natočená gumová vlákna zavě
šená na tětivě luku, navlečené na hřídel rotorů. 
Model prý vylétl do značné výše.

Roku 1843 konal anglický inženýr Wiliam 
S. Henson pokusy s drakovitým letadlem, pohá
něným parním strojem. Model byl vybaven 
dvěma tlačnými vrtulemi, umístěnými na odto
kové hraně křídla, a měl i moderní podvozek 
s příďovým kolem. Hensonovy pokusy nebyly 
úspěšné; větší štěstí měl jeho spolupracovník 
Springfellow, jemuž se s podobným modelem 
podařilo o pět let později uskutečnit několik 
skoků do vzduchu.

Roku 1853 předvedli bratři Felix a Ludvik du 
Templeové model o hmotnosti 700 g, poháněný 
motorem na horký vzduch. V témže roce konal 
J. Plíně pokusy s papírovými kluzáky. O pět let 
později zhotovil Julien model o rozpětí 1 m 
a hmotnosti pouhých 35 g. Poprvé v dějinách 
modelářství využil k pohonu energie ze zkrou
ceného gumového svazku. Model prolétl trať 
12 m za 5 s.

Rozhodný obrat v dalším vývoji modelářství 
přinesly experimenty Alphonse Pénauda. Pé- 
naud přišel na to, že gumová vlákna napjatá na 
šestinásobek původní délkyjsouschopnavydat 
při smrštění až padesátkrát větší energii než 
ocelová pružina o stejné hmotnosti. Protože 
přenos energie z napjatého svazku je složitý, 
využil Pónaud energie zkrouceného gumového 
svazku; i tak na tom byl třikrát lépe než s ocelo
vou pružinou. Pénaudovy modely se staly vzo-

domácí Miloš Jerie, jehož model MTXs podvoz
kem VCS a motorem Enya ujel 72 okruhy. Jen
0 tři okruhy méně absolvoval stejný model 
druhého Václava Vopata z Kadaně, třetí skončil 
Jiří Tuček, opět z Mnichova Hradiště, s vozem 
Williams. Vítězství v kategorii RC V2 vybojoval 
domácí ing. Aleš Jirásek, který s modelem 
Porsche na podvozku VCSL s motorem HB ujel 
80 okruhů, podruhé druhý skončil Václav Vopat 
s Lancií a třetí byl Miloš Jerie s modelem 
Porsche. Kolem tratě postávalo na sto padesát 
spokojených diváků, což je úspěch: Jezdilo se 
totiž na parkovišti před automobilkou LIAZ -  
a komu by se chtělo i v sobotu do práce, zvlášť, 
když je to půldruhého kilometru za městem . . .
■  V Novém Městě nad Váhem se jela 23. dubna 
slovenská „výběrovka" pro RC automobily. Ve 
všech třech kategoriích -  RC EB, RC V1 a RC V2 
-zvítězil mistr sportu Ladislav Řehák. V té první 
jezdil s modelem Fiat X1/9, v dalších dvou 
s podvozkem PB Alfa a motorem OS Max. Ve 
„V-jedničkách" skončil druhý jeho syn Miroslav 
s amatérským podvozkem VCS, poháněným 
motorem Modela MVVS 3,5 z první série. Proká
zal tím nesporné kvality našeho nového motoru, 
který se v RC automobilech jeví jako rovnocen
ný soupeř ostatních „třiapůlek". Na třetí příčce 
v kategorii RC V1 a na druhé v kategorii RC V2 
stanul Š. Bohuš z Trenčína s podvozkem PB 
Alfa a motorem OS Max, ve „V-dvojkách" pak 
byl třetí domácí VI. Zámečník s amatérským 
podvozkem VCSL a motorem KB. V „elektrách" 
obsadil druhé místo J. Poliak ze Zvolena a třetí 
byl M. Juřík ze Slavičína.
■  O den později uspořádal Modelklub Slavičín 
za podpory MéNV II. ročník Velké ceny Slavičí
na. Soutěži, která měla vysokou sportovní úro
veň -  startovali i čtyři reprezentanti ČSSR -  
přihlíželo na šest set diváků. V národní kategorii 
RC V2N zvítězil ing. Vojtěch Vraj z Napajedel, 
v kategoriích RC V1 a RC V2 si zopakoval svůj 
úspěch ze soboty mistr sportu Ladislav Řehák 
z Trenčína. V těžké konkurenci si vedli dobře
1 místní modeláři -  Jaroslav Hlavica se v katego
rii RC V1 probojoval do semifinále a Jaromír 
Fojtů dokonce do finále stejné kategorie.

rem mnoha leteckým průkopníkům. Dne 18. 
srpna 1871 předvedl Pénaud svůj model Pla- 
nophore členům Francouzské letecké společ
nosti. Trať 40 m u letěl za 11 s.

O tři roky později zdokonalil Pénaudův model 
ing. Vilém Kress. Přidal dvě lyže a kormidelnl 
plochy. Model o rozpětí 1,5 m a hmotnosti 600 g 
byl vybaven dvěma tlačnými vrtulemi, poháně
nými gumovými svazky, a létal rychlostí asi 
4 m.s . V létech 1896 až 1897 ulétly modely 
Tatina a Richeta vzdálenost nejdříve 70 a poz
ději i 140 m, byly však podélně nestabilní a vždy 
havarovaly. Roku 1890 sestrojil Francouz Trou- 
vé ornitoptéru s nezvyklým pohonem: využíval 
expanze plynů z nábojů uložených v revolvero
vém bubínku. Tlak plynů narovnával ohnutou 
trubici, jejíž pohyb se přenášel na křídlo, které 
mávlo a zároveň postrčilo další patronu pod 
úderník. Model uletěl údajně asi 70 m. O rok 
později sestrojil Australan L. Hargrave model 
s motorem na stlačený vzduch, který uletěl 
dráhu 156,5 m za 23 s.

Roku 1896 postavil Američan S. P. Langley 
model Aerodrom VI, který byl předchůdcem 
dnešních obřích modelů: rozpětí 4,27 m, délka 
4,56 m, hmotnost 13,5 kg. Parní motor o výkonu 
asi 0,77 kW poháněl dvě vrtule o průměru 
1220 mm a stoupáni 380 mm. Dne 18. listopadu 
uletěl Aerodrom VI dráhu 1600 m za 1 min 43 s 
v průměrné výšce asi 30 m.

V té době však už v Německu létá na svých 
kluzácích -  jimž ovšem také předcházely mode
ly -  původem Švéd Otto Lilienthal. V Německu 
profesor Junkers a v Rusku N. J. Žukovskij 
rozpracovávají zákony aerodynamiky a 17. pro
since 1903 vzlétají v Severní Karolíně v USA 
k prvnímu motorovému letu bratři Orville a W il
bur Wrightové. Člověk se odpoutal od země. . .

Věřte, nebo nevěřte, tak nějak to bylo. Snad 
jsem na někoho zapomněl, a jestli to znáte jinak 
-  můžete mít pravdu vy. V každém případě se 
však lidstvo naučilo létat přes modely.

Radoslav Čížek
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LEPIDLA
na bázi kyanoakrylátu

Kyanoakrylátová lepidla jsou jednosložková 
lepidla, tvrdnoucí při běžné teplotě tím, že 
polymeruji vlivem vzdušné vlhkosti. Pevnosti, 
které zajistí, že lepené díly drží pohromadě bez 
dalšího zajištění, dosahují v několika sekun
dách. Jsou vhodná k lepeni kovů, pryže, plastů, 
dřeva, kůže, papíru a korku v libovolné kombi
naci, ale na menších plochách.

Kyanoakrylátová lepidla se vytvrzují účinkem 
vzdušné vlhkosti, přičemž reakce probíhá jen 

‘v tenké vrstvě. To předpokládá, že lepené díly 
Jsou poměrně malé a dosedací plochy rovné. 
Alkalicky reagující povrchy polymerizaci urych
lují, kysele reagující mohou naopak reakci 
znemožnit.

Kyanoakrylátová lepidla jsou čirá, tzn. že 
lepená mista jsou skelně průzračná, a tím, že 
neobsahují žádná rozpouštědla, nemění při 
vytvrzování svůj objem. Vykazují velmi vysokou 
odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům, vyzna
čují se dobrou mechanickou pevností a vyso

kou přilnavostí na neporézním povrchu a mají 
dostatečnou tepelnou stálost.

V kapalném stavu jsou kyanoakrylátová le
pidla udržována kyselými stabilizátory. Neutra
lizací stabilizátoru, k níž dojde na povrchu 
lepeného dílu přítomností molekul vody, lepidlo 
ztvrdne. Vytvrzení lepidla může být tedy zne
možněno tehdy, když je vlhkost prostředí nizká, 
nebo jsou-li lepené plochy příliš velké, takže 
vzdušná vlhkost mezi ně nemůže proniknout.

Pevnost spoje je ovlivňována silou, působící 
mezi molekulami lepidla a molekulami lepené
ho materiálu, která je tím větší, čím jsou mole
kuly blíže. Vzdálenost molekul ovlivňuje i kvalita 
povrchu lepených ploch. Znečištění tukem, 
antikorozními povlaky, případně změkčovadly 
bráni optimálnímu rozložení lepidla, tedy jeho 
rozlití po lepených plochách, proto jsou čištění 
a úprava povrchu velmi důležité.

Hlavní součást těchto lepidel tvoří monomery 
kyanokrylátových esterů, a sice metyl-, etyl-

vědět
JAK NA TO

(3)
Velmi potřebným doplňkem vybavení mode

lářského pracovního koutu je vedle pracovního 
stolu závěsná skříňka nebo skříň na ukládání 
nářadí, pomůcek i rozestavěných modelů. Star
ší závěsnou skříňku nebo dokonce skříň není 
obtížné získat v partiové prodejně s použitým 
nábytkem, nebo je třeba zadarmo dostat od 
příbuzných. Pro začátek zatím postačí i obyčej
ná police či skříňka amatérsky sestavená ze 
starších policových desek sektorového nábyt
ku, vnitřních příček starých skříní apod.

Skříňku zhotovíme například z rovného 
ohoblovaného prkna o průřezu zhruba 
20 x  200 mm. Z prkna odřízneme dvě bočnice, 
dno i vršek skříňky. Pak do všech čtyř dílů 
vyvrtáme slepé otvory o průměru 8 až 10 mm.

Do otvorů v obou vodorovných dílech skříňky 
zatlučeme dřevěné kolíky potřené lepidlem Le- 
pox. Vyčnívající konce těchto kolíků, zhotove
ných například z tyček na praporky, potřeme 
opět lepidlem a zarazíme je do otvorů v bočni- 
cích. Po vytvrzeni lepidla přilepíme nebo hře
bičky přibijeme k rámu skříňky zadní stěnu, 
kterou vyřízneme z kusu sololitu. Obroušený 
a oprášený povrch skříňky namoříme a nalaku
jeme. K povrchové úpravě můžeme použít i sa
molepicí tapetu. Hotovou skříňku doplníme 
kovovou tyčí pro závěs z látky.

Obrázek znázorňuje hotovou modelářskou 
skříňku, kterou později doplníme vyjímatelným 
skládacím stojánkem na modelářské nářadí. Do 
volného vnitřku skříňky, nejlépe asi v jedné 
třetině, pevně uchytíme svislou příčku. Ta roz
dělí vnitřní prostor na dvě části. Větší prostor 
v horní části skříňky přepažíme vodorovnou 
policovou deskou, menší pak rozdělíme podle 
potřeby několika policemi, na něž budeme 
ukládat například lepidla, laky, svěrky a malý 
svěrák, miniaturní ruční elektrickou vrtačku 
a další nástroje. Podle druhu modelářských 
prací umístíme do skříňky i potřebná měřidla 
a další modelářský materiál. Po práci vždy 
zakryjeme obsah vnitřku skříňky závěsem.

Šikovnější mohou doplnit skříňku trubkovým

a butylester, k nimž se přidává nepatrné množ
ství zmékčovadel a stabilizátorů. Vlastnosti le
pidla ovlivňuje délka řetězce. Metylester má 
nejmenší molekulu, na dané ploše s ním tak lze 
docílit vysoké koncentrace a tím i velkého počtu 
polymerních řetězců. Tato lepidla dosahují nej
větší pevnosti v tahu při smyku, a sice
22,5 N.mm~2. Nacházejí uplatnění při lepení 
kovů. S etylesterem lze dosáhnout pevnosti 
v tahu 17,5 N.mm~2. Butylester, která polymeru
je velmi pomalu, se uplatňuje při lepení složi
tých dilů, které se musejí přesně usazovat ještě 
po vzájemném přiblížení.

Pro dosažení dokonalého spoje se musejí 
lepené díly upravovat. Povrch se odmašťuje 
běžnými prostředky, má se také zdrsnit. Lze jej 
čistit i chemicky, mořením ve speciálních moři
cích lázních. Po mořeni se pak povrch dobře 
opláchne ve vodě a alkoholu. Vrstva lepidla by 
neměla být větší než 0,2 až 0,3 mm. Nejpřiznivěj- 
ší podmínky pro vytvrzení jsou při relativní 
vlhkosti ovzduší 40 až 70 %. Vlhkost vzduchu 
přes 80 % způsobuje vytvrzení příliš rychlé, při 
němž ve vrstvě lepidla vzniká pnutí, jež nepřízni
vě ovlivňuje jeho pevnost. Za optimálních pod
mínek lepidlo vytvrdne do 60 s. Nejvyšší pev
nost vykazují spoje při teplotě 20 až 30 °C, se 
stoupající teplotou pevnost klesá, protože kya
noakrylátová lepidla jsou ve své podstatě termo
plasty. Při lepení pryže na pryž vydrží lepený 
spoj teplotu až 70 °C.

Kyanoakrylátová lepidla lepí špatně polyety
lén a teflon. Slepené spoje odolávají alkoholu 
a benzénu, špatně však vzdorují acetonu, alka
lickým rozpouštědlům a rozpouštědlům obsa
hujícím čpavek.

Kyanoakrylátová lepidla nejsou jedovatá, če
muž nasvědčují i jejich četné aplikace v lékař
ství. Při práci se však musí zamezit styku lepidla 
s pokožkou a sliznicemi, protože jejich vlhkostí 
dochází k prudkému vytvrzení.

Kyanoakrylátové lepidlo se občas prodává 
i v našich obchodech. V roce 1977 to bylo 
lepidlo japonské výroby POWER GLUE-contact 
cement v balení o hmotnosti 2 g za 17 Kčs, 
začátkem letošního roku pak třígrámové balení 
od švýcarské firmy VARYBOND, typ 14-15 za 
50 Kčs. V prodejnách Tuzex můžeme sehnat 
rovněž třígramové balení západoněmeckého 
výrobku TEROTOP za 5 TK v jednoduché, ale 
praktické tubě.

Podle časopisu 
Věda a technika v zahraničí 9/1982

zásobníkem, do něhož lze ukládat lišty, prkénka 
balsy, potahový papír apod. Zásobník sestavíme 
z několika papírových nebo novodurových tru
bek, spojených k sobě kousky řetízku, prováz
kem či silonovým rybářským vlascem. Jak, to 
opětnejlépevysvětlíkresba. Šm
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Bønatnanø bd
Inzerci přijímá Vydavatelství N aie vojsko, 
Inzertní oddálení (Inzerce Modelář), Vladisla
vova 26,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, linka 
294.

PRODEJ

■  1 Přijímač Varioprop Mini Superhet Best.Nr. 3739,2 
servozesilovače Varioprop 4-kanál. Best. Nr. 3743, 4 
serva Best. Nr. 3765 (šedá) a tři páry krystalu Graupner.
1 jednotlivé. A. Hataš, Palackého 371,411 08 Štétí.
■ 2 Amat. 4-kan. prop, soupr. Digiprop 8 na serva 
Varioprop, osazen kříž. ovladači Graupner + přij. + 3 
šedá serva (3200); šedá + žlutá serva (400); mot. Jena 
2,5,náhrad, díly, výb. planž. (100); nový motor do šedého 
serva (100); autom. nabíječ aku podle MO 2/77 (150). J. 
Vinš, Pod lipami 35,130 00 Praha 3.
■  3 Vys. Mars + přij. Mini 40,68 (600); el. magnet, 
vybavovač (50); serva Servoautomatic II (180), Servoma- 
tio NDR (120); nový nebéh. motor MVVS 2,5 DF (370), 
starší Jena 2,5(90), MK-17 (80), Junior2 (100). J. Firman, 
Za Sídlištěm 2145/11,143 00 Praha 4-Modřany.
■ 4 Přij. Rx Mini 27,12 (300), Enya 1,6, tlumič, svíčka 
(200) -  málo používané, J. Šrámek, Táborská 47,140 00 
Praha 4.
■  5 Amat. proporc. 4-kan. soupr. podle AR, 4 serva 
Futaba, nabíječ, měřidlo, signal, nabití, NiCd články 
(3500); let. Trystar s MVVS 1,5 (500). Fr. Musilek, 
Cihlářova 656, 140 18 Praha 4.
■  6 Kompletní amat. RC soupr. podle AR, spolehlivá -  
levně. V. Valenta, 273 01 Lhota 140.
■  7 Modelářroč.1976,1977neviazané(po45),lencelé 
roč. Ing. M. Bartuš, 972 02 Opatovce n. Nitrou 451.
■  8 Soupravu Tx, Rx Mini Mars II (800). J. Haško, 
V Podbabě 179/22,160 00 Praha 6; tel. 32 80 56 večer.
■  9 Mot. Enya 1,5 + tlumič + palivo -  nový (300), na 
díly Stryž 1,5 (40), Kolibri (30), pro sběratele Super 
Atom, Dyno. L. Sipla, Ječná 38,120 00 Praha 2.
■  10 Amat.prop.2+1 kan. + 3servaFutaba,vys.,přij., 
nabíječ, zdroje, auto Porsche 935 elektra (3000); auto 
Porsche V-1 + 2,5GF(500). M. Langer, Luštěnická715,' 
197 00 Praha 9; tel. 89 23 39.
■  11 Soupr.TxMars + RxMini40,68(550), kolejištěTT 
+ příslušenství. M. Ježdlk, Leninova 662/97, 160 00 
Praha 6.
■  12 Varioprop 8S -  vys,, minisuperhet, dekodér 8, 
aku Varta, nabíječ, kabely, 2-4 serva (5200-6400); amat. 
přij. pro Varioprop (S042P, CD3015) 100% stav + 2 
serva C 05 (2400), oživená deska vys. Inprop (450), RC 
větroň Aladin s vest. MVVS 1,5 D, pot. fólií (1100). J. 
tmiolek, ČSLA 2932/40,400 11 Ústí n. Labem.
■  13 Benzínový motor Evra 190 -  33 cm3, bezdotyk. 
zapalování (4600), V. Hrubý, V Bokách llí/7, 15200 
Praha 5.
■ 14 Amat. prop, soupr., vys. 4-kan., zdroje Varta, přij. 
8-kan. + 2 Futaby + nabíječ + servis (3700); větroně 
Diamant (800), Cirrus (500), rozest. trupy a křidla M1 
(350), model Espada s mot. 6,5 (1400), model M1 (500); 
laděné výfuky na 10 (350), motory MVVS RC 1,5 (230),
2.5 G (400). D. Pukl, Dolní Lhota, 678 01 Blansko.
■  15 Katalog -  50 iet fy Graupner, 400 stran (200); 
koup. plán na Piper PA 18 Sup. Cup na 2,5-6,5 cm3; 
nažehl. fólii nebo vym. za barvy Humbrol apod. Písem
ně, odp. za známku. M. Melichar, Hošťálkova 895/6, 
169 00 Praha 6-Břevnov.
■ 16 RC súpravy Varioprop 12S AM 35 a 8S AM 27 
komplet, bezv. stav, za výhod. cenu. Nové alebo málo 
použív. Ing. J. Onderčín, Prachatická 2255/41, 960 01 
Zvolen.
■  17 Kdo vyrobí popř. prodá podvozek Škoda 130 RS. 
P. Kokeš, Těšínská 7, 312 03 Plzeň; tel. 611 45.
■  18 Kity, některé i rozest. -  nutno vidět. Inf, na tel. 
Plzeň 416 14.
■  19 Amat. prop. 4-kan. soupr. -  přij., zdroje, nabíječ,
2 serva Futaba (3900). O. Križanič, Divadelní22,664 44 
Ořechov.
■  20 Kitařskou střlkacl pistoli (viz MO 1/1979). P. 
Jelínek, Seydlerova 971, 500 02 Hradec Králové 2.
■  21 Nové motory Enya 09-IV 1,62 + tlumič (350); 
MVVS 6,5 F + tlumič, svíčky (900); karburátor na MVVS
2.5 (125); starší Taifun Hobby 1 cm3 (100); nový MK-17 
+  vrtule (150); trubky z umělé hmoty na bowden. řízení 
pro větší větroně i motor. RC modely (1 m za 10); 
polovodiče MH 7400, MAA 723, KFY18, KT206/600, 
KZZ71, KZ712, KZZ75, GA201, GA203, KA501, KZ721, 
KZ724,104NU71,105NU71,101NU71,103NU70.GC520, 
KC508; miniatur, relé Modela AR-2 230 ohmů (40); 
japon. mikrospínače pro elektrolet -  15 A (100); měř. 
přistroj C4341 (1200); starší model parní lokomotivy 
rozchod asi 4 cm; továrníautodráhu velmi levně; dřevě
né vrtule průměr 30 cm; továr, model tanku pro RC 
řízení dl. 25 cm (100); motor. RC dolnoplošník na motor 
10 cm3 bez RC instalace o rozp. 1500 mm (400). V. Kluž, 
Viktora Huga 19, 720 00 Ostrava-Hrabová.
■  22 4-kan. prop, soupr. -  vys. NiCd + přij.' 2x NiCd 
+  nabíječ (2000) + 4x Futaba S22 (2500), nejr. vcelku, 
není ovšem podm. I. Valenta, U Čertova kamene 1064, 
388 01 Blatná.

■  23 RC soupr. Sanwa mini; Inprop + 5 šedých serv; 
WP-23 -  nutno sladit; RC Š 130 a Tyrrell; starší 
autodráhu Triumph, 2 auta + trafo F2 (250); mgf MK-27 
(400); zbytky vláčků HO. I. Jakubec, 751 21 Prosenice 
95.
■  24 Amat. RC soupr. 3 + 1 ,2  serva Futaba, zdroje, 
nabíječ. Koup. přední a zadní nápr. komp. s převody na 
Porsche + karos. 935. J. Jílek, Fučíkova 46/4, 591 01 
Žďár n. S.
■  25 Nový motor Raduga 7 cm3 RC (200); OTM 0,8 + 3 
nylon, vrtule 0  150 mm (80); motor, větroň s novým 
MK-17 -  rozp. 2 m (350); nový upravený mod. Spurt -  
1200 mm, řízená kormidla, křidélka, přídí podv. a motor 
Enya 1,62 cm3 -  bezv. (880); nabíječ NiCd 50-90 mA 
(150); nabíječ akumulátorů 12 V do 12,5 A (400); moped 
Š 22 úplná GO, vše nové + n.d. (1000); trafo 220/24 V do
3,5 A (150); ruční vrtačku do 13 mm (100); plány RC 
mod. Big Lift (50), Rodeo (40), Grand 2,3 m (80), Spitfire 
(100); 10 ks NiCd 225 mAh (70). Ing. O. Janáček, Na 
Třísle 131,530 01 Pardubice.
■  26 Am. 2-kan. prop, soupr. + nabíječ, zdroje, indika
ci poklesu napětí přij. + RC auto š 130 s MVVS 2,5 
+ žhavicí zdroj, náhr. díly atd. (3500); přlp. 2 ks Futaba 
(1000). Elektru BMW Luigi (200). P. Nejezchleb, Čápko
va 8, 602 00 Brno.
■  27 Motory MWS 1,5 D (200), MK-17 (90); nabíječ 
Modela50 mA(120); NiCd 225 (po 5) až 40; panely k aut. 
10 kul. + 10 rov.; 1 šedé servo Varioprop (280). M. Sokol, 
Cholevova 25,705 00 Ostrava 3.
■ 28 RC soupr. Varioprop AM 27 MHz -  černý vys. 
+ zdroj. přij. Minisuperhet kat. č. 3739, 1 servozesil. 
kat. č. 3743, 2 servozesil. kat. č. 3742, zdroj 2x 2,4 V, 
kabel s vypínačem kat. č. 3606,4 šedá serva kat. č. 3765, 
1 pár krystalů kanál č. 12, nabíjecí kabel vys., nabíjecí 
kabel přij, (5450); plán Flamingo F3B — 2 listy (25); plán 
Me 109, polomaketa -  4 listy (40). Ing. A. Pelikán, Ul. 
Míru 545/111, 337 01 Rokycany.
■  29 Soupr. Marsvys., p řij.27,12 MHz(600);motor 1,5 
D (150); dvojplošník Bobík (100). R. Chlad, 549 33 
Hronov č. 279.
■  30 RC soupr. Tx Mars II novou (800). J. Pavlus, 
Pšenlk 13,639 00 Brno.
■  31 Plányadokumentáciuklietadlám.M 1/24 (profily 
trupu, krídiel M 1/20,1/12,1/8): D.M. 98 Mosquito Mk. II,
IV, VI (170); H.Typhoon (všetky verzie) (160); H .Tempest 
Mk l-IV  (160); S. Spitfire Mk. IX a XVI. (100); FW 190 
A-3/A-8 (100); Messerschmitt Bf 109 E-3/E-4 (100); 
Μ 1 :19 (1/24, 1/18, 1/9) P-47D Thunderbolt (150); 
M1 : 48(1/20,1/12,1/8) Messerschmitt Me 262A-1 A, 2a 
(70), Ing. J. Lajoš, Bagarova 6, 841 01 Bratislava.
■  32 RC soupr. Mars II + Rx Mars Mini + 6 amat. 
vybavovačů (800). J. Hirman, Krásnohorské 19, 32311 
Plzeň.
■  33 100 ks RM, levně. T. Časný, Radouňka 14,377 01 
Jindř. Hradec.
■ 34 Autodráhu Mirage, model lodi Ben, větroně kat. 
A1, levně. M. Otrusina, Žeraviny 69, 696 63 Hroznová 
Lhota.
■  35 Motory MW S 2,5 GR zaběhnutý (280), s vodním 
chlazením (300), laděný výfuk s vodním chlazením (70), 
RC karburátor (50), i jednotí., nebo vym. za sintrované 
NiCd akumulátory. Ing. 2d. Bureš, Pionýrů 6, 750 00 
Přerov.
■  36 Amat. 4-kan. prop, soupr. na serva Futaba (3000).
V. Havlíček, Heyrovského 33,320 03 Plzeň.
■ 37 Zaběhnutý motor MW S 6,5 F.J. Mahr, Svitavská 
20,568 02 Svitavy.
■  38 Soupr. Futaba 6 FNs 5 servy + nový akrobat Kwik 
Fli s motorem MVVS 6,5 F. J. Lienert, Holubova 85, 
530 03 Pardubice.
■  39 2-kan. soupr. Sanwa Simprop Mini 2 +  2-4 
miniserva + vys. pultík, příp. model Terry nebo BA-4B. 
M. Kynčl, Souběžná 25,466 00 Jablonec η. N.
■ 40 Soupr. W-43 4-kan., 1x Bellamatic II, 1x Ser
voautomatic II (1100). Háček pro krouž. vlek syst. ing. 
Hořejší -  teleskop hmot. 20 g, vyp. síla 1,2-3 kp podle 
pož. -  preciz. prov. podle MO 3/72 (75). Lodní motor 
Ttimmler 75 cm3 komplet, zánovní (1000). Zd. Prokop, 
Uničovská90,785 01 Šternberk.
■  41 RC Leticia (250), Orlice (150), 3m větroň (200), 
Foka jednokanál (100). J. Buchta, 691 10 Kobylí 256,
■  42 Elektronický prop, regulátor otáček el. motorů, 
oba směry vpřed i vzad, 50x40x38 mm, vhodný pro RC 
auta, lodě, apod. Připojení na přijímač místo serv např. 
Futaba. Možnost ovládáni motorů i neprop. serv. pro
porc. RC soupravou. Plány váleč, lodí, seznam proti 
známce. Laminát, trup lodi Andrea Doria měř. 1 :100 .1. 
Vlach, Hlubna, 683 51 Holubice.

?43 RC soupr. 6-kan. vys., 4-kan. přij,, 2 serva. K. 
ula, 338 08 Zbiroh 1.

■  44 Stavebnice křtů F1 Lotus, McLaren, Brabham, 
Ferrari s el. mot., 1 : 28, 4 ks (300). M. C.epák, Výstavní 
812, 389 01 Vodňany.
■  45 4-kan. spolehl, proporc. soupr. Robbe se 4 servy 
Varioprop (4400); soupr. Tx Mars -  Rx Mini (800). L. 
Bukovec, Výstavní 45, 701 00 Ostrava.
■  46 Kompletně osazené desky 4-kanál. proporc.sou- 
pr. podle AR 1,2/1977 (celek 850). Přijímač Varioprop č. 
3738; 2 ks jednokostka č. 3742; 2 žlutá serva; vypínač č. 
3606; baterie k přij. Varioprop. V. Hrabec, Dr. Heyrov
ského 31,775 00 Olomouc.
■ 47 Osaz. desky WP-23 Tx a Rx, neoživ. (250 +  250); 
pár. krystaly 27 k. (220); nový Modela CO-J100); komp. 
krabice na dvouk. vys.. perf. (300). J. Zahradníček, 

«Hraniční 3,775 00 Olomouc.

■  48 Vysílač + přijímač Digi Pilot 7 s krystaly Graupner 
a IO SN74LS164, podle MO 5-9/1979, nepoužité, velmi 
levně (1600). Fr. Večeřa, Rosického nám. 1,616 00 Brno.
■  49 Amat. prop. 4-kan. soupr. s málo létaným QB 
15 H s mot. OS Max a 3 servy Futaba (4500), nebo jen 
soupr. a 2 serva. L. Ferda, Podpísečná 8. 615 00 Brno.
■  50 Am. neprop. RC soupr., vys. 4-kan., přij. 2-kan. 
+ servo -  mírně poškozené (850); 1-kan. RČ soupr. 
Delta (500); železnici HO 1 loko, 3vag., trafo, koleje 
(170); stavebnice letadel Favorit + Pinto (70); pian 
polské záchr. lodi Halný (50); různé plánky letadel a lodí 
pro začáteč. (seznam zašlu); 100 seš. časop. Modelář 
(130); Letecké modely č. 2, 3; Lodní modely č. 1, 2, 3. 
Koup. plán č. 14s Naxos, č. 75 Linda; staveb, lodí zahr. 
firem i plastikové; barvy Humbrol, Revell. J. Darvaš, 
Újezd 33,533 04 Sezemice.
■  51 Prop. amat. 5-kanál. soupr. moderní konstrukce 
+ NiCd zdroj 900 mAh, nabíječ, 2 serva Futaba. J. 
Charvát, Nám. Vít. února 1239,535 01 Přelouč.
■  52 3-kan. RC soupr. Modela Digi (nové provedení) 
+ 4 nová serva Futaba + Varta 500 DKZ. Z. Hora, ul. 
Králův háj 286/11, 460 05 Liberec V.
■  S3 RC soupr. Modela Digi r. v. 1981, nepoužívaná, 
komplet. + 2 serva Futaba (kolem 3000). Ing. J. Pudil, Tř. 
5. května 1,371 19 Č. Budějovice.
■ 54 Komplet, soupr. Modela 6 AM 27 nebo Futaba 
4-kanál, vše nové (5900,6500). P. Průher, Sedmichalupy 
19, 382 06 Brloh.
■  55 RC soupr. Robbe Mars 4/8 FM 27 r. v. 82 
kompletní (14 500). J. Mádlo, 503 27 Lhota pod Libčany 
154.
■  56 Amat. prop. 6-kan. soupr.-vys., dva přij., 4 serva 
Futaba, nabíječ, zdroje (5500). J. Miler, Vít. Února 37, 
370 05 České Budějovice.
■  57 Spoíahlivú súpr. Mars I 40,68 (690), zvlášť přij. 
Mini (260), servá Varioprop šedé (250) konekt. I. Brezá- 
ny, 014 01 Bytča 813.
■  58 Robbe Compact AM S27-T2 soupr. s 3 servy 
Futaba 30. kanál (3500) + pult (50), přijímač, bat. Varta 
225 mA sintr. (200), Varta DKZ 600 mA (300), laditelný 
kontr. přij. stel. ant. (250), ruční naviják (150), 18. kanál -  
pár (200), dvojnabíječ nezávisle nastavitelný s měřidlem 
(300), motor Enya 1,6 20 min. Chodu (250). Nejraději 
osob. odběr. M. Slaboch, Pod svahem 18,147 00 Praha
4- Branik.
81 59 Soupr. pro 8 serv, přij. Simprop SSM Contest 
+ vys. -  „s “  charakteristiky, elektron, mixér atd. + zdro
je Varta DKZ 500 + 5 serv Futaba FP-S7 + nabíječ 
(7000). Soupr. -  přij. kopie Simprop SSM Contest 
z originál, součástek + vys. pro 6 serv + zdroje Varta 
DKZ 500 + 4 servá Futaba + nabíječ + servis (5000). 
Soupr. pro 4 serva Futaba + 2 serva (3500). Ing. i. 
Dorazil, Fugnerova 2, 678 01 Blansko.
■  60 80 čísel „Plány Modelarskie" (po 30); „Morze" 
1952-1968 vázané (po 40), „Morze" 1969-1979 neváza
né (po 30). Fr. Semotam, Okrsek,,0" blok 418, čp. 2616, 
272 01 Kladno 2-Kročehlavy.
■  61 5 rovných dílů na autodr., počítač kol, 2 zúžené 
díly. Koup. vagóny na HO, stromky. K ftenč, Holovousy 
24,331 43 Chríč.
■  62 Nepostavenu staveb, metal kit fy Burago Bugatti 
57 Grand Prix (240). J. Slezák, Donnerova 3, 841 05 
Bratislava; tel. 3211 14.
■  63 2-kan. amat. prop, soupr. Fajtoprop 2 +  2 serva 
Futaba (2200), 2x  MVVS 1,5 D (150). J. Havlíček, 503 63 
Nepolisy 203.
■  64 RC soupr. Modela Digi, 3 funkce + zdroje +  2 
serva Futaba. málo použiv. (2950); 1,5 cm3 OS Pet + RC 
karb. + tlum., použ. (200). Koup. odrušovač na el. 
motory, odpor. drát. P. Martínek, K sokolovně 427, 
Pouchov, 503 41 Hradec Králové.
■  65 Křiž. ovladače (400), pár. krystaly NSR (300), jap. 
mf (100), sestav, prop. přij. 4-kan. (300), Pirelli (90), 
časovač (80), plast, staveb., gumiprak (200), silon 0  0,7, 
400 m. L. Glosr, 582 21 Pohled.
■  66 Nepoužitý HB 61 RC (1500), kabel „instruktor" 
zn.: Futaba/Robbe (150). B. Vopěnka,281 D2Cerhenice 
295.
■  67 Staveb,SpurtRC(300),motor1,5MK-17(120),el. 
motor 220 V -  100 W (100), lokomotivy, vagóny, koleje 
TT se slevou. Koup. prop, serva a křížové ovladače. J. 
Šindler, RA 52,562 01 Ústí nad Orlicí IV.
■ 68 Vys. Varioprop 12S (2200), přij. (1900), vyp. (120), 
dekodér na 6 serv Futaba ap. k Variopropu č. 3826, 
MWS 6,5 + RC karb. -  nové. J. Remeš, J. Fučíka 491, 
664 11 Zbýšov u Brna.
■  69 Knihy -  Rychlost, hřích století; Rallye škoda; 
Autosalón; Velké závody; Kouzlo rychlosti; Dějiny auto
mobilových závodů F1; Rallye; Ročenka 1980; Železnič
ní modelářství v kostce; autodráhu rozšířenou (4 auta, 
díly navíc); model, železnici vel. TT (panel, i jednotí.); 
gramodesky -  seznam za známku, pivní etikety i staré, 
známky celého světa. B. Hroch, Nové Sedlice 78,747 91 
štitina.
■  70 Tx Mars II + Rx Mini, málo použív. (650); krystal 
13,031 MHz (60). M. Haluščák, Ricmanice 192, 664 01 
Brno.
■ 71 4-kan. amat. soupr. se 4 šedými servy Varioprop, 
Porsche Tamyia 934 s RC prop, soupr. a 2 šedými servy 
Varioprop; samotný vys. na 2 šedá serva; osaz. desku na
5- kan. prop. vys. na serva Futaba i Varioprop; větroň 

{Lilie, L. Freja, Krátká 563,273 43 Buštěhrad.

(Pokračovánína sir. 32)
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■ 72 Soupr. Tx Mars Rx Mini, málo použív., 100% stav 
(900). Z. Prokůpek, VÚ 6354/J, 742 51 Mošnov.
■  73 Kompl. prop. RC soupr. 4-kan. + NiCd zdroje 
+ popř. nabíječ, třeba sladit (1840). M. Dvořák, 588 21 
Vel. Beranov 81.
■  74 Lam. trup + kabinu na větroň VSO-10 (200). J. 
Vacek, 252 16 Nučice 207.
■ 75 Před. alebo vym. modely F1 -  Hong Kong, 
aosobnePlayaerv 1:55. M. Maslák.9. mája 7/10,957 01 
Bánovce n. Beb.■ 76 Amat. prop, soupr. na 5 serv Futaba -  kvalitní, 
pěkný vzhled, bez serv (3000). VI. Burian, Sídliště 
Pražská 6/g, 669 02 Znojmo.
■ 77 Rx Mars II + Rx Mini 27,12 v záruce (900). J. 
Vašíček, Mojmírova 434, 686 01 Uherské Hradiště.
■ 78 Novou soupr. Modela 6 AM 27 včetně nových 
zdrojů vys. 10x DEAC 1000 mAh, náhr. krystalů atd. ve 
výborném stavu, nepoužívanou (4800), příp. se 2 servy 
FP-S22 (5800). J. Abraham, Nová 2,691 52 Kostice u Bř.
■  79 Tx Mars II + Rx Mini 40,68 MHz + Lion, málo 
použité (800), příp. vym. za nové servo Futaba. R. 
Sklenka, Sarajevova 3, 704 00 Ostrava.
■ 804-kan. neprop. RC soupr. W-43,2 serva Bellamatic 
II, 1 servo Variomatic -  v dobrém stavu (1500). G. Kareš, 
U hřiště 1350, 562 06 Ústi nad Orlici.

KOUPĚ
■  81 Potahový papír Modelspan. Japan nebo Mikelan- 
tu různé tloušťky, jakékoli množství. J. Mafátko, Bukvi- 
ce 13,507 21 Velíš.
■  82 Aku Varta 500 DKZ, Polykarbonát. kond. 68k/ 
100 V, tranz. BC 237B, BC307B, BSX30, 2N2219A; Jena 
2 ,5 - kluk. skriňa a inésúč.; ricin. olej; metyl; preglejku
2.3.5 mm; lepidlo Devcon 5 min.; Modelspan a iny mat.; 
staveb, plány a RC modely. V. Kaán, Drňa 35, 980 03 
Šimonovce.
■  83 Plánek 2mot. RC polomakety na mot. do 2x6,5 
(nejr. L 410, L-200 Morava, Partenavia Victor apod.).Zd. 
Rydlo, VčE RZ Náchod, Kollárova 1230,547.01 Náchod.
■  84 Porsche Tamiya 934, 935. V. Burian, Sídliště 
Pražská 6/g, 669 02 Znojmo.
■  85 MF trafa 7x7 ž„ b „ č., motor MW S 2,5 RC, kryšt. 
27,12; 26,6 MHz. A. Ducko m l„ Sibiřská 11, 83102 
Bratislava.
■  88 Stav. plánek modelu Laser 200, dobře zaplatím, 
Ing. J. Bruncllk, Konopná 637,46014 Liberec 14.
■  87 3 serva Futaba, jen nová, I jednotí. J. Wollmann, 
Chodská 1193, 562 01 Ústi nad Srlicl.

-■ 88 Auto RC elektra + náhr. sintr, zdroje. Fr. Svoboda, 
Zápotockého 1341, 535 01 Přelouč.
■  89 Půzdro na 4 tužk. bat. (Kraft, Graupner, příp. iné), 
prij. KP 2/3 B, stav. Aladin. Chéri 2 alebo mé. J. 
krahulec, Fučíkova 18, 987 01 Poltár.
■  90 Motory 0,5-0,8 cm3 a 10 cm3, levotočivá vrtule na
2.5 cm3, serva Varioprop i jiná bez el„ pár krystalů, mf 
trafa 7x7, SN74LS164, obr. B10S3. Ing. P. Eppinger, 
Nemošická 1320,530 02 Pardubice.
■  91 Menši, zalétaný RC model včetně motoru a ovlá
dacího zařízeni -  uveďte popis a cenu. K. Urban, 
U střelnice 884,500 09 Hradec Králové.
■  92 Časop. Modelář č. 6/79,12/75,3/76. K. Horáček, 
J. Fučíka 86,542 01 Žacléř.
■  93 Hledám staré model, benzin a diesel, motory 
(Kamerenko) do r. 1965. St. Mondspiegel, Rudé armády 
16,374 01 Trhové Sviny.
■  94 Soutěžní model. kat. F3B, šedá serva Varioprop č. 
3767, serva Varioprop Micro 05 č. 3830, servozesilovač 
Varioprop 2-kanál. č. 3742, zásuvky a zástrčky k servům 
Varioprop 8-kollkové. J. Spůrek, Na výsluní 260,562,01 
Ústi nad Orlici.
■  95 Vagóny, výhybky, kolejlvo všech typů a příslušen
ství včetně staveb budov, mostů, přejezdů ap„ pro 
modelovou velikost TT. J. Sychra, Anenská 221,738 01 
Frýdek-Místek.
■  96 Dvě šedá serva Varioprop + 2 ‘přesné křížové 
ovladače. M. Stuchlík, Křečkov 143,290 01 Poděbrady.
■ 97 Nový RC motor 10 cm3 (OS Max, HB, Webra, Enya, 
Moki apod.) s tlmičom. Ing. J. Herceg, Zlkovce 289, 
920 41 p. Leopoldov.
■ 98 Modelovou žel.-panel. vel. HO, kvalitně zpracova
ný, rozměrů kolem 200 x 300 cm.Zavedenéel. ovládáni 
výhybek, návěstidel. Popis a cena. P. Hlavatý, Havlíčko
va 393,386 01 Strakonice I.
■  99 Lípa, topol -  prkénka 3-4 mm (I malé kousky). 
J. Novotný, 542 21 Pec 284,
■  100 2 serva Futaba S-12 nepoužitá. J. Hála, Tyršova 
143, 697 01 Kyjov.
■  101 Plánky vojenských l letadlových lodí po roce 
1945. V. Hamšík, 5. května 5,549 81 Meziměstí.
■  102 StavebniciPorscheTurbo934fyTamiya,pouze 
neslepenou. Staveb, motocyklů zahr. firem -  neslepené. 
Dobře zaplatím. M. Horák, Leninova 511,66411 Zbýšov 
t  Brna,

■ 103 Ryb. motorovou loď Arturs možností ovládání RC 
soupravou (bez soupravy). P. Ondráček, Horní 519, 
592 31 Nové Město na Moravě.
■  104 Soustruh na kov, malá točná délka, nejr. stolní, 
pouze v dobrém stavu. Cena nerozhoduje. Z. Kouten- 
ský, Z. Nejedlého 1303. 258 01 Vlašim; tel. 42116.
■  105 Plánky zdobených modelů historických plachet
nic ze 16., 17. nebo 18. století. Nabídněte. L. Carda, 
Chudčice 38, 664 71 p. Veverská Bítýška.
■ 106 Plány F3A Atlas. Blue Angel, Skymaster, Phoe
nix, Galaxy. Arrow; podklady na RC-MM Super Chip
munk, Piper Cherokee 140 C, Beachcraft Bonanza, 
Citabria; katalogy Multiplex, Robbe, Carerra, Micro
prop, Webra, Top. J. Lienert, Holubova 85, 530 03 
Pardubice.
■  107 Jednoduché amat. servo pro jednokanál. RC 
soupr., které bylo uvěř. v MO 12/1982 nebo podob. J. 
Mikeska, Přlluky 221, 760 01 Gottwaldov.
■ 108 Ve vel. HO parní lokomotivy BR 23,24.42, 50,55 
(ČSD 427.0), 55 (belgické státní dráhy zelená č.k. 5) 
6315, 64, 66, 75, 80, 81, 84. 89; loko diesel. T 679 1122, 
T 679 2002, T 211 ČSD, V 200; patrovou soupravu ČSD, 
rychlík, vagóny, nákl. samovýsypné, cisterny aj. nebo 
větší kolejiště s bohatým vozovým a lokomotivním 
parkem. P. Brožek, Jizernl Vtelno 22, 294 31 Krnsko.
■  109 Různé plánky na vyřezáváni z překližky (kromě 
lodí) -  hist, kočáry, lucerny aj. J. Šíma, Kotevní 11, 
150 00 Praha 5.
■  110 Balsu, jakékoliv množství. K. Vlk, čechtín 73, 
675 07 Červená Lhota.
■  111 Serva Futaba. J. Výlet, 696 04 Svátobořice 208.
■  112 Váčšie množstvo TTa HO vagónov, lokomotivy fy 
Roco, Márklin a Fleischmann. Před. modely fy Match
box 1:72 a lepidlo tejto firmy. R. Kopaj, Jilemnického 9, 
940 01 Nové Zámky.
■  113 Pryžové průchodky ČSN 633881 3,5x1 -  50 ks 
a 4,5x2 -  50 ks; vybéhaný, poškoz. motor Jena 1 (nebo 
jen kliku); nová serva Varioprop šedá i žlutá, Futaba, 
Robbe. V. Fák, K hájence 661, 391 02 Sezimovo Ústi,
■  114 Laminátový trup + plánek na F3A. M. Prtiher, 
Kněžskodvorská 19, 370 01 Č. Budějovice.
■ 115 Servo Varioprop č. 3765 -  nové (350); čas. MO 
2/1977,1,2,5/78; ARA1,5,7,9,10,12/77,3,4/78,2/80; 
VTM1/82. S. Hauk, nám. J. Fučíka 155/1,471 24 Mimoň.
■ 116 RC súpr. Acorns AP-440 FM len novů, komplet 
elektrolet Mosquito alebo pod., články 1, 2 Ah RS. J. 
Lopušek, 049 16 Jelšava 264.
■  117 Motor 10 cm3 (Moki, Webra, OS), Modelář 79, 
1-8/80,3/82. Z. Moravec, 679 21 Černá Hora 279.
P 118 Lam. kar. Chevrolet Camaro M 1:8, podvozek 
S 130 RS M 1:8. K. Daněk, Vinohradská 101, 130 00 
Praha 3.
■  119 Na TT 435 001 pouze 1 náprava hnací, stav 
nerozhoduje. J. Otradovec, Nám. Lidových milici 2, 
190 00 Praha 9.
■  120 Šedá serva Varioprop 3 ks, pár krystalů do RC 
soupr. pásmo 27,120 MHz. J. Stolařik, Pěš i na 31,690 03 
Břeclav.
■  121 Motory Mabuchl 380 pro elektrolet +  vrtule 
150/100, V. Kluž, Viktora Huga 19,720 00 Ostrava-Hra- 
bová.

VÝMĚNA
■ 122 Elektroniku jednomanuál. varhan za 4-kan. prop, 
soupr. komplet nebo prod, a koup. J. Pálek, Tlustice25,' 
268 01 Beroun.
■ 123 Kapesní radiomagnetofon za 4-kan. prop.soupr. 
komplet nebo prod, a koup. J. Pálek, Tlustice 25.268 01 
Beroun.
■ 124 ČZ 250 Sport (dvouválec) za 2 až 4-kan. RC prop, 
soupr., i amatérskou. K. Marcimszyn, bří Mrštiků 15/A, 
690 00 Břeclav.
■ 125 Za výkon. RC plachetnici dám servo Futaba, 
Varioprop, mf 7x7, krystaly apod. P. Krajíček, Kalinino- 
va 29,130 00 Praha 3, tel. 26 14 75.
■ 126 Novou RC soupravu Digipilot 7 (solidní vzhled, 
servis) za 2 až 3 nová serva s elektronikou (Futaba, 
Robbe aj,). R. Růžička, 592 65 Rovečné 13.
■ 127 Plávajúci model krížnika Aurora, měřítko 1:74, 
lam. trup, s možnosťou diář. ovl. za 6-kan. kompl. 
súpr. Varioprop S 6 alebo Miniprop 4. E. Weisz, Hurba- 
nova 2468/12, 921 01 Piešťany.

?
\ 128 TVP Blaupunkt 220/12 V, 2 programy, servis 
SSR za RC auto, serva Futaba 4 ks, J. Frodl, Revoluč
ní 21,787 01 Šumperk.

■ 129 Neprop.soupr.W-43vys. + přij.4-kan.za2serva 
Varioprop (šedá). P. Sábl, Přemyslovská 32,130 00 Pra
ha 3,

RŮZNÉ
■  130 Kdo odborně opravískoro nový RC Porsche 935, 
jezdí jen rovně (nezatáčí). Některé náhradní součástky 
mám. M. Dvořák, Nad plovárnou 6,586 01 Jihlava,

•  Laminátový 
trup

•  Polystyrénové 
výplně křídla

•  Stavebnice 
RC modelu

vhodné pro stavbu modelu, jehož 
plánek byl zveřejněn v Modeláři 
č. 7/1980 a ve skutečné velikosti 
vyšel pod číslem 107 (s) ve speci
ální řadě plánků Modelář. Mož
nost použít motoru 1,5 až 3,5 cm3

•  Cena:
Laminátový trup SPURT -
200 Kčs
Polystyrénové výplně křídla 
SPURT (2 páry) -  19 Kčs 
Stavebnice SPURT -  320 Kčs

•  Na dobírku zasílá:

Kovodružstvo 
Mladá Boleslav 
prodejna S-13 
Boleslavská ul. 264 
294 71 Benátky nad Jizerou
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▲ Článek o dmychadlech v Modeláři 5/1983 
doplňujeme snímkem stavebnice RK-20B Axiflo firmy 
Midwest (USA). Jednotka o hmotnosti 250 g je určena 
pro motor o zdvihovém objemu 3,5 cm3

▲ Pro soutěže kategorie Peanut 
(M-oř) si postavil Bili Warner 
z Kalifornie maketu letounu 
Cougar

Snímky: 
Graupner 
V. Hadač (2) 
Márklin 
B. Peck

Vskutku vynikajícím dojmem 
působí model parní tendrovky 
řady 85 DB ve velikosti HO, 
který v letošním roce uvedla na 
trh firma Márklin ►

▲ O tom, že malé motory A. Ključkov z Kazachstánské SSR je po stavební ►
neztratily ve světě oblibu, svědčí stránce pravděpodobně nejlepším maketářem SSSR, 
nová stavebnice firmy Graupner v letové části soutěží se mu však většinou nedaří.
RC modelu Citabria o rozpětí 
830 mm, poháněného motorem 
o zdvihovém objemu 0,8 cm3



K těm, kteří propadli kouzlu 
tichého letu modelů 
s motorem Modela C 02, patří 
i žák Vít Cholasta z Chlumce 
nad Cidlinou. S tímto 
úhledným ,,sifoňáčkem“ 
startoval na loňském 
Memoriálu J. Smoly τ

Větroň F3B J. Kropáčka ► 
z LMK Protivín má rozpětí 
2500 mm, hmotnost 1700 g 
a řízená kormidla (směrovka 
je spřažena s křidélky). Křídlo 
má profil E 211, výklopný kryt 
kabiny slouží jako brzda

Snímky:
VI. Hadač, 
ing. P. Hulák, 
ing. J. Jiskra, 
ing. D. Selecký, 
T. Sládek

◄ Súprava motorového 
a riadiaceho (o ktorom 
prinášame informácie v tomto 
zošite) vozňa železnic NDR radu 
185/195 vo vePkosti HO je 
zprodukciefirmy Piko

◄ Jsou tu zase prázdniny a s nimi 
pionýrské tábory a spousta 
propagačních vystoupení. Tento 
snímek je z besedy a předvádění 
modelů, uspořádaných 
svazarmovci z Rychnova nad 
Kněžnou

Junior Marian Dočkal 
bude reprezentovat čs. 
modeláře na letošním MS v BLR 
v kategorii F1V. Na jeho 
výborných výsledcích má 
nemalý podíl i vynikající 
mechanik — otec Zoltán τ


