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< TITULNÍMU SNÍMKU

Rádiem řízené hydroplány 
nás zatím nedoznaly 

řílišné obliby, o maketách 
kutečných ani nemluvě, 
'ejsme v tomto směru 
ýjimkou, neboť podobná 
ituace je i jinde ve světě, 
xistuje však několik 
esítek italských, 
ancouzských a britských 
todelářů, kteří propadli 
ouzlu letu maket 
istorických letadel nad 
odni hladinou. Dokonce 
ořádaji soutěž slavného 
néna -  Schneiderův pohár, 
jejím šestém ročníku 
/ítězil Carlo Martegani 
Aeroklubu Varese 
modelem Macchi M7 
tředloha létala v roce 1917) 
měřítku 1 : 5, poháněným 
1esítkou“ O PS

S maketou letounu Blériot XI v mě
řítku 1 : 5 létá již druhou sezónu 
M. Kupka z LMK Kablo Velké Meziříčí. 
Model je poháněn motorem Tono 5,6 
a má ovládánu směrovku, výškovku 
a otáčky motoru RC soupravou Mo- 
dela Digi

i M. Zelenka z Havlíčkova Brodu si 
zvětšil plán modelu rybářského člunu 
Artur ze stavebnice VD Igra na délku 
750 mm. Jeho model, ovládaný RC 
soupravou Modela Digi, je poháněn 
motorem Mabuchi RS 380 (s převo
dem 2,5 : 1), lodní vrtule má průměr 
40 mm

Pozvánkou na soutěž Le-Č-712 v kategorii 
C MH2, která se koná 23. srpna v Českých Bu- 
ějovicích, je snímek vítěze loňského ročníku, 

Malce z pořádajícího LMK

Počet typů maket na našich raketomodelář- 
ých soutěžích rozšířil J. Londák z Myjavy: 
i letošním mistrovství Slovenska v Pezinku 
:al v kategorii S7 s modelem americké vý- 
umné rakety Astrobee 200

RC buggy K. Vondrouše a M. Vosičky z Ka
ně je poháněna motorem Enya 3,5 cm3 s pře
dem 1 : 9,6. Rozvor modelu je 300 mm, roz- 
od 280 mm, na vlečených ramenech nezá- 
>le zavěšená kola, odpružená s tlumením, 
aji průměr vpředu 80 mm a vzadu 100 mm



Zodpovědně 
a náročně

Zkušenosti sovětské branné organizace DOSAAF využíváme ve Svazarmu od jeho založeni. 
Je proto jen zákonité, že delegace ÚV DOSAAF, vedená jeho předsedou, hrdinou SSSR 
admirálem námořnictva Georgijem Michajlovičem Jegorovem, navétivila naši zemi právě 
v době, kdy obě bratrské branné organizace rozpracovávají do své činnosti závěry XXVII. 
sjezdu KSSS a XVII. sjezdu KSC.

Během svého pobytu v ČSSR se sovětští hosté seznámili s činností všech svazarmovských 
odbornosti. Na letišti v Moravské Třebové se zájmem přihlíželi ukázce modelářů.

Snímek S. Kačena

Ústřední výbor Svazarmu posoudil 
na svém 6. zasedání, společně s ČÚV 
a SÚV Svazarmu, výsledky dosažené 
při plnění závěrů XVI. sjezdu KSČ 
a hlavní úkoly vyplývající pro naši 
organizaci z dokumentů přijatých XVII. 
sjezdem KSČ. Jednání byla přítomna 
delegace ÚV KSČ, vedená náčelníkem 
Hlavní politické správy ČSLA, 
generálplukovníkem Jaroslavem 
Kllchou.

Z úvodní zprávy, přednesené 
předsedou ÚV Svazarmu 
generálporučíkem Václavem 
Horáčkem, vyjímáme:

Pro plněni nových, náročnějších úkolů 
a požadavků linie XVII. sjezdu KSČ jsme si 
předchozí prací vytvořili dobré základy. Za 
období od XVI. sjezdu strany se prohloubil 
a rozšířil branné politický a výchovný vliv 
Svazarmu na veřejnost. Dobrým výsledkem 
branně masové práce a zájmu mládeže 
o svazarmovskou činnost je i ten fakt, že 
v řadách více než miliónové základny je přes 
214 tisíc mladých ve věku 15 až 18 let, což je 
přes 21 % všech členů.

•
Československé veřejnosti jsou dosta

tečně známá úspěšná vystoupeni svazar
movských sportovců na MS a ME. Zvlášť pří
znivá byla pro nás poslední dvě léta, která se 
počtem medaili řadí mezi nejúspěšnějšl v do
savadní pétatřlcetileté historii Svazarmu. Za 
uplynulých pět let získali vrcholoví sportovci 
Svazarmu celkem 254 medaili z MS a ME. 
Z toho za rok 1984 62 medaile a za rok 1985 
76 medaili. Největší podlí na tom máji mode
láři, střelci, letečtí akrobaté, motoristi a ra
dioamatéři. *

Požadavkem principiální povahy zůstává 
rozhodné zdokonaleni obsahu a stylu řídicí, 
výchovné, kádrové a odborně metodické čin
nosti soustředěné ve prospěch základních 
článků Svazarmu. S tlm souvisí zkvalitněni 
vnitřního života a vyšší účast členstva na roz
hodování a řešení základních úkolů, rozšíření 
prostoru pro iniciativu, samostatnost a také 
odpovědnost okresních a krajských výborů 
Svazarmu. *

Ve středu našeho zájmu musí být vysoká 
hospodárnost a efektivní využíváni vlastních 
a přidělených finančních a materiálových 
prostředků při dokonalejším řízení a fungo
váni systému rozpočtování a materiálně 
technického zásobováni. Aktivněji ve všech 
místech a okresech za spolupráce s dalšími 
složkami hledat nové materiální a finanční 
zdroje pro zájmovou činnost, pro provoz 
a účelné využívání svazarmovských a dalších 
zařízeni, prostorů, kluboven a dílen k maso
vému rozvoji zájmové branné činnosti 
a branné výchovnému působení organizace.

Větší pozornost si žádá i těsnější spojeni 
politickovýchovné práce s úkoly a životem 
kolektivů, zlepšení vědeckotechnické propa
gandy, což je podmíněno cílevědomým vy
užitím odborníků v branné technických spor
tech a v redakcích našich časopisů. Nikde 
jinde není větší prostor k přímému vlivu na 
politické myšlení, socialistickou morálku 
a kázeň, k vedeni dialogů o různých pro
blémech než v kolektivech základních orga
nizaci, odborných klubech, oddílech, výcvi
kových a sportovních družstvech. Rozhodu
jíc! osobou je zde vedoucí, instruktor, cviči- 
tel, lektor, trenér, prostě každý funkcionář. 
Proto vyžaduji stálé vedení a péči o vytvářeni 
vhodných podmínek pro dobrovolnou práci, 
dobrou připravenost a vyšší společenské 
oceněni jejich činnosti.

Příznivé výsledky přináší modelářství, ze
jména v práci s mládeží, i když vzestup 
v důsledku materiálních potíži není takový, 
jak stanovil VII. sjezd. Pokrok je zřejmý 
v radioamatérství. Odráží se to v růstu počtu 
členů, v úspěších radioamatérského sportu, 
v zájmu mládeže o radiový orientační běh 
a ve zvýšeném podílu odbornosti na přípravě 
branců — spojovacích odbornosti.

V dalších dnech a týdnech půjde o to, aby

při celkovém objasňování výsledků XVII. 
sjezdu KSČ jsme především pochopili smysl 
vojenskopolitickýčh závěrů, ideologické úko
ly a nové nároky na aktivizaci společenských 
organizací Národní fronty. To by mělo vytvo
řit příznivou atmosféru pro jednáni plén kraj
ských a okresních výborů a členské schůze 
základních organizaci, které budou aplikovat 
úkoly sjezdu a dnešního zasedání do svých 
podmínek.

Významnou příležitostí dobře se reprezen
tovat dosaženými výsledky práce, ukázat an
gažovanou úlohu a činnost Svazarmu ve spo
lečnosti je pro nás nadcházející 35. výročí 
jeho vzniku. V podzimních měsících, u příle
žitosti Dne ČSLA, v rámci Týdne branné akti
vity, široce popularizovat vojenskopolitické 
myšlenky XVII. sjezdu KSČ, výsledky zá
služné branně masové a výchovné práce 
Svazarmu. Hlavním měřítkem našeho pocti
vého vztahu ke Komunistické straně Česko
slovenska, jejímu politickému programu při
jatému na XVII. sjezdu strany a hrdosti na 
příslušnost k branné organizaci učiňme no
vé, tvůrčí činy a výsledky v plněni úkolů bran
né výchovy, vojenské připravenosti naší ze
mě v pevném svazku se státy Varšavské 
smlouvy, jejich lidem, armádami a bratr
skými brannými organizacemi, v přínosu 
k rozvoji a obraně naší vlasti.

modelář
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7  klubů
t i  a

kroužků
■ Modeláři 

okresu 
Olomouc

V rámci okresu se leteckému, lod
nímu, automobilovému modelářství 
a stavbě plastikových modelů věnuje 
téměř 700 modelářů, organizovaných 
pod vedením 56 instruktorů v 32 
kroužcích. Svou aktivitu stvrdili v loň
ském roce získáním 11 titulů krajských 
přeborníků, dvou titulů Přeborník ČSR 
a tří titulů Mistr CSSR. Modelářské 
kluby Svazarmu úzce spolupracují 
s PO SSM, DPM a dalšími složkami NF. 
V rámci této spolupráce se modeláři 
podíleli na akcích DPM, okrskových 
a okresních výstavách STTP, účastnili 
se přeborů STTP a spolupracovali při 
zajišťování nejrůznějších soutěží a pře
borů.

V loňském roce uspořádali šest kraj
ských a osm okresních přeborů, něko
lik soutěží náborových a místních. 
Startovali na ME svahových větroňů, 
přeboru ČSR lodních modelů, přeboru 
ČSR upoutaných modelů a na kraj
ských a veřejných soutěžích.

Co do počtu soutěží a soutěžících 
jsou v okrese stále nejrozšířenější 
volně létající modely. Z výborných 
výsledků loňského roku si připomeňme 
druhé místo v krajském žebříčku 
a v žebříčku ČSR, které vybojoval 
v kategorii házedel ing. R. Kuře, když 
z možných 1800s ztratil pouze dvacet 
sekund.

I letos lze očekávat jeho podobné 
umístění na špici žebříčku ČSR, který je 
již několik let takřka opisem žebříčku 
Severomoravského kraje.

Podobná situace je v kategorii A3, 
kde spolu s M. Vymazalem dosáhli 
desetkrát absolutního maxima 300 s. 
Celkově se v žebříčku ČSR umístil M. 
Vymazal na prvním místě, těsně násle
dován ing. R. Kuřetem.

V dalších kategoriích stojí za povšim
nutí výkony žáka š. Tillingera a juniora 
P. Kaňuščáka v kategorii SUM. Oba 
dosahují vynikajících výsledků a lze 
proto očekávat jejich dobré umístění 
v žebříčku ČSR. MUDr. J. Hacar

S. Vespalec

■ Činnost LMK 
Benátky 
nad Jizerou

byla v minulých letech na nízké úrovni. 
Práce kroužků postrádala koncepci, 
což bylo hlavním důvodem odchodu 
členů. K zásadní změně došlo na 
přelomu let 1983/4. Od té doby má 
práce kroužků vzestupnou tendenci. 
LMK má nyní téměř padesát členů, 
z toho polovinu tvoří žáci. Pod vedením 
P. Kolínského, P. Rathouského a J. 
Jindry pracují žáci ve třech kroužcích, 
kde se věnují zejména stavbě modelů

kategorií A1 a A3. Práce v kroužcích 
přitahuje mládež stále více, ale 
v současné době není z kapacitních 
důvodů možné uspokojit všechny 
zájemce.

Senioři klubu se věnují výlučně stav
bě rekreačních a cvičných RC modelů 
letadel, s nimiž často vystupují na 
propagačních akcích, m . šumichrast

■ Pionieri, ktorí pracují v leteckomode- 
lárskych krúžkoch pri MsDPM v Považ- 
skej Bystrici, dosahujú pod vedením 
Stefana Hadnagy výborné výsledky 
nielen v rámci okresu a kraja, ale 
získávajú popredné umiestnenia aj na 
celoslovenských súťažiach leteckých 
modelárov. Popredné umiestnenia do
sahujú so svojmi modelmi i na STTP. 
Za všetkých členov možno spomenúť 
Mariana a Tibora Hadnagyavcov, Nor
berta Ondrišlka a Petra Kimličku.

Z podnětu nadšencov pre letecké 
modelárstvo bol 16. mája 1986 vytvoře
ný leteckomodelársky klub pri 
MsDPM ZO Zvázarmu pri ONV v Po- 
važskej Bystrici.

Vzápátie po utvoření sa klub spo- 
ločne s 24. ZO Zvázarmu pri Pováž- 
skych strojárňach zapojil do Celoštát- 
nej náborovej súťaže leteckých mode
lárov. Darina Pavlíková

■ V LMK Slaný
pracuje stdtřiadvacet leteckých, lod
ních, automobilových modelářů a stavi
telů plastikových modelů. Scházejí se 
v devíti kroužcích základní přípravy pod 
vedením zkušených instruktorů F. Ti
chého, V. Fuxy, M. Urbánka, J. Němce, 
J. Svandrlíka, D. Štěpánka a D. Sulce. 
Lodní modeláře vede J. Nič a stavitele 
plastikových modelů V. Štěpánek. 
Ačkoliv byla činnost kroužků omezena 
nařízenou karanténou, dosáhli mode
láři dobrých výsledků. Do konce března 
v šestnácti soutěžích získali třináct prv
ních míst, převážně v kategoriích 
H a A3, limit VT splnili stopětačtyřicet- 
krát. Poradili si i s uspořádáním dvou 
krajských přeborů v kategoriích A1 
a F3B a krajského přeboru STTP. Na 
září organizují jako 39. ročník Memo
riálu Čeňka Formánka přebor juniorů 
ČSR v kategoriích A1 a F1A.

Pro žáky kroužků pořádá LMK Slaný 
ve svém modelářském středisku letní 
soustředění, týdenní soustředění zde 
připravují i pro talentované žáky ČSR.

V soutěži klubů Středočeského kraje 
se v loňském roce umístili na druhém 
místě a jejich činnost byla oceněna i na 
okresní konferenci Svazarmu v Kladně.

Činnosti LMK pomáhá pochopení 
a spolupráce ředitelky MěDPM ve 
Slaném, J. Kochánkové a jejích spolu
pracovnic M. Tiché, Z. Holcové a J. 
Mackové, které jsou také členkami ZO 
Svazarmu.

Že modelářství není jedinou náplní

klubového života modelářů, potvrdili 
svou účastí na brigádnické údržbě 
střediska a na dalších akcích, při nichž 
odpracovali 180 hodin. Ve spolupráci 
s MěDPM Slaný uspořádali tři veřejné 
soutěže a branný závod mládeže. Své 
ruce k dílu přiložili i na propagačních 
vystoupeních, výstavách a akcích po
řádaných ve spolupráci s organizacemi 
NF. V. Fuxa

■ V pražském Domě techniky mládeže
byla v květnu a počátkem června 
k vidění rozsáhlá výstava, věnovaná 
čtyřiceti létům časopisu Věda a techni
ka mládeži. Návštěvníci se na ní mohli 
mimo jiné potěšit pohledem na řadu 
raket, postavených podle rubriky Rake
ty a raketýři, jež v časopise vycházela 
v letech 1980—81 a kterou připravovali 
raketoví modeláři J. Táborský, T. 
Sládek a K. Urban mas

■ V plzeňské 
MSMT

mají 18 modelářských kroužků. Spo
lečně s leteckými, lodními a raketovými 
modeláři zde pracují kroužky želez
ničních modelářů, stavitelé plastiko
vých modelů a automodeláři. Více než 
200 členů zájmových útvarů vede 19 
zkušených vedoucích, většinou členů 
Svazarmu. O tom, že se tu o mládež 
starají skutečně dobře, svědčí mimo 
jiné velice kvalitní vybavení dílen 
a nejrůznější akce pro pionýry, jež zde 
připravují. Patří mezi ně žákovské 
přebory leteckých a raketových mode
lářů, stejně jako soutěže stavitelů pla
stikových modelů. Nadšení vedoucích 
i dětí pomáhá překonávat potíže, ply
noucí z nedostatku základního mode
lářského materiálu a z nevhodných 
ploch pro létání.

I když je MSMT zařízením odboru 
školství NV města Plzně, nelze si 
představit práci kroužků bez spolu
práce se ZO Svazarmu. Vítaným obo
hacením činnosti jsou besedy s úspěš
nými modeláři, stejně jako poradna 
zkušenějších. Prostřednictvím zná
mých reprezentantů, jako je m. s. Pavel 
Holub nebo z. m. s. Ivan Hořejší, zí
skávají děti přehled o moderních tech
nologiích stavby modelů, o technice 
létání či jízdy. Není proto divu, že se 
s členy kroužků můžeme pravidelně se-
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tkávat i v nejvySších žákovských a ju
niorských soutěžích. Člen KLM Rosti
slav Černý v patnácti letech obsadil tře
tí místo na přeboru ČSR juniorů třídy 
F3V a je juniorským přeborníkem kraje 
ve třídách F1-V15 a FSR 3,5. Patnáctile
tý Jirka Fleischhans, člen LMK Plzeň- 
Bory, je pravidelným účastníkem 
žákovských a juniorských přeborů 
ČSR. Jeho dosavadním největším 
úspěchem bylo v roce 1984 dosažení 
třetího místa v žákovském přeboru 
ČSR.

Při malé slavnosti, pořádané 
k pátému výročí předání budovy mladé 
generaci, vyzvedl výsledky mládeže 
ředitel MSMT Jaroslav Novák. Dobrá 
práce modelářů byla též dvakrát kladně 
hodnocena primátorem města Plzně, 
který každoročně oceňuje nejlepší 
sportovce Západočeského kraje.

Karel Ešner

■ Modeláři 
okresu 
Prievidza

■ V ZO Zvázarmu pri Strednom odbor- 
nom učilišti baníckom v Handlovej si 
svoje dobré měno upevnil základný 
krúžok lodných modelárov, ktorý má 18 
členov a pracuje pod vedením vychova- 
tera Antona Sabíka. Na schódzkach sa 
žiaci v dielni zoznamovali so stavbou 
jednoduchších modelov. Postavili lode 
Melodie, Pasát, šesf dělových člnov 
TD-57, bulharský a norský rybářsky 
čin, dve jachty, motorovú jachtu a tri 
motorové činy Delfín.

Pokračovací krúžok lodných mode
lárov má tiež 18 členov. V minulej 
sezóne v ňom skonštruovali šesť ná
kladných lodí Albatros a štyri škunero
vé brigy Prinz de Neuchatel. Modelárov 
tohto krúžku je třeba pochváliť, lebo si 
poradili aj pri sústavnom nedostatku 
materiálu v obchodnej sieti. Vedúci 
krúžku, A. šabík, pracuje na zhotovení 
strojného vybavenia na pílenie lišt 
a brúsenie.

Krúžok raketových modelárov pracu
je pod vedením Dušana Karpuša. Čle- 
novia krúžku postavili 50 rakiet so 
streamermi a padákmi, raketu Meteor 
1 v mierke 1:8 a dve rakety Meteor 
v mierke 1:32. Mimo to účinkovali 
s modelmi rakiet pri príprave náboro
vého filmu.

Na počesf Víťazného februára členo- 
via krúžku usporiadali III. ročník súfaže 
raketových modelov, kde přetékalo 10 
súřažiacich. Vydařilo sa im aj propa- 
gačné vystúpenie na 1. mája a pri 
příležitosti Medzinárodného dňa dětí.
■ Členská základňa modelářského klu
bu ZO Zvázarmu pri Banských stav
bách n. p. Prievidza pozostává z radov 
zamestnancov Bánských stavieb a uč- 
ňovskej mládeže. Od roku 1984 pracu- 
jú v nových priestoroch, ktoré sa 
skladajú z troch miestností. leh bohatá 
modelářská a pretekárska činnosť je 
zamierená hlavně na kategorie vorných 
leteckých modelov a RC motorové 
modely a větroně. Zúčastnili sa okres- 
nej a krajskej súfaže Memoriálu Ing. E. 
Zitu. Nechýbali ani na súfažiach O ba- 
nícky kahanec. O pohár SNP a na maj- 
strovstvách Slovenska.
■ Modelářsky krúžok ZO Zvázarmu pri 
Strednom odbornom učilišti CHZWP 
Nováky pracuje pod vedením š. Simu

v domove mládeže. Jeho práca sa 
z roku na rok skvalitňuje. Faktormi, 
ktoré činnosf klubu ovplyvňujú, sú 
lepšie materiálně zabezpečene 
a v nemalej miere i samotní žiaci. Táto 
ZO Zvázarmu má 219 členov.
■ Trinástčlenný modelářsky klub pra
cuje pod vedením Ludovita Dadu na ZŠ 
v Kamenici pod Vtáčnikom. Jeho čin
nosf je zamierená na stavbu lietadiel 
v kategóriach A1 a A3, upútaných 
modelov SUM a hádzadiel

Alojz Briatka

V Havířově mají okresní stanici mla
dých techniků od roku 1980. Letos zde 
v různých kroužcích pracuje 570 dětí.
V kroužku automodelářů se pod vede
ním ing. Zbyňka Szostka schází 35 
chlapců, kteří staví funkční modely aut 
a soutěží v kategoriích RC-E a RC-ES.
V loňském roce uspořádali čtyři soutě
že, letos zahájili sezónu v únoru soutěží 
pod patronací OSMT.

V březnu připravili v rámci STTP 
soutěž pro mládež a v dubnu krajský 
přebor v kategoriích RC-E a RC-ES.

Dominik Chlubna

■ Po dvouleté přestávce předvedli ve
řejnosti členové LMK Rožmitál pod 
Třemšlnem své modely ze všech od
borností na výstavě uspořádané v po
sledních březnových dnech u příležitos
ti XVII. sjezdu KSČ.

V. Michálek 
foto: A. Nehéz

DO KALENDÁŘE:
Modelklub Borohrádek pořádá 27. září 
1986 pro volné modely C02 veřejnou 
soutěž O štít města Borohrádku. Pro
pozice získáte na adrese: Josef Kučerá, 
Gottwaldova 502, 517 24 Borohrádek.

Nalezl se model
Dne 20. května 1986 byl v Praze 9- 

-Vinoři nalezen RC model QB-20H. Ma
jitel se o něj může přihlásit na tel. 
24 83 51, linka 2439 nebo na adrese 
S. Lichtenberg, Opočínská 344, Pra
ha 9-Vinoř.

Milan Drážek

Ve staré libeňské klubovně pod ve
dením Karla Bittnera, Antonína Podle
šáka a dalších instruktorů postavil žák 
Milan, zvaný Bažant, několik povinných 
volňásků a pak se stal skalním „upou- 
tancem". Celých 27 soutěžních sezón 
zůstal věrný upoutaným modelům. 
Množné číslo je zde zcela na místě, 
protože Milan prošel postupně všemi 
rychlostními kategoriemi, zabrousil do 
akrobacie a svoji sbírku trofejí obohatil 
o titul mistra ČSSR v kombatu.

Na bruselské mistrovství světa upou
taných modelů se v roce 1958 ještě 
nepodíval, neboť byl jen náhradníkem. 
Ve stejné době, kdy českoslovenští 
reprezentanti odlétali do Bruselu, začal 
na strahovském seřadišti opisovat prv
ní kruhy náš novotou zářící týmový 
model s motorem Oliver Tiger. V této 
pro nás veliké chvíli Milda prohlásil, či 
spíše zařval, něco, co se přesně nedá 
napsat, ale co znělo jako: „Jsme 
králové!" Až na občasné zákonité 
výjimky to většinou platilo. Pozdější 
úspěchy pak již byly spojeny s motory 
MVVS. A úspěchů nebylo málo: mezi
národní mistr NDR, mezinárodní mistr 
Rakouska, více než desítka titulů mistra 
ČSSR, vicemistr Evropy, vicemistr 
světa, mistr světa v družstvech. Stejnou 
hodnotu mají i vítězství na domácích 
a mezinárodních soutěžích.

Přes vyčerpávající boj s dotírajícími 
kilogramy nadváhy neztrácel Milda nic 
na pověsti nejrychlejšího mechanika. 
Vedle stabilní vysoké výkonnosti budila 
zasloužený obdiv i jeho nevšední pečli
vost, s níž modely připravoval.

Je tu ještě něco, čím se nesmazatel
ně zapsal do paměti známých 
— schopnost kdykoliv a kdekoliv vy
myslet pořádnou „ptákovinu". Dokázal 
pobavit sebe, partu kamarádů i stovku 
modelářů ze všech koutů světa. I v tom 
byl „panem" reprezentantem.

Byl to Milan, kdo v Československu 
„udělal" týmy. Tomuto konstatování 
předcházela spousta dřiny a odříkání. 
Mnohému jsme se přitom naučili, leda
cos viděli a ještě víc prožili. Jsem rád, 
že společná záliba nás před léty svedla 
dohromady.

Za naplňování stále vyšších cílů 
a dlouholetou úspěšnou reprezentaci 
byl v roce 1964 Milanovi udělen titul 
mistr sportu a o deset let později i titul 
nejvyšší, zasloužilý mistr sportu.

Milan slaví padesáté narozeniny. 
Kdyby šlo vrátit kalendář o třicet let 
zpátky, zase bych létal jenom s Bažan
tem — jestli by chtěl. Proč? Na to je 
pouze jedna odpověď. Pro lidi typu 
zasloužilého mistra sportu Milana 
Drážka je samozřejmostí udělat vždy 
maximum pro to, aby byl jedničkou,

Jiří Trnka
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•  Od Bohum íra Bergera mi 
přiš la  zpráva, že vzhledem  ke ko
lizi s term ínem  m istrovství ČSSR 
ve volném  letu se přesouvají 
soutěže Le-Č-362 a Le-č-372 

v kategoriích F1A a F1E, které pod ná
zvem Pohár kom binace po řádá LMK 
při JZD Troubelice. Soutěž v kategorii 
F1E se uskuteční 6. září a soutěž v kate
go rii F1A 7. září.
•  Soustředění s kon tro ln í soutěží š ir
šího reprezentačního družstva ve vo l
ném letu, sloužící k výběru na letošní 
m istrovství Evropy v RSR, se konalo 9. 
až 11. května v Sazené.

Prezentace, o fic iá ln í zahájení a pře- 
jím ka  m odelů proběh la  pod taktovkou 
trené ra  ing. H ořejšího a D. Š těpánka 
v areálu m odelářského s třed iska ve 
S laném . Každý reprezentant musel 
p řed lož it ne jm éně čtyři m odely, nad n i
m iž se hned zapřed la  č ilá diskuse. Pod
m ínkou p ro  hodnocení v soutěži bylo, 
že soutěžící m usí ne jm éně tři kola 
od lé ta t s druhým  m odelem .

Č asom ěřiči byli již  trad ičně členové 
LM K Praha 4, kterým  je  třeba poděko
vat za ochotu, s níž obětova li své 
sváteční volno. Soutěž, zejm éna v kate
gorii F1A, byla vedena podle čs. sou
těžní praxe: tedy pět m inut pracovního 
času na vypuštění m odelu, při jeho ne
vyčerpání ztráta pořadí.

V úvodním  ko le měl p rob lém y J. Do
ležal, jehož m odel p ře táh l m otorový let 
a m usel podstoup it opravu. M odel F1A 
I. C rhy přistá l předčasně za 174 s.
V d ruhém  kole se počasí zhorš ilo  a ně
kteří účastníci rovněž nedosáhli m axi
ma. Výkony se zlepšily  v dalších kolech, 
kdy z m raků vykouk lo  sluníčko. V kate
go rii F1A vynika ly zejm éna velké m ode
ly do k lidu  íng. Hořejšího o rozpětí 
2400 m m , I. C rhy o rozpětí 2350 mm 
a J. Náhlovského o rozpětí 2380 mm. 
Od čtvrtého kola začala většina soutě
žících používat m odely pro taktické 
létání. Bez oh ledu na počasí lé ta li m o- 
to rářl; je jich  hlavní snahou bylo správ
ně odhod it m odel po startu. Počasí by
lo během  dopo ledne  značně tu rbu le n t
ní. Kolem  poledne se asi na hod inu za
táhlo, pak opět vylezlo slunce a p ro bu 
d ilo  výraznou te rm ickou  aktiv itu , poz
dě ji se však opět ob loha zam račila 
a začalo mžít. Znovu se sice na chvíli 
uděla lo  lépe, ale kolem  16.00 h se po 
časí ten tokrá t již  de fin itivně pokazilo 
a d robný déšť trval až do posledního 
čtrnáctého kola. Počasí tedy reprezen
tanty řádně prověřilo .

Přesto bylo dosaženo vynikajících 
výsledků: v kategorii F1A bylo ze sedm 
desáti startů devětapadesátkrá t docíle
no m axim a. Plný počet sekund nalétal 
jako jed iný J. Orel, druhý skončil ing. 
Hořejší (2511 s), tře tí J. Náhlovský 
(2487 s). Náhradníkem  zůstal l. Crha 
(2485 s), další m ísta obsad ili ing. J. 
Knor (2468 s) a M. Pokorný (2443 s).
V kategorii F1B zvítězil J. L ib ra  (2439 s) 
před J. K lím ou (2434 s) a V. Kubešem  
(2419 s), náhradníkem  se stal V. šanda  
(2349s) před J. Petrášem  (2311 s).
V kategorii F1C zvítězil bez ztráty jed iné 
sekundy Č. Pátek před K. Houčkem  
(2518 s) a V. Paťkem  (2499 s). V návrhu 
nom inace však dostal p řed K. 
Houčkem  přednost č tvrtý  J. Doležal 
(2446 s) pro s tab ilnost výkonů; pátý 
skončil J. Kaiser (2401 s).

Jiří KALINA

Příznivcům 
volného letu

Vrtulník
HC-2

pohon gumovým svazkem
Lehký dvousedadlový vrtulník HC-2 (poz

ději verze HC-102), který vznikl v padesátých 
létech, byl prvním sériové vyráběným vrtul
níkem v Československu. Hlavní technické 
údaje: Průměr třílistého rotoru 8,8 m, celko
vá délka 10,5 m, výška 2,55 m. Maximální 
letová hmotnost 560 kg. Největší rychlost 
130 km/h, cestovní rychlost 100 km/h, dolet 
180 km.

Polomaketa vrtulníku HC-2 je téměř celá 
postavena z prkénka balsy tl. 2 mm. Od své 
předlohy se kromě stínového trupu liší 
především tím, že rotor má pouze jeden list. 
Prototyp modelu, který má hmotnost 7 g, 
dosahuje letových časů až 15 s.

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

Obrysy dílů 2, 3, 5, 6, 7 a 14 překreslíme 
přes uhlový papír na tuhý kreslicí papír 
a vystřihneme; vystřižené díly nám poslouží 
jako šablony, jež obkreslíme na balsové 
prkénko. Dbáme přitom na dodržení orienta
ce let dřeva podle výkresu. Díly vyřízneme 
holicí čepelkou nebo ostrým skalpelem.

Na rovné desce sestavíme z balsových 
podélníků a příček 1 o průřezu 2 x 2  trupový 
nosník. Vepředu zalepíme mezi podélníky 
přesně vyříznutý díl 2 z balsy tl. 2; spodní 
podélník podle něj ohneme a přilepíme. 
Po řádném zaschnutí lepidla přilepíme 
na trupový nosník díl kabiny 3 z balsy 
tl. 2 s vyříznutým otvorem. Trup zpevníme 
borovicovou lištou 4 o průřezu 2x 2 .

Sestavený trup polepíme z obou stran 
tenkým papírem. Pozor, prostor mezi dílem 
kabiny 3 a lištou 4 necháme nepolepený! 
Kabinu a motor zvýrazníme modrým 
a černým papírem.

Díl 5, znázorňující roztočenou ocasní vrtuli, 
vyřízneme z balsového prkénka sbrouše- 
ného na tl. 0,5 a přilepíme jej z pravé strany 
na konec trupu. Opěrnou nohu 6 a vyvažova
či plošku 7 vyřízneme rovněž z balsy tl. 0,5. 
Nohu přilepíme na trupový nosník z levé 
strany. Po zaschnutí lepidla v ní hrotem holicí 
čepelky prořízneme otvor, do nějž zasuneme 
a zalepíme plošku 7 tak, aby byla při pohledu 
zepředu kolmá k trupu.

Pohonná jednotka má uspořádání podle 
systému známého maketáře B. Hannana. 
Jde o samostatný komplet jednolistého roto
ru s gumovým svazkem zavěšeným na 
nosníku. Komplet je pak přilepen k trupu, 
který pouze vyrovnává reakci točivého mo
mentu rotoru.

Nosník svazku 8 má délku 170 mm, pro 
dosažení vyšších výkonů s delším svazkem 
může být směrem dolů prodloužen až

o 100 mm. Zhotovíme jej z balsové lišty
0 průřezu 3 x 5. Na spodní konce přivážeme 
a přilepíme zadní závěs svazku 10 z ocelo
vého drátu o průměru 0,8. Ložisko rotoru 9 
vyřízneme z pásku hliníkového plechu tl. 0,4 
až 0,5, vyvrtáme do něj otvory pro hřídel 
rotoru, ohneme je tak, aby osa hřídele byla 
rovnoběžná s nosníkem 8, a přivážeme 
a přilepíme k hornímu konci nosníku.

Střed rotoru 12 zhotovíme z velmi tvrdé 
balsy tl. 2 nebo i borovicové lišty. Přesně 
sbrousíme úkos, určující nastavení rotoro
vého listu. Hřídel rotoru 11 zhotovíme 
z ocelového drátu o průměru 0,8. Ohneme 
oko pro zavěšení svazku a hřídel zezadu 
prostrčíme ložiskem 9; zepředu na něj 
navlékneme podložku z plastické hmoty 
nebo skleněný korálek 13. Pak nasuneme 
střed rotoru 12, konec hřídele ohneme 
kleštěmi do pravého úhlu, přilepíme ke 
středu a ovážeme nití.

List rotoru 14 vybrousíme do profilu z balsy 
tl. 2 a začistíme na přesný tvar. Pak list
1 ostatní díly pohonné jednotky a trup 
nalakujeme hodně zředěným vypínacím ni- 
trolakem. List přilepíme k úkosu dílu 12. 
Během zasychání lepidla jej shora přitlaču- 
jeme prsty tak, aby měl při pohledu z boku 
mírné vzápětí. Nakonec spoj přelepíme pás
kem tenkého hedvábí či papíru.

Ohnutý konec hřídele 11 odměříme na 
délku 55 mm a přebytečnou část odštípne
me. Na konec navineme cínový drát nebo 
přichytíme kousek plastelíny 15. Opilováním 
cínu nebo ubíráním plastelíny rotor vyvážíme 
tak, aby při položeni nosníku 8 na kraj stolu 
zůstával ve vodorovné poloze. Hotovou mo
torovou jednotku přilepíme nosníkem 8 zleva 
k trupu. Model vyvážíme kouskem plastelíny 
16 na předku trupu tak, aby položený na 
plocho a podepřený v ose nosníku 8 zůstával 
ve vodorovné poloze.

Gumový svazek sestává ze dvou nití gumy 
o průřezu 1 x 3 a délce 200 mm. Namazaný 
svazek navlékneme mezi závěsy a natočíme 
jej (listem rotoru) asi na sto otoček. Po 
vypuštění by měl model několik sekund viset 
ve vzduchu. Chvěje-li se rotor příliš, musíme 
si znovu „pohrát" s jeho vyvážením. Mírné 
stoupání nebo visení vrtulníku při natočení 
svazku na více otoček korigujeme podélným 
vyvážením. Je-li model příliš těžký na pře
dek, sestupuje spirálovitě k zemi, naopak 
jestliže má příliš těžký ocas, ve vzduchu se 
neorganizovaně motá. Po dokonalém vyvá
žení můžeme svazek natáčet vrtačkou až asi 
na čtyři sta otoček.

Jiří Kalina

Jak je to s nástavci 
na lepidlovou tubu Modela?

Po delší přestávce se na pultech prodejen opět objevilo — doufejme, že už definitivně 
— lepidlo Kanagom. Znovu se tak dostala na přetřes otázka použitelnosti výrobku podniku 
ÚV Svazarmu Modela — nástavce na lepidlovou tubu.

Podle sdělení výrobce, VD Chemoplast Brno, se Kanagom dodává v různých tubách, tak jak 
se je podaří sehnat od subdodavatelů. Chemoplast má se zajišťováním těchto tub neustálé 
potíže. V současné době je odebírá od čtyř dodavatelů, dokonce i z MLR! Protože tuby jsou 
dodávány včetně uzávěru a pro funkčnost výrobku není průměr závitu uzávěru rozhodující, 
používá se tub s různými průměry. Proto tedy jde nástavec použít jen na některé tuby, a na jiné 
ne.

Podle sdělení výrobce je více než polovina Kanagomu dodávána v tubách s menším 
průměrem uzávěru, pro nástavce Modela vhodným. VD Chemoplast Brno se bude snažit toto 
množství podle možností dodavatelů dále zvyšovat. η Černý

podnik ÚV Svazarmu Modela
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Model
kategorie P30

Hexagon
Classic
Konstrukce: Celestino (Sky) Rossi, Austrálie

„Kategorie P30 byla zavedena pro nedělní 
rodinné polétání. Začínající modelář v ní 
může získat zkušenosti předtím, než se pustl 
do modelu B1 nebo F1B. To ovšem nezna
mená, že by modely P30 nemohly být pěkné, 
s osobitostí a šmrncem. Bohužel, plánů, 
které by tyto požadavky splňovaly, není 
mnoho, a tak se zrodil Hexagon Classic." 
Tolik k vzniku svého modelu napsal C. Rossi, 
Ital žijící trvale v Austrálii.

K STAVBĚ (všechny neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Trup. Z překližky tl. 1,5 vyřízneme čtyři 
šablony 1 a po jedné 2 a 3, v jejichž středu 
provrtáme otvor o průměru asi 6,5 (podle 
kulatiny, kterou máme k dispozici). Šablony 
nasuneme na rovnou kulatinu a na pří
slušných místech je přilepíme. Dbáme, aby 
byly ke kulatině kolmé! Do zářezů v šablo
nách zalepíme — nejlépe jen lakem, protože 
pak budeme šablony vylamovat — podélníky 
trupu. Vepředu mezi ně zalepíme motorovou 
přepážku 4, skloněnou tak, aby osa tahu 
směřovala 3° vpravo a 3° dolů. Postupně 
odpředu dozadu zalepíme příčné výztuhy. 
Šablony rozřízneme a vylomíme z trupu. 
Vysuneme kulatinu. Předek trupu, prostor 
zadního závěsu svazku a SOP vylepíme 
balsou tl. 1,5, základnu pylonu balsou tl. 0,8. 
Zalepíme diagonální výztuhy v přední části 
trupu. Vzadu trup zakončíme přepážkou 
z balsy tl. 5. Pylon má úložnou desku křídla 
z překližky tl. 1, přední a zadní část je vy
broušena z měkké balsy. Přepážky a potah 
jsou z balsy tl. 0,8.

Křídlo má jednoduchou konstrukci. Že
bra uší zhotovíme společně s žebry střední 
části, pak je zezadu zkrátíme a shora 
sbrousíme. Při sestavování křídla podložíme 
náběžnou lištu pomocnou lištou tl. 
1 a odtokovou lištu lištou tl. 2,5. U tří 
koncových žeber uší navíc odtokovou lištu 
podložíme klínovitými podložkami, majícími 
na konci tl. 3, abychom docílili negativního 
překroucení. Zakončení křídla (i VOP) jsou 
vybroušena z měkké balsy.

Ocasní plochy jsou rovněž poměrně jed
noduché. VOP má z pevnostních důvodů 
netradičně širokou náběžnou lištu. Celý 
model je potažen tenkým papírem.

Vrtulový komplet. Hlavice slepená z plátků 
balsy tl. 2 má čela z překližky tl. 2. Hřídel 
z ocelového drátu má průměr 1,6. Axiální 
ložisko můžeme nahradit kulatým korálkem. 
Gumový svazek je zakončen cívkou z hliníku, 
aby se dal natáčet se sejmutou hlavicí 
v ochranné trubce.

Létáni. Model létá vpravo—vpravo. Výbor
ně stoupá a dobře klouže. Původně se po 
vytočení svazku měla vrtule zastavovat, ale 
model se potom choval jako těžký na hlavu. 
Proto byla vrtule vybavena volnoběhem 
podle B. Leeho.

Podle podkladů C. Rossiho zpracoval 
Martin Velek
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Soutěžní model 
na C 02

ÁJA
Konstrukce: Antonín Novotný, Mélník

Model Ája jsem navrhl před dvěma léty. 
Od té doby byl postaven v několika exem
plářích, a to nejen mnou, ale i dětmi z našeho 
kroužku. Profil křidla G759 s rovnou spodní 
stranou usnadňuje stavbu i méně zkušeným 
modelářům. Ája vyniká dobrým motorovým 
letem i kluzem.
K STAVBĚ (všechny neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Trup. Na horní pásnici 1 přilepíme postup
ně obě bočnice 2 a přepážky 3. Vpředu do 
trupu zalepíme kosá zesílení z balsy tl. 
2 a hranol 4 ze tří vrstev balsy tl. 4. Trup 
uzavřeme dolní pásnici 5. Na předek nale
píme trojúhelníkové lišty 6. Tvar přední části 
upravíme brusným papírem; jemnějším pak 
obrousíme celý trup. Napříč trupem provr
táme otvor a zalepíme do něj hliníkovou 
trubku 7. Pylon křídla má příhradovou 
konstrukci. Svislé a vodorovné přepážky 10 
jsou vždy do poloviny naříznuty, zasunuty do 
sebe a zalepeny. Zepředu na pylon nalepíme 
dvě lišty 12 trojúhelníkového průřezu, mezi 
nimiž bude spočívat nádrž C02. Slepený 
pylon polepíme balsou tl. 0,8. Do předvrta- 
ných otvorů v pylonu vetkneme a zalepíme 
bambusové poutači kolíky. Vzadu k trupu 
přilepíme kýl 16, polepený papírem, a vetk
neme a zalepíme do něj poutači kolík VOP 
z ocelového drátu.

Křidlo má žebra 17, z balsy tl. 1, v místech 
lomení tl. 2, zhotovená běžným způsobem 
v bloku. Na rovnou desku přichytíme 
náběžnou lištu 18, podloženou pomocnou 
lištou tl. 1,5, odtokovou lištu 19 a spodní lištu 
hlavního nosníku 20. Mezi lišty zalepíme 
všechna žebra. Po zaschnutí lišty nařízneme, 
křídlo zalomíme do příslušného vzepětí 
a zalepíme. Shora zalepíme horní lištu 
hlavního nosníku 21 a lišty pomocných 
nosníků 22, 23. Lišty hlavního nosníku spo
jíme mezi žebry stojinami 24. Do křídla 
zalepíme trojúhelníkové výkližky z balsy tl. 2, 
náběžnou a odtokovou část uprostřed vyle
píme balsou tl. 1.

Ocasní plochy. Celobalsovou VOP zhoto
víme obdobně jako křídlo. K středovému 
žebru přilepíme dva trojúhelníky z balsy tl. 
1,5, do nichž až po potažení VOP zalepíme 
přední poutači kolík determalizátoru. Zadní 
poutači kolík 32 přilepíme z boku na středo
vé žebro. SOP po slepení obrousíme do 
souměrného profilu.

Potah, povrchová úprava. Křídlo a ocasní 
plochy potáhneme tenkým vláknitým pa
pírem. Lakujeme je asi dvakrát řidším na
pínacím lakem, pak dvakrát až třikrát vrch
ním lesklým lakem. Trup nepotahujeme, jen 
jej čtyřikrát až pětkrát lakujeme čirým nitro- 
lakem. Každou vrstvu laku po zaschnutí 
lehce přebrousíme.

Pohonná jednotka. Vyřízneme motorovou 
přepážku 37. Zepředu provrtáme do trupu 
dva otvory o průměru 2 pro upevňovací 
šrouby. Motor s přepážkou (zatím nepřilepe- 
nou) přišroubujeme k trupu, matice jsou 
v hliníkové trubce. Nádrž připevníme 
k pylonu gumovou smyčkou.

Seřízeni, létáni. Křídlo má obě uši pře
krouceny do negativu 2 mm, na pravé střední 
části je pozitiv 1 mm. Zatáčku v klouzavém 
letu seřizujeme příčným nakláněním VOP, 
v motorovém letu podkládáním motoru. 
Motorovou přepážku k trupu definitivně 
přilepíme až po zalátání. Model létá vpra
vo—vpravo.
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Model kategorie SUM 
na motor 2,5 až 3,5 cm3

Piper Cherokee
Konstrukce: Michal Křižka, Hostivice

V katalogu firmy Graupner mě zaujala fotografie RC polomakety 
Piper Cherokee. Protože se zabývám stavbou upoutaných polOma- 
ket, navrhl a postavil jsem model tohoto letounu pro „svou" kategorii. 
Přestože plán vznikl pouze podle katalogu, model mne příjemně 
překvapil nejen vzhledem, ale hlavně skvělými letovými vlastnostmi. 
Při hmotnosti 750 g je schopen zaletět přemet i let na zádech.

K stavbě je použito převážně tuzemského materiálu, jen zadní část 
trupu je polepena balsou tl. 1 mm.

Trup má přední část ze smrkového nebo lipového prkénka 
tl. 10 mm s vyříznutými otvory pro řízení, spojky křídla a podvozek. 
Velikost výřezu pro motor přizpůsobíme použitému typu. Předek je 
oboustranně polepen překližkou tl. 1 mm. Přlhradová konstrukce 
zadní Části trupu z borovicových lišt o průřezu 3 x 8  mm je polepena 
balsou tl. 1 mm. V zakončení trupu, opět ze smrkového nebo lipového 
prkénka, je zářez pro zalepení VOP. Překryt kabiny je slepen lepidlem 
D80 z organického skla tl. 1 mm (boky) a 2 mm (horní část) 
a přepážky. Do kabiny vlepíme figurku pilota, vyříznutou z balsy 
tl. 5 mm a nabarvenou například nitroemaily.

Křidlo se skládá ze dvou polovin lichoběžníkového tvaru, které 
vyřízneme odporovu pilou z desky pěnového polystyrénu tl. 40 mm 
podle překližkových šablon s náběhy pro zavedeni řezacího drátu.
V jádrech vyřízneme lupenkovou pilkou zářezy pro spojky křídla.
V pravé polovině křídla vyřízneme transformotárovou páječkou otvor

pro olovo o hmotnosti 20 g. Náběžnou část lze zpevnit balsovou lištou 
o průřezu 5 x 8  mm, prototyp modelu však létá bez ní. Do levé 
poloviny vlepíme vodítka poutačích lanek z ocelového drátu 
o průměru 0,8 mm. Křídlo do hladka vybrousíme a začistíme hrany.

Ocasní plochy slepíme z borovicových lišt o průřezu 3 x 5  mm 
a 3 x 1 0  mm. Zakončení zabrousíme podle výkresu. Výškovku 
připojíme ke stabilizátoru pásky monofilu. Páka řízení VOP je výrobek 
podniku Modela. Směrovka je vychýlena o 20° ven z kruhu. Světlo na 
vrcholu SOP vybrousíme z červené průhledné plastické hmoty (u 
prototypu z rukojeti zubního kartáčku).

Podvozek ohneme z pružinového drátu o průměru 3 mm, v místech 
ohybu vyhřátého na tmavě červenou barvu. Kola zajistíme dvěma 
připájenými podložkami. Hlavní podvozek přišijeme a přilepíme 
k zadní spojce křídla z překližky tl. 3 mm. Spojku polepíme z boku 
balsou tl. 3 mm. Kryty podvozku nalaminujeme ze čtyř až pěti vrstev 
skelné tkaniny o plošné hmotnosti 30 g/m2 na polystyrénovém 
kopytu. K podvozkovým nohám je připevníme závěsy z pružinového 
drátu o průměru 0,8 mm. Prototyp modelu však létá bez nich.

Afzenl. Ve vahadle z ocelového plechu tl. 1 mm jsou vyvrtány otvory 
pro řídicí struny o průměru 0,8 mm, čep vidličky o průměru 1,2 mm 
a ložisko z mosazné trubky o průměru 3/2,2 mm. Táhlo je vyztuženo 
smrkovou lištou o průřezu 5 x 5mm; zakončeno je vidlicovými kon
covkami Modela.

Potah. Křídlo polepíme papírovou hnědou lepicí páskou (podle MO 
2/1984). V místě náběžné a odtokové hrany jsou tři vrstvy pásky. 
Polepené křídlo nalakujeme čirým zaponovým nitrolakem, přebrou- 
síme a vytmelíme směsí nitrolaku a dětského zásypu Sypsi nebo 
Aviril. Pak křídlo vybrousíme do hladka a opět třikrát nalakujeme 
čirým nitrolakem. Každou vrstvu laku po zaschnutí lehce přebrou- 
slme. Trup, VOP a SOP nalakujeme zaponovým nitrolakem a lehce 
přebrousíme; pak je potáhneme Mikalentou. Lakujeme vypínacím 
lakem až do vypnutí, poté ještě třikrát vrchním lesklým lakem. Každý 
nátěr opatrně přebrousíme jemným brusným papírem.

Motorová skupina. Motor můžeme použít jakýkoliv o zdvihovém 
objemu 2,5 až 3,5 cm3. Prototyp modelu létá s motorem MVVS 2,5 DR 
s vrtulí o rozměrech 200/140, opatřenou vrtulovým kuželem. Nádrž 
spájíme z tenkého mosazného nebo konzervového plechu. Aby se 
palivo nepřelévalo, opatříme ji přepážkou s otvory.

Sestaveni: Do trupu zalepíme epoxidem přední i zadní spojku křídla 
s připevněným hlavním podvozkem a přední podvozkovou nohu. Na 
spojky nasuneme a přilepíme obě poloviny křídla, jejichž spojení 
s trupem ještě přelaminujeme skelnou tkaninou. Do výřezu v trupu 
zalepíme VOP. Nakonec přilepíme SOP a přechodový díl z balsy tl. 
3 mm. Mezi kabinu a SOP napneme silonový vlasec.

Zbarveni. Model je převážně bílý. Po celé délce trupu se táhne 
ozdobný červený pruh, lemovaný černě. Ozdobné pruhy jsou i na 
křídle a SOP. Na obou stranách trupu před kabinou jsou černé nápisy 
CHEROKEE, za kabinou PIPER. Imatrikulační označení na obou 
stranách trupu je černé. Na pravé straně trupu naznačíme dveře; pod 
nimi je na křídle šedivý, černě lemovaný pruh. Nakonec model 
nastříkáme čirým ochranným lakem proti účinkům paliva a zalepíme 
řízení.

Létáni. Model létá na lankách o průměru 0,25 mm.

Guma. . .  guma . . .  guma. . .
Ke sehnat dobrou gumu? Tof otázka pro 

našeho modeláře vpravdě hamletovská. Na 
jejím řešení přitom víceméně závisí osud 
několika soutěžních kategorií, ale i odbyt 
části produkce výrobců modelářských sta
vebnic.

Většina našich soutěžících létá na letité 
zbytky gumy Alfa Romeo. Tato guma byla 
nevyzpytatelná již jako nová, a co dělá dnes, 
to někdy nemá daleko k hororu. Proč na ni 
naši modeláři tedy létají? Nemají nic lepšího! 
Alfa Romeo, pokud se podaří svazek bez 
přetržení natočit, má největší energii akumu
lovanou na jednotku hmoty. Průběh kroutí
cího momentu je rovnoměrný a vrtulí je 
využíván s poměrně značnou účinností. Gu
ma netvoří boční uzly a má minimální 
hysterezi.

Na stránkách Modeláře nedávno J. Kalina 
chválil gumu Supplies F.A.I. z USA. Při 
extrémně vysokých teplotách prostředí má 
její použití jistě opodstatněni. Výsledky mých
testů potvrzují gobrý koeficient/V = k . ,
k = 8,5. Značně vysoký kroutící moment na 
počátku vytáčení i značný osový tah nemuse
jí být u kategorie F1B na závadu. Guma F.A.I. 
je málo citlivá na špatné zacházení, je 
mechanicky i chemicky značně odolnější než 
všechny italské gumy, především poslední 
šarže Pirelli a Alfa Romeo. Navíc před 
přetržením včas varuje ztvrdnutím. Hodí se 
tedy v kategorii F1B zvláště do rozlétávání, 
kdy do popředí vystupuje faktor spolehlivos

ti. Ale pozor! Díky onomu tvrdnutí, velké 
„špici" a nerovnoměrnému průběhu kroutí
cího momentu je guma F.A.I. nevhodná pro 
halové modely.

Ve zprávě o účasti amerických modelářů 
na otevřeném mistrovství ČLR je kromě 
jiného vyjádřen obdiv gumě vyráběné v ČLR. 
Sami Američané tvrdl, že tato guma je 
mnohem kvalitnější než nejlepší šarže gumy 
F.A.I. Skoda, že není známo, jaký podnik 
v ČLR tuto gumu vyrábí; její dovoz by určitě 
podstatně obohatil náš trh.

Koncem loňského léta testoval exmistr 
světa v kategorii F1B Francouz Fillon nový 
výrobek firmy Pirelli, dodávaný pod obchod
ním názvem Castoldi. Podle jeho vyjádření je 
tato guma mnohem lepší než poslední 
ročníky staré Pirelli. Těsně před vánocemi se 
mi vzorek této gumy podařilo získat. Má 
hnědočernou barvu, struktura povrchu od
povídá starším ročníkům Pirelli nebo Filati. 
Dodávána je v nitích o průřezu 2,8 x 1 mm, 
hmotnost nitě dlouhé 1 m je 2,6 g. Maximální 
lineární prodloužení je 6,7, což je málo. 
Kyšte řeze je přes 20%, což je mnoho. Test 
maximálního obrátkového koeficientu na 
jednotkové smyčce (/ =VŠ' .hm): / = 2,26 s  
228 mm. Po promazání ricínovým olejem 
bylo postupně natočeno 660, 700, 750, 800 
a 870 otoček. Tedy kmax = 8,7. Výsledek není 
špatný, ale na gumě se tvoří velké boční uzly 
a průběh kroutícího momentu rovněž není 
optimální. Jinak je guma mechanicky i 
chemicky odolná a svými vlastnostmi velmi

připomíná černošedou gumu Filati. Pro halo
vé modely je však opět nevhodná. Lze ji 
použít pro kategorii F1B.

Velmi nekvalitní byla guma pocházející z 
Irska, Hongkongu či Tchaj-wanu, svého času 
u nás prodávaná. V poslední době se 
proslýchá, že velmi dobrá guma se prodává v 
Rumunsku. Je pravděpodobné, že jde o 
gumu čínské provenience, ale osobně jsem 
dosud neměl příležitost ji vyzkoušet.

Ing. Lubomír Koutný, Brno

OPRAVTE Sl. Tiskařský šotek opět 
úřadoval v článku Vplyv gyroskopic- 
kého momentu pohonnej jednotky na 
letovú stabilitu a ovladatefnosf 
upútaného modelu v Modeláři 
4/1986. V spodní části obr. 2 zaměnil 
znaménka úhlových změn a>y, z čehož 
vyplynulo i chybné znaménko na 
str. 10, ve čtvrtém řádku druhého 
sloupce, ve větě Pri lete v rovině proti 
zmyslu hodinových ručičiek.. 
správně má být + oy V třetím řádku 
odspodu nad tabulkou 1 pak chybí 
symbol úhlové změny. Začátek věty 
má znít: Naproti tomu přídavné reak- 
cie, spósobené poryvmi ±Z a +<0y . .. 
Čtenářům i autorovi, ing. J. Škrabál- 
kovi, se omlouváme.
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Jak je to se servy
TESLA ST-1 ?

■ Dostal jsem již několik dopisů 
týkajících se určitých problémů sou
visejících s vystavováním povolení 
pro provoz vysílací stanice pro RC 
modely. V poslední době totiž do

chází častěji než v minulých létech k opráv
něnému požadavku zkušebny příslušné 
správy radiokomunikací na předložení vy
sílače ke kontrole jeho technických charak
teristik. Je třeba si uvědomit, že na takový 
postup před vydáním povolení má zkušebna 
právo a v podstatě je začíná více uplatňovat 
hlavně proto, že na namátkově vybraných 
kusech tuzemských i zahraničních výrobků 
byly zjištěny odchylky od uváděných technic
kých údajů. Svým způsobem je tato kontrola 
i ochranou všech těch, jejichž vysílače jsou 
v pořádku a odpovídají předpisům. Zkušeb
na je pochopitelné povinná vydat o převzetí 
vysílače ke kontrolnímu měření majiteli vy
sílače příslušný doklad a zacházet s tímto 
poměrně nákladným zařízením tak, aby na 
něm nevznikly škody. Kontrolní měření pro
vádějí odborníci, kteří by měli být zárukou 
odborného zacházení se svěřenými přístroji 
— věřím, že v tomto směru bude vše v pořád
ku.
■ Nové modelářské technologie využívající 
skelných laminátů se postupně prosazují do 
všech kategorií RC modelů. Již dnes existují 
modely, na nichž nenajdeme ani kousek 
úzkoprofilové balsy. Vhodnou kombinací 
s pěnovým polystyrénem se dá například 
vytvořit sendvičový trup pro model kategorie 
F3A na motor 10 cm3, jehož hmotnost je 
pouhých 360 g(!) při vynikající pevnosti 
a tuhosti. Běžný laminátový trup na stejný 
model váží zhruba o 200 g více. V dubnu 
tohoto roku jsem měl možnost nahlédnout 
do modelářské kuchyně G. Hoppeho v NSR 
a vedle neuvěřitelně lehkého trupu na jeho 
F3A Altaer jsem měl v ruce i trup na velkého 
Lasera 200 o rozpětí 2400 mm, který včetně 
motorového překrytu, motorové přepážky 
a výztuh pro uchycení křídla a výškovky měl 
hmotnost jen 1400 g. Stěny, tvořené po
vrchovou vrstvou ze dvou vrstev tlustší 
skelné tkaniny, pětimilimetrového pěnového 
polystyrénu a krycí vnitřní vrstvy z nejtenší 
skelné tkaniny, jsou velmi tuhé a neuvěřitel
ně lehké. Zkušenosti s tímto způsobem 
stavby má u nás Zdeněk Teplý, který ji na 
svých modelech F3D používá již druhý rok. 
Pokusím se ho přimět k tomu, aby své 
zkušenosti s touto metodou a našimi mate
riály ,,dal na papír".
■ Využívám tohoto sloupku k tomu, abych 
vyslovil pochvalu za práci obou národních 
trenérů motorových RC modelů. Jozef Cer- 
ha vykonává tuto funkci již několik let, 
obětavé zpracovává potřebné přehledy 
a žebříčky a vedle své sportovní činnosti se 
snaží pomáhat všem adeptům akrobacie na 
Slovensku. V českých zemích se po období 
určitého bezvládí po odchodu M. Vostrého 
začíná úspěšně zabíhat Zdeněk Teplý 
z Tišnova. Je aktivní „pylonář", ale má dobrý 
vztah i k akrobatům a jsem přesvědčen, že 
jeho příznivý vliv na rozvoj RC motorových 
modelů bude znát v příštích létech ještě více 
než dosud, kdy je oficiálně ve funkci vlastně 
necelý rok.

Na jaře letošního roku začaly do naší 
redakce pronikat zprávy, že se servy 
Tesla je to zlé. Běžné a dosti obecné 
stížnosti nás nevzrušovaly — na rozdíl 
od informací, že většina serv se po 
prvním zapojení ani nerozběhne. To již 
bylo na pováženou, a tak jsem se vydal 
přímo k výrobci. V kolínském vývojo
vém oddělení jsem nejprve viděl úpra
vy, jimiž v nejbližší době projde elektro
motor serva, a potom jsem vyslechl 
téměř detektivní příběh. Ve zkratce: 
v uhlících komutátoru serv vyrobených 
v roce 1985 se po třech až šesti 
měsících skladování vytvořila tenká 
nevodivá vrstva soli. Odkud? Odpověď 
našli až pracovníci Ústavu nerostných 
surovin v Kutné Hoře. Rastrovací elek
tronovou mikroskopií zjistili, že nevodi
vé komplety vznikají ze zbytků stříbří
cích lázní a pájecího přípravku, které se 
nepodařilo umýt z uhlíků. Šlo tedy 
o závadu nezaviněnou, která by se 
u motorů na jen o něco vyšší provozní 
napětí ani neprojevila. Výroba elektro
motorů pro serva je prostě nesmírně 
náročná a ani odborníci v kolínské 
Tesle nemohli takovéhle překážky

— přesněji jejich odolnosti vůči chvění 
v Tesle Kolín probíhaly na profesionál
ním zařízení anglické firmy Goereng 
and Watson Ltd., které má možnost 
plynulého a automatického projíždění 
celého spektra vibračních kmitočtů. 
Pásmo, ve kterém jsme chování servo- 
mechanismů sledovali, bylo od 50 Hz 
do 300 Hz, což odpovídá 3000 až 
18 000 otáček za minutu. Problém bylo 
stanovit, při jakých hodnotách zrychle
ní a kmitočtu vibrací uskutečnit zkouš
ky.

Protože zadavatel úkolu nebyl scho
pen své požadavky na vibrace specifi
kovat, bylo nutné zjistit skutečný stav 
na modelu letadla. Byl nám zapůjčen 
model akrobatického letadla s balso- 
vým trupem a s motorem Webra 
10 cm3. V průběhu zkoušky byly měře
ny otáčky motoru a snímány vibrace 
sondou g-metru na trupu modelu, 
neodpruženém loži serv a přímo na 
servech, která byla k loži upevněna 
běžným způsobem. Nejvyšší naměřená 
hodnota byla na loži serv 5 g při 
kmitočtu asi 200 Hz při 12 000 otáčkách 
za minutu, kde byla nalezena rezonan
ce trupu s otáčkami motoru. Přímo na 
servu byla naměřena hodnota 4,8 g. 
Jsme si vědomi toho, že Webra patří 
mezi motory, které jsou dobře dyna
micky vyváženy a nezpůsobují příliš 
velké vibrace. Podstatně horší situace 
nastane například při použití motoru 
Raduga 7 a obecně při použití trupu 
laminátového, kde při vzájemné kombi
naci nepříznivých faktorů mohou vibra
ce dosáhnout až hodnoty 20 g.

Při sledování vlivu vibrací na život
nost servomechanismů jsme serva 
podrobili zkoušce v trvání čtyř hodin při

předvídat. V daném případě navíc šlo 
o závadu, kterou jinak přísná výstupní 
kontrola nemohla objevit.

Jak ale vypadá situace nyní? Okamži
tě byl změněn pájecí přípravek 
a podstatně zpřísněna technologie čiš
tění kartáčků motoru po pájení. Věřme, 
že tím už opravdu skončily dětské 
nemoci československého serva.

Co mají dělat majitelé serv, kteří se 
setkají s popisovanou závadou? Výrob
ce prodloužil záruku na serva z roku 
1985 o šest měsíců; záruční, opravy 
zajišťují Obchodně technické služby 
Tesla, Havlíčkova 260, 280 58 Kolín. 
Závadu lze odstranit i opatrným proto
čením motoru výstupní pákou serva, 
čímž se odstraní krystalky nevodivých 
solí z uhlíků.

Z Kolína jsem si odvezl i šest serv 
k dlouhodobému uživatelskému testu, 
s jehož výsledky vás seznámíme asi 
koncem tohoto roku. Zatím s nimi mám 
nalétanou asi jednu hodinu v motoro
vém modelu zcela bez problémů. Kro
mě toho jsem dostal zajímavou zprávu, 
kterou připojuji v úplném znění.

VI. Hadač

kmitočtu 150 Hz, kde se nám díky 
rezonanci přípravku k uchycení serv 
podařilo dosáhnout hodnoty zrychlení 
20 g. U serv, kde byla axiální vůle 
výstupní hřídele, došlo k poškození 
dráhy potenciometru asi po 3000 pra
covních cyklech. Cyklem rozumíme 
chod serva od jedné krajní polohy 
k druhé a zpět. Po odstranění axiální 
vůle, která je na závadu u systémů, kdy 
je běžec potenciometru přímo spřažen 
s výstupním hřídelem, se závada neo
pakovala a serva zkouškou prošla bez 
znatelného zhoršení parametrů. Vyslo
veně kladný vliv mají vibrace na stav 
elektromotoru, který má po vibračních 
zkouškách dokonale čisté lamely 
i mezery mezi nimi.

Podle získaných zkušeností má smy
sl odpružovat pouze celé lože se všemi 
servy najednou. Při malé hmotnosti 
jednoho servomechanismů odpružení 
nemá a nemůže mít účinek a působí 
spíše jako ochrana servomechanismů 
v případě havárie, kdy je šance, že se 
servo vysmekne z nýtků a deformační 
práce nebude spotřebována na ničení 
uchycovacích patek servomechanismů.

V případě motorových modelů, které 
mají laminátové trupy, je důležité poku
sit se omezit přenos vibrací od motoru 
na trup pružným uložením motoru. 
Další možností je uložit pružně celou 
desku se všemi servy. Z hlediska 
dlouhodobého použití serv se totiž vůle 
jak radiální, tak axiální na výstupní 
hřídeli objeví, a tak vzniknou předpo
klady k rychlému zkrácení životnosti 
potenciometru. Hodnoty vibrací rychle 
klesají s rostoucím kmitočtem, čímž se 
omezuje i jejich škodlivý účinek.

O y t r  /nzem
rádiem

Zkoušky servomechanismů
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Quo vadis, „čtyřtakty"?
Letos uplynulo právě deset let od pionýrského činu známé osacké 

motorářské firmy Ogawa Manufacturing Company, známé pod 
značkou O.S.: od uvedení prvního moderního sériového čtyřdobého 
motoru na světový trh. Motor O.S. FS-60 rozhodně není prvním 
modelářským „čtyřtaktem", který se kdy prodával. Jako první však 
byl vyroben ve velké sérii a doznal značného rozšíření a obliby mezi 
modeláři. Díky tomu se na vývoj a výrobu čtyřdobých motoru zaměřily 
i další firmy, a tak během deseti let „čtyřtakty" odrostly dětským 
střevíčkům a staly se plnohodnotnými a značně oblíbenými modelář
skými pohonnými jednotkami. Než se však budeme jednotlivými 
motory zabývat podrobněji, neuškodí 
trocha historie

Modelářské čtyřdobé motory se objevily v průběhu prvních dvou 
desetiletí našeho století, pro pohon modelů se ale nehodily. Prvním 
obchodně nabízeným „čtyřtaktem" byl americký motor Feeney z roku 
1939, zkonstruovaný C. Lejou. Byl však natolik nepovedený, že byl od 
počátku předurčen k tomu, stát se jednou sběratelskou raritou. 
Hliníkový píst se dvěma kroužky se pohyboval v hliníkovém válci, 
klikový hřídel, ojnice í ventily byly mosazné atd. Leja se po druhé 
světové válce ještě jednou pokusil obchodně uspět se čtyřdobým 
motorem, v konkurenci levných a výkonných dvoudobých motorů 
však neměl naději. Další americký motor, hvězdicový pětiválec 
Morton M-5, je také raritou. Byl vyroben bratry Mortonovými těsně po 
II. světové válce jako zmenšenina skutečného motoru Le Blond. 
Později byl vyráběn firmou Burgess Battery Co. pod značkou Burgess 
M-5. Firma prodala hotové díly, odlitky i přípravky W. 
Manningovi, který spolu se svým zetěm E. Sawuschem pokračoval ve 
výrobě motoru, tentokrát se značkou M & S  M-5, až do roku 1951. 
V téže době vznikl ve Velké Británii motor Jensen Channel Island 
Special. Firma J & G Jensen Ltd. jej vyráběla na ostrově Jersey, 
ležícím v kanálu La Manche — odtud poněkud exotický název. Tento 
motor měl již mnohé znaky dnešních moderních „čtyřtaktů" a zcela 
zakrytým rozvodem s vačkovým hřídelem uloženým napříč před 
válcem poněkud připomínal dnešní jednoválce O.S.

Koncem padesátých let se objevil další britský „čtyřtakt", lodní 
motor Gannet 15, vyráběný v malých sériích až do sedmdesátých let.

Všechny uvedené motory měly zapalování jiskřivou svíčkou (buď 
bateriové nebo magnetové) a pracovaly na benzínové palivo. Některé 
měly oddělené mazání klikového mechanismu.

Na veletrhu hraček a modelářských potřeb v Norimberku představi
la v roce 1976 firma O.S. výsledek několikaletého vývoje: motor O.S. 
FS-60. Má zapalováni žhavicí svíčkou a používá běžné metylalkoholo- 
vé palivo. Po počátečních rozpacích byl motor modelářskou 
veřejností přijat kladně a příkladu O.S. zakrátko následovaly další 
motorářské firmy. Vznikaly tak 
motory první generace

O rok později to byl japonský Kalt FC-1 (7,5 cm3), podobné 
koncepce jako O.S. FS-60 s líbivě „maketovým" hranatým válcem. 
Dlužno poznamenat, že firma Kalt ve vývoji čtyřdobých motorů 
nepokračovala; dnes je známa především jako výrobce stavebnic RC 
vrtulníků. V roce 1978 se k výrobcům „čtyřtaktů" připojila švédská 
firma DAMO s plochým dvouválcem DÁMO 218. Perfektně zpracova
ný motor o zdvihovém objemu 2 x 9  cm3 měl ojnice na obou koncích 
opatřeny jehlovými ložisky a díky tomu mohl spalovat směs s velmi 
nízkým obsahem oleje (5%). DÁMO 218 byl prvním sériové 
vyráběným čtyřdobým modelářským boxerem.

V následujícím roce se mezi světovými výrobci modelářských mo
torů objevila nová značka — Saito Seisakusho Ltd. Firma do té doby

vyráběla (a dosud vyrábí) prvotřídní parní stroje pro lodní modely. Jeji 
první čtyřdobý spalovací motor Saito FA-30 (5 cm3) byl řadu let 
nejmenším vyráběným „čtyřtaktem" — jako první mezi „čtyřtakty" 
měl uspořádáni ABC. Později byl ve výrobním programu nahrazen 
poněkud upraveným typem FA-30 Mk II.

Rok 1980 byl na novinky bohatší. Mezi výrobce se zařadily další dvě 
firmy zvučných jmen. Tokijská firma Enya představila motor Enya 
35-4C (5,86 cm3), zajímavý dvěma vačkovými hřídeli v rozměrné 
rozvodové skříni umístěné na motoru vzadu.

Známý rakouský výrobce Webra uvedl na trh typ T4 (14,3 cm3), 
lišicí se způsobem rozvodu od všech dosud vyráběných „čtyřtaktů". 
Namísto klasických ventilů bylo použito rotační kuželové šoupátko 
Aspin, poháněné ozubeným řemenem a převodem kuželovými koly. 
Palivová směs byla nasávána do klikové skříně a vnějším potrubím 
přefukována do sacího kanálu. Od tohoto uspořádání však bylo záhy 
upuštěno a karburátor byl přemístěn přímo k sacímu kanálu v hlavě 
válce.

Firma O.S. představila „Rolls-Royce" mezi modelářskými motory, 
typ FT-120 Gemini. Dvouválcový boxer 2 x 1 0  cm3 se zcela zakrytým 
rozvodem uspořádaným vespod připomínal skutečný letecký motor 
a byl ve své době nejdražšim modelářským motorem.

Rok 1981 byl pro „čtyřtakty" významný. Měly v té době za sebou 
pět let „života", každým rokem přibývali noví výrobci i typy, mezi 
modeláři byly stále vice používány. Proti dvoudobým motorům však 
měly citelný handicap: o 30 až 40 % nižší výkon ze stejného 
zdvihového objemu, což je dáno jejich principem. Navic jsou i těžší. 
Na tuto skutečnost reagovala CIAM FAI: na prosincovém zasedání 
byla upravena horní hranice zdvihového objemu motoru na 20 cm3 
(ovšem jen pro „čtyřtakty"). Tím byla dána zelená vývoji nových 
motorů většího zdvihového objemu, takže mohly nastoupit 
motory druhé generace

Novou vývojovou linii motorů firmy O.S. předznamenala „šestapůl- 
ka” O.S. FS-40. Kliková skříň, tlakově odlitá jako jeden celek včetně 
válce s chladicími žebry a vačkovou skříní, zapouzdřený rozvod 
s vačkovým hřídelem napříč vpředu nad klikovým hřídelem — to jsou 
charakteristické znaky nové řady jednoválců O.S. (3,5; 6,5; 10; 
20 cm3).

Zapomenut však nebyl ani původní O.S. FS-60, ze kterého byl 
odvozen modernizovaný typ FS-80 (13 cm3) a posléze FS-90 (15 cm3). 
Je u nich použito klikové skříně stejných rozměrů jako u „staré" 
desítky a stejného uspořádání rozvodu, který je však zapouzdřen. Pro 
srovnání: O.S. FS-90 má o 50% větší zdvihový objem, o 13% větší 
hmotnost a o více než 100% vyšší výkon než O.S. FS-60. Tímto 
motorem byla uzavřena stará vývojová řada.

Enya dále vyvíjela koncepci použitou u typu 35-4C. Po „šestapůl- 
ce", vzniklé převrtánlm původního typu, následoval model 60-4C, 
který již má zapouzdřený rozvod. „Čtyřtakty" Enya jsou velice 
kompaktní a vynikají vysokým měrným výkonem. Ucelenou řadu 
dnes tvoří motory o zdvihovém objemu 7,5, 10, 13, 15 a 20 cm3.

Také motory Saito zůstaly věrné původní koncepci. „Sestapůlka" 
FA-40 Mk II již má zapouzdřený rozvod a v provedeni Mk lil tvoří válec 
i hlavu jediný odlitek. To přináší zřejmě jisté úspory při výrobě, 
z hlediska údržby a oprav je to však dosti nevýhodné. Převrtánlm 
„šestapůlky" vznikl typ FA-45 (7,5 cm3). Zdvojením obou předchozích 
typů vznikly ploché dvouválce FA-80 (13 cm3) a FA-90 (15 cm3). 
Motory mají většinu dílů společných s jednoválci — nové jsou 
prakticky pouze kliková skříň a klikový hřídel. Válce jsou umístěny 
přímo proti sobě (bez přesazení) a obě ojnice, z nichž jedna je
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rozvidlená, jsou na společném klikovém čepu. Motory tedy nejsou 
pravé boxery a svou koncepci se spíše podobají hvězdicovému 
motoru o dvou válcích. Pracovní cyklus motorů je značně nerovno
měrný a motory postrádají klidný chod, charakteristický pro pravé 
boxery.

Firma Webra změnila u typu T4-40/6,5cm3 koncepci šoupátka. 
Kuželové šoupátko Aspin bylo nahrazeno vodorovným válcovým, 
které je přímo poháněno od klikového hřídele ozubeným řemenem 
procházejícím otvorem v klikové skříni. Toto uspořádání mají i motory 
T4-60 a T4-80. Motory Webra představují nejjednodušší možné 
provedení čtyřdobého motoru a počtem součástí se příliš neliší od 
„dvoutaktu".

Dalším výrobcem používajícím u svých motorů šoupátkového 
rozvodu je Hirtenberger Patronentabrik, produkující motory pod 
značkou HP. Typ 21-VT (3,46 cm3), uvedený na trh v roce 1983, získal 
primát nejmenšího vyráběného „čtyřtaktu", který drží dodnes. 
Dalšími typy jsou motory 49-VT (8 cm3), 61-VT (10 cm3) a 25-FC 
(4 cm3). V motorech je použito svislé válcové šoupátko z bronzu 
s tvrdé chromovaným povrchem. Poháněno je ’královským hřídelem 
v zadní části motoru a čelními ozubenými koly o převodovém poměru 
3:1. V klikové skříni je další kuželový převod s poměrem 1,5:1, 
pohánějící královský hřídel. Kliková skříň je dělená ve vodorovné 
rovině.

Šoupátkového rozvodu použil také britský výrobce u motoru 
Condor 120 (20 cm3). Vodorovné válcové šoupátko je poháněno 
ozubeným řemenem, umístěným na zadní straně motoru, který má 
vlastní palivové čerpadlo. Obecně lze říci, že šoupátkové rozvody mají 
oproti ventilovým některé výhody. Předně jsou výrobně mnohem 
jednodušší — například motory Webra mají ve srovnání s „dvoutak
tem" pouze dvě pohyblivé součásti navíc: šoupátko a ozubený řemen. 
Kromě toho u motoru se šoupátkovým rozvodem neexistují tzv. 
kritické otáčky. (Otáčky, při jejichž překročení nestačí již ventilové 
pružiny překonat setrvačnost ventilů. Píst, vracející se do horní 
úvratě, může narazit do ventilu, který ještě není uzavřen, čímž dojde 
k vážnému poškození motoru.) U modelářských „čtyřtaktů" leží 
kritické otáčky zpravidla v oblasti nad 12 000/min. Automobilová 
varianta motoru HP 21-VT Car dosahuje až 20 000 otáček za min! Lze 
však konstatovat, že motory se šoupátkovým rozvodem nezískaly 
mezi modeláři zdaleka takovou oblibu jako motory klasické ventilové. 
Velkoobjemové „čtyřtakty"

Obří modely se již řadu let těší značné oblibě. Pro jejich pohon jsou 
ponejvíce používány upravené průmyslové benzínové motory 
o zdvihovém objemu přes 30 cm3 a s výkonem 2 až 4 kW. 
V posledních létech se i v této objemové třídě objevily modelářské 
čtyřdobé motory, zpravidla víceválcového uspořádání.

Dvouválcový boxer Kavan 50 Twin o zdvihovém objemu 50 cm3, 
vyráběný známou západoněmeckou firmou, je čtvrtinovou maketou 
leteckého motoru Continental. Jako jediný modelářský „čtyřtakt" má 
oddělené mazání s nuceným oběhem oleje, předehřívání palivové 
směsi a v provedení Mk.ll jiskřivé zapalování Bosch.

Firma O.S. nabízí typy FT-160 Gemini (26,5 cm3) a FT-240 Super 
Gemini (40 cm3). V loňském roce byly v Norimberku představeny další 
dva motory: OS FF-240 — plochý čtyřválec 40 cm3 a OS FR-3.0 
— hvězdicový pětiválec 50 cm3.

Také Saito nabízí velký motor — typ FA-270 T (45 cm3), který je na 
rozdíl od předchozích dvouválců tohoto výrobce pravým boxerem 
s dvakrát zalomeným klikovým hřídelem a střídavým zapalováním.

Britský výrobce motorů Magnum vytvořil na základě jednoválce 
Magnum 91-S (15 cm3) dvouválcové motory 30 cm3 v uspořádání 
vidlicovém, plochém i řadovém a hvězdicový tříválec 45 cm .

Samostatnou kapitolou jsou americké motory Technopower. 
Hvězdicové pěti-, sedmi- i devítiválce, původně odvozené od sku
tečného motoru Hawker Siddeley Genet, vynikají dílenským zpraco
váním, složitostí, cenou a bohužel také nízkým výkonem.
Nastupuje nová generace?

Z předchozího je vidět, že modelářské čtyřdobé motory udělaly za 
prvních deset let své existence značný pokrok. Srovnáme-li však 
litrové výkony modelářských „čtyřtaktů" s velkými leteckými či 
automobilovými motory a s modelářskými „dvoutakty", je vidět, že od 
vývoje modelářských „čtyřtaktů" lze očekávat ještě mnohé. Naznaču
je to ostatně třeba nový motor firmy Enya R.120-4C (20 cm3). Od 
svého předchůdce s označením 120-4C se vzhledově příliš neliší. Má 
nepatrně větší rozměry a hmotnost, ale o 40 % větší výkon (1,5 kW). 
Konstrukčně je to motor zcela nový, se změněným časováním, novým 
tvarem spalovacího prostoru, větším průměrem sacího ventilu atd. 
Příslibem do budoucna je také nejmenší z rodiny O.S., „třiapůlka" 
20-FS s výkonem odpovídajícím dobré spotřební dvoudobé „dvaa- 
půlce".

Novinky představené na letošním norimberském veletrhu nejsou 
sice příliš početné, zato však také vynikají výkonem. Firma OPS 
představila svůj první čtyřdobý motor uspořádání ABC, s rozvodem 
OHC. Výkonem 1,7 kW pří 11 000 otáčkách za minutu je to dnes 
nejvýkonnější „čtyřtaktní" dvacítka. Zajímavě je řešen motor dalšího 
italského výrobce, Cipolla Master 20cc RC4T. Tento název představu
je „dvacítku" se dvěma horizontálními rotačními šoupátky, po
háněnými ozubeným řemenem od zadního konce klikového hřídele. 
K velkoobjemovým motorům patří i další italský motor, Super Tigre 
830T (30 cm3) a vidlicový dvouválec Enya 240-4C, využívající díly 
motoru R.120-4C: při zdvihovém objemu 40 cm3 a hmotnosti 1700 g 
má výkon 2,25 kW.
Závěrem

Čtyřdobé motory mají po deseti létech existence svoje pevné místo 
mezi modelářskými pohonnými jednotkami. V maketářských katego
riích jsou dnes dominujícími motory, objevují se v akrobatických 
modelech a svoje přednosti prokázaly i při pokusech o vytrvalostní 
rekordy. Jejich rostoucí oblibu lze připsat hned několika příčinám.

Rostoucí boj proti hluku zasáhl ve světovém měřítku i letecké 
modeláře. Značná hlučnost výkonných modelářských „dvoutaktů" 
(byť vybavených tlumičem) omezila či zcela vyloučila jejich používání 
na řadě modelářských letišť v blízkosti obcí. „Čtyřtakty" jsou proti 
„dvoutaktům" tišší, a navíc mají pro lidský sluch mnohem přijatelnější 
(níže položené) kmitočtové spektrum. Proti „dvoutaktům" mají také 
větší kroutící moment při poměrně nízkých otáčkách. To umožňuje 
použití větších a tím i účinnějších vrtulí, které navíc vykazují nižší 
hladinu provozního hluku. „Čtyřtakty" také vynikají malou spotřebou 
paliva — odtud jejich úspěchy při vytrvalostních rekordech. Důležitý 
je i psychologický efekt „čtyřtaktu", který se technicky a koneckonců 
I akusticky daleko více podobá motoru skutečného letadla. Tato 
skutečnost je zvláště patrná u maket, polomaket a modelů pro 
rekreační létání. Základním nedostatkem „čtyřtaktů" je jejich zatím 
ještě stále dosti vysoká cena. Na druhé straně je však třeba si 
uvědomit, že čtyřdobý motor má diky příznivějším provozním 
podmínkám (nižší otáčky, menší provozní teplota) při dobrém 
zacházení vyšší životnost než motor dvoudobý.

Bylo by chybou domnívat se, že čtyřdobé motory postupně vytlačí 
„dvoutakty". Zkušenosti modelářů v zemích, kde jsou „čtyřtakty" již 
běžně používány, však ukazují, že jsou-li respektovány jejich 
specifické vlastnosti již při návrhu modelu, lze s nimi ve většině 
kategorií úspěšně konkurovat modelům s dvoudobými motory.

Jaká je situace u nás? Přesto, že jsou „čtyřtakty"· pro naše 
modeláře zatím obtížně dostupné, nalezly, podobně jako před 
několika lety elektropohon, svoje příznivce a objevují se i na soutěžích 
— zvláště maketářských. V posledních létech u nás vznikly i zdařilé 
amatérské konstrukce čtyřdobých motorů. Domnívám se však, že by 
věci prospělo, kdyby o sobě „čtyřtaktáři" více věděli, vyměňovali si 
zkušenosti a třeba se čas od času setkali na nějaké společné akci. 
Příznivci „elekter" už na tohle přišli. Jste-li téhož názoru, napište 
redakci.

M. Květoň, 
LMK Praha 1

Výrobce Zdvihový 
objem (cm3)

Vrtání/
zdvih

Hmotnost
(g)

Výkon/ot.
(kW/1000 ot.)

Kompresní
poměr

0. S.
FS-60 9,95 24/22 590 0,44/10,5 9
FS-61 9,95 24/22 547 0,67/11,5 8,65
FS-80 13,07 25,8/25 560 0,6/9,7
FS-90 14,95 27,7/24,8 655 0,81/11,5
FS-120 19,96 30,4/27,5 771 1,32/11 7,66
FS-20 3,56 18/14 260 0,25/11 - 7
FT-120 P2 19,9 24/22 1040 0,88/10 7,6
FT-160 P2 26,5 27,7/22 1117 1,47/10,4 7,63
FT-240 P2 39,9 30,4/27,5 2012 2,4/9
FF-240 P4
Enya
35-4C 5,86 20,95/17 352 0,34/11 8,5
40-4C 6,64 369 0,35/11,5
46-4C 7,5 22,3/19,2 411 0,54/13,2 7,8
60-4C 9,95 24/22 611 0,63/11,8 8,1
80-4C 12,6 621 0,74/11
90-4C 14,93 29/22,6 822 0,96/12
120-4C 19,93 31/26,4 840 1,1/12,5 7,25
R 120-4C 19,93 31/26,4 942 1,5/12,5
240-4C V2 39,86 31/26,4 1700 2,25
Saito
FA-30 4,97 19,3/17 332 0,3/12 6,8
FA-40 6,58 21/19 354 0,39/11,3
FA-45 7,49 22,4/19 397 0,44/11,4
FA-65 10,6 24,8/22 527 12,7
FA-120 19,95 32/24,8 919 7,9
FA-8T P2 13,16 21/19 774 979/9,8
FA-90T P2 14,98 22,4/19 805 0,69/9,8
FA-270T P2 40,05 32/28 2183 8,77
Webra
T4 14,31 27/25 998 0,83/11,2 9,2
T4-40 6,44 21/16,8 380 0,33/12 7,44
T4-60 9,95 24/22 638 0,95/11 7,63
T4-80 13,28 25,5/26 669 0,85/11,2
Η. P.
21-VT 3,46 16,6/16 323 0,18/12,3 9,77
25-VT 3,98 17,8/16 338 0,21/13,2
49-VT 7,96 22,8/19,5 600 0,4/12 11,67
61-VT
Magnum
91-S 14,89 27/26 873 0,86/9,1 7,43
180-V V2 29,78 27/26 1602
Condor-120 19,95 1040
DAMO FS-218 P2 18,1 24/20 666 0,92/10 8,5
Kalt RC-1 7,42 22,3/19 524 0,37/10,8 7,7
Kavan 50cc P2 50 34/28 2475 3/8,5 8,7
Technopower
Big Bore 5 H5 22,8 717 0,64/8,2
7-CYL H7 22,2 913 0,62/8,2
9-CYL H9 58,9 2183

Označení víceválcových motorů: P — plochý, V — vidlicový, H — hvězdicový; 
následné číslo značí počet válců
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Miniatúrny
proporcionálny
štvorkanálový
přijímač
Ing. Štefan Gašparin

Před niekorkými rokmi som postavil malý 
superhet pre riadenie modelu automobilu 
s elektrickým pohonom, ktorý vychádzal 
z osvědčených zapojení. Přijímač je kon- 
štrukčnou variantou dnes už dá sa povedaf 
klasického, skúsenosfami ustáleného zapo- 
jenia superhetu pre viackanálové proporcio
nálně riadenie s amplitudovou moduláciou 
signálu.

Přijímač má rozměry 35x30x15 mm 
a hmotnost podfa použitých súčiastok 
a materiálu plošných spojov 13 až 16 g. 
Citlivosfou nezaostává přijímač za inými 
typmi a jeho selektivita bola overená 
v spoločných pretekoch RC automobilov.

Stavba prijímača je náročnejšia a nie je 
vhodná pre začiatočnikov.

Zapojenie prijímača (obr. 1) vychádza 
hlavně z osvědčených konštrukcií WP-32 
a WP-47 ing. Vladimíra Valentu. Zjednoduše
ná bola jeho vstupná vysokofrekvenčná časf 
a výstupné impulzné tvarovacie obvody bolí 
prispčsobené integrovanému MOS obvodu 
TESLA MHB 4076, použitému v štvorkanálo- 
vom dekodére prijímača, čo zabezpečuje 
nízku prúdovú spotřebu.

Signál z antény A je přivedený priamo na 
jednoduchý vstupný rezonančný obvod L1, 
C2 bez použitia obvyklého odderovacieho 
kondenzátora v přívode antény. Takéto rie- 
šenie bolo vhodné s ohíadom na prevažu- 
júce použitie prijímača v malých modeloch, 
kde dlžka antény bude do 600 mm a nebude 
mať výrazný tlmiaci účinok na vstupný 
obvod. Selektivita superhetu je určovaná 
hlavně vlastnosfami medzifrekvenčného zo- 
silňovača, preto použitie jednoduchého 
vstupného obvodu je vzhfadom na miniaturi- 
záciu prijímača opodstatněné.

Zmiešavací tranzistor T1 je bázou připoje
ný na odbočku cievky L1. Kondenzátor C1 
vysokofrekvenčně uzatvára laděný obvod, 
lebo báza tranzistoru T1 je napájaná cez 
rezistor R1 a vinutie cievky L1.

Emitor T1 je připojený na emitor T2, ktorý

pracuje ako oscilátor riadený krištárom X. 
Zmiešavanie vstupného signálu s pomocným 
signálom z oscilátora vzniká na přechode 
báza emitor tranzistora T I. V kolektore 
zmiešavacieho tranzistora je zapojený prvý 
medzifrekvenčný transformátor TR1. Tranzi
story T3, T4 tvoria bežne zapojený medzi
frekvenčný zosilňovač. Emitorové rezistory 
R3, R4 zavádzajú zápornú spatnú vázbu 
v jednotlivých stupňoch, čím účinné zvyšujú 
vstupnú impedanciu tranzistorov T3 a T4. 
Laděné obvody TR1 a TR2 sú menej tlmené, 
čo zlepšuje selektivitu celého prijímača. 
Súčasne táto spatná vazba zvačšuje stabilitu 
prijímača proti rozkmitaniu. Tranzistor T5 
pracuje ako detektor. Jednosměrné napatie 
jeho báze je vytvořené úbytkom napatia na 
diode D3, preto stačí k otvoreniu tohoto 
tranzistoru napátie rovné rozdielu úbytku 
napátia diody emitor báza a diody D3.

Tranzistor T5 pracuje zároveň ako zosilňo
vač AVC (automatické vyrovnávanie citlivos
ti). Z jeho kolektora sú cez rezistor R9 
napájané bázy tranzistorov medzifrek
venčného zosilňovača. Kondenzátor C6 zba
vuje riadiace napátie zbytkov medzifrek
venčného a užitočného signálu. AVC pracuje 
takto: Pri slabom vstupnom signále je tranzi
stor T5 otváraný nepatrné, na jeho kolektore 
je terner plné napájacie napátie a cez rezistor 
R9 tečie do báz tranzistorov T3 a T4 veťký 
prúd. Tranzistory sú otvorené a nastavené na 
najváčšie zosilnenie. Pri vzrastajúcom sig
nále sa tranzistor T5 viac otvára, na jeho 
kolektore napátie klesá, čím klesá i prúd 
a zosilnenie tranzistorov medzifrekvenčného 
zosilňovača. Užitočný signál v tvare kladných 
impulzov je cez dolnú priepusf R13, C8 a cez 
vázobný kondenzátor T6 a T7. Na kolektore 
tranzistora T7 je už pri prahovej úrovni 
přijímaného signálu plné napátie riadiacich 
impulzov, schopných riadiť posuvný register 
ΙΟ 1, ktorý spolu s tranzistorom T8 pracuje 
ako dekodér kanálových impuzov. Register 
ΙΟ 1 pracuje tak, že v okamihu příchodu

kladného hodinového impulzu posúva infor- 
máciu o stave vstupných svoriek před prí- 
chodom prvého hodinového impulzu. V ča- 
sovom intervale medzi posledným a prvým 
kanálovým impulzom nasledujúcej skupiny 
sa cez rezistor R17 nabije kondenzátor C11, 
ktorý je připojený k vstupu IO 1 na log 1. 
Vzostupná hrana impulzu značkujúceho za- 
čiatok prvého kanálového impulzu prenesie 
informáciu o log 1 na vstupe IO 1 na výstup 1. 
kanálu a zároveň otvorí tranzistor TB, ktorý 
vybije kondenzátor C11, takže na vstupe 
registru je log 0 a na výstupe pre 1. kanál log 
1. Druhý riadiaci impulz, ktorý značkuje 
koniec impulzu prvého kanálu, teda zapíše 
log 0 na výstup 1. kanálu, čím ohraničí jeho 
dlžku, ale zároveň posunuje log 1 na výstup 
pre 2. kanál. Kapacita kondenzátoru C11 je 
zvolená tak, že v čase medzi značkovacími 
impulzmi sa nestačí nabiť na log 1, takže na 
vstupe IO 1 je po celú dobu série kanálových 
impulzov log 0. Po příchode piateho, posled- 
ného značkovacieho impulzu sa kondenzátor 
C11 znova nabije na log 1 a register je 
připravený rra ďalšiu sériu. Časové priebehy 
napátia na kolektoroch tranzistorov a výstu- 
poch IO 1 sú znázorněné na obr. 2.

Celý přijímač je napájaný cez rezistor R18, 
ktorý ho oddefuje od napájania servomecha- 
nizmov. Kondenzátor C12 vyhladzuje napátie 
pre dekodér a tvarovacie obvody. Vlastný 
přijímač je znovu oddělený rezistorom R6 
a jeho napátie je stabilizované diodami D1 
a D2 a vyhleděné kondenzátorom C5.

Stavba
Před stavbou malého a l’ahkého prijímača 

si musíme uvědomit, že musíme pracovat 
sústredene a pozorné — len tak dosiahneme 
očakávaný výsledok. Přijímač má zapojenie 
známe — nie pre jeho záludnost, ale pre 
stiesnenú konštrukciu stavba prijímača nie je 
vhodná pre začiatočnikov.

Základné vlastnosti prijímača sú určené 
jeho zapojením a konštrukciou. Je želateíné, 
aby malý přijímač bol i fahký. Před stavbou 
je preto potřebné věnovat čas i pozornost 
výběru a kontrole použitých súčiastok pódia 
tabufky 1. Tu musí každý postupovat podTa 
svojich možností a požiadaviek vo výbere 
kondenzátorov a rezistorov, lebo i súčiastky 
rovnakého typu sa odlišujú vo vyhotovení. 
Výhodnejšie je použitie rezistorov radu TR 
211, připadne WK 65054. Vera napovie váže- 
nie súčiastok, lebo například u rezistorov 
14x0,05 g je 0,7 g; pri menej úzkostlivom 
výbere sa prejaví prírastok hmotnosti. Hmot
nost prijímača však móže výraznejšie o- 
vplyvnif vyhotovenie kabeláže, jeho krabičky 
a použitá batéria.

Jedinou úpravou súčiastok je zbrúsenie 
púzdier TO 92 tranzistorov Tesla radu KC200 
rovnoběžně s ich štvorcovou plochou na 
hrůbku 2,5 mm ručně alebo strojně (připad
ne až na 2 mm). Pozor, len brúsif, materiál 
púzdier je vermi tvrdý! Kto má, móže bez 
úprav použit podobné tranzistory radu SC 
z NDR, ktoré majú púzdra zhodné s tranzi- 
stormi SF245 a SF240.

Pre dobrú citlivost a selektivitu prijímača . 
je potřebné, aby najmá tranzistor T1 |x> 
a tranzistory T3, T4 mali čo najváčšie r
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Obr. 4

Obr. 3
Plošný spoj 2:1 Obr. 5

zosilnenie (podra taburky). To platí i pre 
tranzistor T5. Pri malých rozmeroch pri- 
jímača postačí doska plošných spojov 
o hrúbke 0,5 mm. Doska spojov o hrúbke 
0,8 mm uspokojí i náročnějších. Ak nemáme 
takýto materiál, zhotovíme obvyklým spůso- 
bom plošné spoje prijímača podTa obr. 
3 z hrubšieho, přístupného materiálu 
s prídavkom 10 až 15 mm dookola. Došku 
stranou so spojmi priskrutkujeme za prída- 
vok skrutkami M3 na hranol textitu alebo 
iného materiálu a stopkovou frézou o prie- 
mere 5 alebo 6 mm upravíme na frézke 
materiál na požadovaná hrůbku.

Po vyřezaní a opracovaní hrán plošných 
spojov prijímača obrobená stranu plošných 
spojov prebrásime jemným smirkovým pa- 
pierom.

Otvory pre sáčiastky v plošných spojoch 
vftame vzhradom na ich jemnost1 vrtákom 
o priemere 0,6 mm, až potom upravíme 
priemery otvorov podra vývodov sáčiastok.

Lupienkovou pilkou vyřežeme otvory pre 
vyvedenie káblikov a přeřežeme otvory pre 
jazýčky krytov medzifrekvenčných transfor- 
mátorov. Vrtákmi o priemere 3,9 mm 
a 1,9 mm vrtáme otvory pre upevnenie 
kostřičky ladiacej cievky L1 a feritovej tyčky 
tlmivky tl. 1 oscilátora, ktoré upravíme 
pozorným stružením guratým pilníkom na 
priemery pre těsné nasunutie týchto sáčias
tok.

Doska plošných spojov dekodéru pri
jímača je na základná došku vlastného 
prijímača prichytená kolmo pódia fotografií 
prijímača dvorná výčnelkami, začapovanými 
v zárezoch došky dekodéru. Šířku zárezov 
v doske upravíme podra hrábky použitého 
materiálu plošných spojov, vyskášame 
a připadne upravíme.

Došky plošných spojov před založením 
sáčiastok ponecháme oddělené!

Vstupná cievku L1 navinieme na kostřičku 
o priemere 4 mm drótom CuPa o primere 
0,2 mm, podta možnosti s izoláciou rafiko 
taviterným polyuretanovým lakom. L1 má 14 
závitov s odbočkou na 4. závite. Tlmivka tl.1 
je navinutá na feritovej tyčke o priemere 
přibližné 2 mm drůtom CuPa 0,1 mm a má 20 
závitov. Cievka a tlmivka sů na obr. 4.

Připravené došky plošných spojov je 
výhodné před zakladaním sáčiastok pospáj- 
kovať, prebytočná spájku odsaf, došky umyf 
od zbytkov kolofónie a otvory pre sáčiastky 
znovu ručně prečistif vrtákmi příslušných 
priemerov.

Na připravené došky plošných spojov 
osadzujeme skontrolované sáčiastky podra 
tab. 1 na obr. 5. Tranzistory a diody 
osadzujeme až po osadení ostatných sáčia
stok.

Integrovaný obvod IO 1 dekodéru MHB 
4076 je MOS obvod, citlivý na elektrostatické 
napátie. Obvod zakládáme ako posledný, 
pričom zachováváme předpisy výrobců pre 
jeho montáž. Spájkovanie vývodov obvodu 
vykonáme na uzemnenej doske z vodivého 
materiálu, s ktorou ohybnými vodičmi přepo
jíme ruky a spájkovačku. Ak používáme 
pištoíová spájkovačku, nesmieme táto za
pínat1 a vypínaf v styku s vývodmi obvodu.

Pri zakladaní ostatných sáčiastok na doske 
plošných spojov dekodéru dbáme, aby ich 
výška nepresiahla 10 mm, čo je důležité pre 
konečná montáž prijímača.

Pri spájkovaní je nutné používat nízkotavi- 
tefná spájku, šetrif spájkou a nešetřit kolo- 
fóniou, aby nevznikali nežiaduce skraty me- 
dzi sásednými spojmi. Vývody sáčiastok 
skracujeme s ohfadom na hmotnost pri
jímača ámerne zručnosti a skásenosti pri 
spájkovaní. Pri použití pištotovej spájko- 
vačky je výhodné jej měděný hrot skut na 
nákovke do tvaru štvorhranného hrotu, ktorý 
na konci pilníkom upravíme na rozměr asi 
0,5 x 1,2 mm. Takýto hrot dobré zavádza 
spájku tam, kde je to potřebné.

Oživenie
Přijímač připojíme cez vypínač na batériu 

4,8 V. Před zapnutím kontrolujeme miliam- 
pérmetrom spotřebu prijímača na konta- 
ktoch rozpojeného vypínača. Spotřeba má 
byt pod 10 mA. Váčšiu spotřebu spůsobuje

skrat obvodov, chyba v zapojení alebo vadná 
sáčiastka. Po odstránení příčiny můžeme 
pokračovat v oživovaní prijímača kontrolou 
najdůležitejších napatí voltmetrom o vnátor- 
nom odpore aspoň 20 kn/V. Napájacie na
pátie vlastného superhetu by málo byt 3,1 až 
3,5 V. Napatie na kolektore T5 by málo byť 
rovnaké, alebo o 0,1 V menšie. Dalej skon- 
trorujeme napatie na emitorových rezisto- 
roch R3, R4, R5. Na R3 by málo byt napatie 
0,2 V a pri dotyku na báze T2 by sa málo 
měnit. To nasvádčuje, že oscilátor kmitá. 
Napatie na R4 a R5 by málo byt 0,4 V.

Dalej skontrorujeme napájacie napatie 
tvarovacích obvodov a dekodéru za rezisto- 
rom R18; na kondenzátore C12 by málo byt 
napatie asi 4,3 V. Napatie na kolektore T6 by 
málo byt rovnaké, napatie na kolektore T7 
musí byt najviac 0,5 V a napatie na kolektore 
T8 musí byt váčšie ako 3 V. Napatie meriame 
cez rezistor o odpore 1 kn, zapojený do 
privodu voltmetra.

Rovnaká kontrolu můžeme vykonat oscilo- 
skopom. Do prívodov vstupu osciloskopu 
zapojíme rezistory 1k až 3k3, najjednoduch- 
šie tak, že jeden prispájkujeme na záporný 
pól napájania prijímača a druhý prispájkuje
me na meraný bod jeho zapojenia.

Naladenie superhetu
Po oživení prijímača zapneme v jeho 

blízkosti vysielač. Osciloskopom připojeným 
na kolektor T5 kontrotujeme priebeh podfa 
obr. 2. Postupným laděním medzifrek
venčných transformátorov TR 3, TR 2, TR 1 
a vstupnej cievky L1 nastavujeme najvačšiu 
amplitádu kladných riadiacich impulzov. Aby 
ladenie bolo ostré, postupné skracujeme
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anténu vysielača a zváčšujeme jeho vzdiale- 
nosf od prijlmača.

Po základnom naladěni superhetu může
me skontrolovaf osciloskopom priebehy na- 
pétia na kolektoroch jednotlivých tranzisto- 
rov podTa obr. 2.

Pokiar je všetko v pohádku, můžeme 
skusmo připojit servomechanizmy a vyskú- 
šať celkovú funkciu a dosah súpravy bez 
antény vysielača.

Ak boli v přijímači použité vysokofrek
venčně tranzistory s vyšším zosilnenlm, při
jímač bude mat dostatočnú citlivost a selek
tivitu. Pri použiti tranzistorov s nižším zosil- 
nením bude potřebné zvýšit citlivost pri
jlmača znížením hodnůt rezistorov R4 a R5, 
čo má za následok rozšfrenie pásma přená
šených kmitočtov medzifrekvenčného zosil- 
ňovača. Citlivost prijlmača ovplyvňuje i dfžka 
použitej antény. Anténa do dlžky 600 mm 
může byt připojená na vstup prijlmača 
priamo. Dlhšia anténa by mala byt připojená 
cez odderovací kondenzátor. Tu sa vyplatí 
vyskúšaf optimálně riešenie podTa účelu, ku 
ktorému bude přijímač používaný. Například 
pre riadenie modelov v spoločných prete- 
koch je přílišná citlivost prijlmača zbytočná, 
najmá ak by to bolo v nastavení na úkor 
selektivity.

Po úplnom dokončení prijlmača je potřeb
né vyskúšaf dosah súpravy vonku v teréne 
známým postupom.

Prepojenie
Pre prepojenie můžeme použit tenké plo

ché lepené viacnásobné vodiče. Napájací 
dvojvodič zasunieme do primeranej silikůno- 
vej bužírky dlžky 20 mm, z ktorej necháme 
přesahovat jeho konce 15 mm. Bužírku zo 
strany týchto koncov tesne ovinieme nifou 
tak, aby na kábliku vzniklo malé klbko, ktoré 
po převlečení dlhšej časti kábliku spolu so 
spevňujúcou bužírkou zo strany súčiastok 
zaisfuje káblik oproti vytíahnutiu. Navinuté 
nitě napustíme vhodným lepidlom alebo 
lakom. Krátké konce káblikov zapojíme do 
plošných spojov. Podobné sú vyvedené 
kábliky pre pripojenie serv. Vyvedenie kábli
kov prepojenia je zjavné z obr. 5.

Pre pripojenie prijímača je možné tiež 
použit vysokofrekvenčně lanko VFCuPa 
35x0,05 mm, ktoré sa dobře spájkuje 
a spletením jeho dvoch alebo troch prame-

ňov je možné získat potřebný káblik, ktorý 
po napuštění zriedeným lepidlom na gumu 
(Chemopren, Bison) vyhovuje plné danému 
účelu. Podobné VF lanko může byt použité 
i pre anténu prijlmača. Jednotlivé lanká 
můžeme označit farbami Humbrol.

Po ukončení kabeláže prispájkujeme do
šku plošných spojov dekodéru na došku 
prijímača a spoj spevníme lepidlom.

Pre spínanie napájania prijímača je vhod
né použit nové miniatúrne spínače pre 
plošné spoje TESLA vo vyhotovení DIL. 
Dvojpůlový spínač má označenie TS 501 222 
(TS 501 221 s nezávislými kontaktmi 2x1). 
Připadne je možné použit štvornásobný 
spínač tohoto typu vždy s dvomi paralelné 
zapojenými kontaktmi, alebo tento vypínač 
rozdělit rozřezáním. Vypínače majú malé 
rozměry, malú hmotnost a sporahlivú funk
ciu.

Napájanie
Pre napájanie prijímača použije každý 

NiCd akumulátory také, aké bude mat 
k dispozícii, a podTa požiadavkov kladených 
na súpravu.

Všade tam, kde ide o minimálnu hmotnost, 
je u nás výhodné použit sovietske NiCd 
akumulátory s kapacitou 60 mAh, označené 
D-0,06, ktoré sú bežne v ZSSR v předají kus 
za 45 kopejok. Bateria 4,8 V z týchto akumu- 
látorov má hmotnost 12 g. Skúsenosti ukazu- 
jú, že s dvomi miniatúrnymi servami vydržia 
napájaf přijímač 20 minút. Pre športové 
účely je možné vzhradom na relatívnu pří
stupnost týchto batérií uvažovat s ich výmě
nou pri súfažných štartoch.

Výměna kryštáfov
Přijímač je možné doplnit zásuvkou pre 

zasunutie výměnných kryštárov, nalepenou 
na integrovaný obvod dekodéru na jeho 
vnútornom konci. Kryštál je možné zasúvaf 
z boku prijímača rovnoběžně s integrovaným 
obvodom dekodéru.

Popísaný přijímač je důkazom, že 
i z našich súčiastok je možné postavit 
přijímač, ktorý umožňuje postavit súpravu 
pre rádiové riadenie s dvomi miniatúrnymi 
servami s úplnou hmotnosfou 55 až 60 g. 
Uvedený popis prijímača má byt inšpiráciou 
pre skúsených modelárov k prispůsobeniu 
jeho konštrukcie pre konkrétné použitie.

Tabufka 1 
Použité súčiastky
R1, R2 M33
R3 100
R4, R5 270
R6 120
R7 1k
R8 15 k
R9 M22
R10 22k TR 211, WK 65054, 

TR 191
R11 4k7
R12, R14 M1
R13 5k6
R15 2k2
R16 33 k
R17 27 k
R18 56
C1, C4, C9, C10 47k TK 782
C2 33 TK 754
C3 22 TK 754
C5, C12 47M TE 131 tantal (TE 

121)
C6 4M7 TE 131 tantal (TE 

121)
C7 1M TE 135 tantal (TE 125)
C8 10k TK 782
C11 M22 TE 135 tantal (TE 

125)
T1 SF 245 zosilnenie nad 90, 

čo najváčšie
T2, T3, T4 SF 240 pre T3, T4 to isté 

ako pre T1
T5 KC 239C zosilnenie nad 

200, to  najváčšie (KC 238, 
KC 239)

T6, T7, T8 KC 237
101 MHB 4076
D1, D3 KA 501
D2 KZ 140
D4 GA 201
X krištáf pre pásmo 

27,12 MHz
L1 14 závitov 0,2 CuPa na 

ø 4 mm, odbočná na 4. 
závite odspodu, dolaďo
vaná feritovým jadrom 
M3,25x5mm z hmoty N01

• (205531304502)
tl. 1 20 závitov 0,1 CuPa na 

feritovej tyčke ø 2x8 mm
TR1, TR2, TR3 sada mf transformátorov 

žitý, biely, čierny

RC makety v Mladé Boleslavi
Již tradičně teplé a slunečné počasí přivíta

lo v sobotu 24. května RC maketáře na ploše 
letiště Aeroklubu v Mladé Boleslavi. Čtvrtý 
ročník RC maket a současně již druhý ročník 
soutěže o putovní pohár přilákal nejen 
sedmnáct soutěžících, ale i hezkou řádku 
diváků.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích 
— F4C a RC MM. Zajištěním dostatečného 
počtu bodovačů bylo možné zahájit statické 
hodnocení pro obě kategorie současně 
a vytvořit tak podmínky pro odlétání všech 
letových kol. Odpolední přechod studené 
fronty přes naše území, doprovázený silným 
nárazovým větrem, však poněkud zamíchal 
kartami pořadatelů a dovolil odlétat jen tři 
kola RC MM a dvě kola F4C.

V organizaci soutěže nechyběly nové prv
ky, mezi které patřil počítač s displejem 
a tiskárnou, který obsluhovali ing. Kohoutek 
a Petr Faltus a který urychlil výpočet výsled
ků a během soutěže dodal i vytištěné 
mezivýsledky po jednotlivých kolech.

V soutěži F4C se mezi staršími a známými 
modely, jako Avia 122.2 Václava Janoty, 
PO-2 Karla Vodešila, Volksplane VP-1 Jiřího 
Černého, Fokker D-VII Jiřího Vojtěcha, Zlín 
Z-XII ing. Viktora Kučery (na snímku), objevi
ly i novinky, které přitahovaly zpracováním 
i letovými vlastnostmi: přestavěný a velmi 
dokonale maketářsky zpracovaný Christen 
Eagle Pavla Fencla, výborně akrobaticky 
létající CAP-21 Jiřího Michaloviče a velmi 
realisticky létaná Praga E-114 Adolfa 
Němečka předvedly, že pražské kluby Rež

a Dolní Chabry tvoří naši maketářskou 
špičku. K novinkám patřil také Fleet ing. Jana 
Heyera, poháněný — podobně jako Praga 
E-114 — čtyřdobým motorem, a jako vždy 
perfektně ovládaný svým tvůrcem v letové 
části.

V soutěži RC MM se objevily již známé 
a létané modely Zlín Z-XII Jiřího Vojtěcha, 
Spinks Akro Jiřího Michaloviče, Avia BH-21 
Adolfa Němečka a Turbulent ing. Jana 
Heyera. Za zvláštní zmínku stojí nováček

v soutěži, junior Petr Volejník z Poděbrad, 
který se svou Cessnou 150 předvedl velice 
pěkné a realistické lety, u nichž nešla zapřít 
píle při tréninku i poradenská služba našeho 
předního maketáře Jaroslava Vylíčila.

Odpolední zhoršení počasí, kdy při pře
chodu fronty dosahoval nárazový vítr rych
losti přes 12 m/s, prověřilo letové schopnosti 
modelů I pilotáž. Obdiv sklidil ing. Heyer, 
jehož přistávání s modelem Turbulent se 
blížilo kaskadérskému výkonu. Během sou
těže však nedošlo k žádné havárii ani 
k vážnějšímu poškození modelu, a tak 
k závěrečnému hodnocení přistupovali 
všichni soutěžící spokojeni.

Velmi pěkné věcné ceny, které věnovala 
odborová organizace mladoboleslavské au
tomobilky, i putovní pohár předali vítězům 
ředitel soutěže ing. Ota Pavlík a sportovní 
komisař Zdeněk Kaláb. Poctivě vybojovaný 
putovní pohár si odvezl v kategorii F4C Pavel 
Fencl z LMK Rež.

Soutěž znovu ukázala, že travnaté mode
lářské dráhy si vybojovaly své místo na slunci 
a že stále roste počet těch, kteří si na ně rádi 
přijedou soutěžně zalétat.

Výsledky kategorie FC4: 1. P. Fencl, LMK 
Rež, Christen Eagle; 2. J. Michalovič, LMK 
Dolní Chabry, Cap 21; 3. Ing. V. Handlík, LMK 
Ml. Boleslav, Morane Saulnier N; 4. Ing. J. 
Heyer, LMK Odolena Voda, Fleet; 5. K. 
Vodešil, LMK Nesvačily, PO-2.

Výsledky kategorie RC-MM: 1. J. Vojtěch, 
Zlín Z-XII; 2. J. Michalovič, Spinks Akro; 3. A. 
Němeček, všichni LMK Dolní Chabry, Avia 
BH-21; 4. Ing. J. Heyer, LMK Odolena Voda, 
Turbulent; 5. P Volejník (jun.), LMK Poděbra
dy, Cessna 150.

Ing. Vladimír Handlík, 
LMK Mladá Boleslav
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TICHY
MOTOROVÝ

LET
má I u nás stále více příznivců. Jistě je to i diky tomu, že použitelné 
elektromotory a akumulátory jsou občas k dostání v našich 
modelářských prodejnách (a je naděje, že tomu tak bude i nadále). 
Na prvním mistrovství světa FAI v kategorii F3E, které se uskuteční 
poslední týden v srpnu, sice naše reprezentační družstvo nebude 
startovat, přesto budou mít v té době příznivci elektroletu možnost 
změřit svoje síly: Aktivní skupina ,,elektroletců“ z Modelklubu Elton 
pořádá 23. srpna v Novém Městě nad Metuji soutěž kategorie F3E. 
Pokud se na premiéru nedostanete, nezoufejte. Na podzim tohoto 
nebo na jaro příštího roku chystáme setkání přátel elektroletu, jehož 
náplní by mělo být seznámení se světovým vývojem, našimi 
možnostmi a především létání. Zájemci, ozvěte se do redakce!

Jedním z nejaktivnějších propagátorů elektropohonu létajících 
modelů je Petr Husták z Modelklubu Elton v Novém Městě nad Metují. 
Svoje zkušenosti si nenechává pro sebe, a tak se můžete seznámit 
s jeho dvěma ověřenými (úspěšně) konstrukcemi.

Elektrolet
má velmi dobré letové vlastnosti. Pohonná jednotka modelu sestává 
z motoru Jumbo 540 (je výkonnější a kvalitnější než u nás dostupný 
Mabuchi 540, i když i ten lze samozřejmé použít) s převodem okolo 
1:4. Sklopná vrtule o průměru 380 mm má střed umožňující doladění 
úhlu náběhu listů. Při použití šedých listů Graupner je třeba zmenšit 
jejich úhel náběhu asi o 7°; bílé listy Graupner mají ještě větší 
stoupání, a tak je třeba úhel zmenšit asi o 10°. Napájeni je ze sedmi, 
popřípadě šesti článků 1,2 Ah, v nouzi postačí i pět článků. 
Kombinace sedmi článků dává statický tah přes 6 N při odběru asi 
10 A. Dříve používaná pohonná jednotka (převod 1:5,6, vrtul. 
Graupner s původním stoupáním) má statický tah max. 3,5 N/při 
odběru asi 12 A. Stoupavost modelu je více než 1 m/s, s využitím 
termiky znatelně více. Doba Chodu motoru je šest až sedm minut, 
takže na jedno nabití lze bez přistání bez problémů třijřrat nastoupat 
do výšky 150 až 200 m.

V motorovém letu se s modelem velmi shadno 
stoupavé proudy. V termice nejsou problérpém hod 
výškách i kolem 500 m. Díky malému plošnému zat 
jsou vlastnosti modelu při kroužení velmkaobré. SptVje pro; 
dostat dolů; proto má model aerodynamickou „motoroví

pádě páčkový vypínač) má tři 
'or se volně protáčí, nesklopená 
je zkratován, zablokuje se a vrtule 

servy. Vypínač je pak spřáhnut 
;ení zapnuto a opačně), 

dhofsjch" podmínek (do větru asi 
u stejně za moc nestojí. 

Model pro létání v milnějším větru (pkípádně i na svahu) lze opatřit 
křídlem s pro filen/E 387. Kromě toho jsem vyzkoušel i celobalsové 
křídlo konstrukoé Jedelsky, se vzppětím do V o rozpětí 2800 mn 
ploše 47,5 drrý a hmotnosti a^r 420 g. Toto křídlo se vyznaěCíje 
minimální pracností, dostatečnou tuhostí a velkou živpťností 
a odolností/

Konstrukce je běžná, je / je  třeba mít na zřeteli minimájzrt celkovou 
hmotnos/modelu, kteréíze dosáhnout hlavně výběrem/kvalitní lehké/ 
balsy —/ftiko li ale nadjkor pevnosti. z ' '

Trup/je převážné z polotvrdé balsy tl. 2 mm, ά%'ζά křidl/žédílen 
balsou tl. 1 rrjm/s léty šikmo napříč. V rozích Jsou trojúhelníkové 
balsovélištyT/průřezu 5<5 mm. Hrany trupu jsoú zaobleny. Motorová 
přepaztšVXníž je za převodovku přišroubovái/motor, je z^ek ližky  tl.
2 mrn^píepážka za motorem je z překljžky tl. 1 rpm. Zbývající 
přepážky jsou z tvrdé balsy tl. 3 mm.

Rozložení přijímače, serv a zdrojů 
uspořádání považuji za lepší, než umístit/]
Při případné havárii její kinetická energ 
uspořádání odnese nejvýše motor. Navít;
Akumulátory se vkládají kabinou, k ser 
části centroplánu. Trup je polepen středně tlustým papírem a lakován 
běžným způsobem.

vyhledávali/ 
le ty/re 

(28 g/dm 2) 
ém jej 
brzdu.

Spínač motoru (mikrospínače, poi 
polohy: zapnuto, rozepnuto (ro 
vrtule účinně brzdí) a brzda (m; 
se sklopí). Model lze ovládá 
s ovládáním výškovky (přj/plrii 

Profil křídla E 385 je vhodný d/
6 m/s), létání v termide při silněj

patrné/z plánku. Toto 
írhonndu baterii do těžiště, 

koná své, což v tomto 
1 trup zeslaben výřezem. 

5m je přístup víkem v horní

Hmotnost; zdroj (8,4V/1,2Ah) 360 g; motor, převodovka, 
230 g; RC vybavení (tři funkce) 280 g; trup 280 g; kříd 
celkem 1450 g. Plocha křídla 52 dm2.

2'(20mm)
250

1QQ.

200 l 220 I 580
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Hmotnost: zdroj (8,4 V/1,2 AH) 360 g; motor, vrtule 170 g; přijímač, 
dvě serva I9P-S7, NiCd 225 mAh 220 g; trup 160 g; křidlo 140 g; 
celkem 10^6 g. Plocha křídla: 18,9 dm2.

plochy jsou / i .  polotvrdé balsy tl. 3 mm, náběžné lišty 
éení jsou z tvrms balsy tl. 3. Kabina je slepena z lehké balsy tl. 

ife možné použít i průhlednou (z fólie či plexiskla). Vrtulový 
I průměru 45/mm je výrobek Modely.

má žeb/a z balsy tl. 2 mm, lišty hlavního nosníku jsou 
bové o průřezu 2x8 mm, vylepené mezi žebry stojinami z balsy 

^Nábě^ná lišta je z tvrdší balsy tl. 4 mm a 2 mm, odtoková je 
balsové lišty o průřezu 4x30 mm. Mezi žebry jsou 

Jlrjp^výztuhy z balsových lišt o průřezu 2x2 mm. Kořenová 
žebra z překližky tl. 1,5 mm jsou vylepena lehkou balsou. Koncová 
žebra jsou z lehké balsy tl. 10. Spojka křídla je z tvrdého duralu 
o průřezu 2,5x10 mm, vodicí kolík je z kaleného ocelového drátu 
o průměru 3 mm. Skříň spojky je slepena z borovicových lišt 
o průřezu 2x10 mm a 2x8 mm a olaminována tenkou skelnou 
tkaninou. Křídlo je potaženo tlustým Modelspanem (Mikalentou) 
výrazných odstínů (například žlutá a červená) pro lepší viditelnost ve 
výšce a běžně lakováno.

Křídlo konstrukce Jedelsky má větší štíhlost (menší hloubku 
u kořene). Náběžná část je z lehké balsy tl. 10, odtoková z polotvrdé 
balsy tl. 2 mm. Žebra (s roztečí asi 100 mm) jsou z tvrdé balsy tl. 
2 mm. Náběžná hrana je zesílená borovicovou lištou o průřezu 
2x5 mm, odtoková 2x8 mm. Potom je křídlo ohoblováno do profilu, 
vybroušeno a lakováno vrchním lesklým nitrolakem.

Zalétání a létání s dobře postaveným modelem nečiní obtíží.

Elektroakrobat
vznikl jako můj pátý elektrolet. Chtěl jsem ověřit použití elektropoho
nu i u modelů tohoto typu. Výsledek splnil očekávání. Model je rychlý 
a velmi obratný — zalétá všechny základní akrobatické obraty, i když 
pro stoupavé nemá dostatečnou rezervu výkonu. Je vhodný pro 
náročnější rekreační polétání i trénink akrobacie s minimálními

nároky (jako u všech elektroletů) na vybavení a přípravu letu (palivo, 
žhavení atd.).

Model je vybaven motorem Mabuchi 540 přímo pohánějícím vrtuli 
Taipan 200/100; tato kombinace dává statický tah 4,5 N při odběru 
15 A. Lze použít i „prostějovskou" vrtuli 180/100; potom je statický 
tah 4N při odběru asi 13 A. Napájení je sedmi články 1,2 Ah. Je 
vhodné použít co nejlehčích zdrojů pro přijímač a miniaturní serva. 
Prototyp nejdříve létal se dvěma servy Futaba S7 (křidélka a výškovka 
s motorem) a zdrojem z akumulátorů 225 mAh. Nyní létá se servy 
Slmprop S2 (28 g) a akumulátory 150 mAh, takže letová hmotnost je 
980 g. Vypínání motoru je řešeno páčkovým vypínačem, spínaným při 
krajních výchylkách výškovky (pozor na ztrátu rychlosti při vypínání 
— natažení výškovky, použít pouze krátký impuls). Lepší je ovšem 
motor spínat třetím servem či elektronickým spínačem, nebo ještě 
lépe regulátorem.

Profil křídla je souměrný NACA tl. 10,5%, s nimž je model velmi 
„ostrý". Pro nenáročnější létání je vhodnější polosouměrný profil 
(například NACA 2410 až 2412, E 374 atd.); pak je třeba zvětšit úhel 
náběhu křídla. Model je možné i zvětšit (na rozpětí asi 1200 mm) 
a pohánět motorem Jumbo 550 s 9 až 12 články 1,2 Ah.

S modelem je (při hmotnosti do 1100g) velmi příjemné polétání, 
hlavně je vynikající jeho obratnost. Byl by vhodný i pro létání kolem 
pylonů.

Opět platí — jako u všech elektroletů — nutnost výběru co 
nejkvalitnější a nejlehčí balsy.

Trup je z balsy tl. 2 mm až za křídlo zesílený balsou tl. 1 mm s léty 
šikmo napříč. Spodek předku trupu je vyztužen překližkou tl. 0,8 mm. 
V rozích trupu jsou balsové lišty o průřezu 4x4 mm, celý trup za 
křídlem je vyztužen diagonálně lepenými balsovými lištami o průřezu 
3x3 mm. Hrany trupu jsou zaobleny. Motor je přišroubován k čelní 
přepážce z překližky tl. 2 mm, ve které jsou otvory pro vstup vzduchu 
pro chlazení motoru. Přepážka za motorem je z překližky tl. 1 mm, 
ostatní z tvrdé balsy tl. 3 mm. Kabina Modela délky 200 mm je 
přilepena kontaktním lepidlem na kryt z tvrdší balsy tl. 2 mm, který je 
zespodu vyztužen balsovými lištami o průřezu 2x5 mm. Kryt je 
odnímací, zajištěný běžným způsobem (například vysouvacím ko
líkem). Otvorem se vkládá pohonná baterie, která leží na dně trupu 
a na ní jsou položeny v molitanu zabalené zdroje pro přijímač 
a přijímač. Trup je vzadu otevřen, je tudy vyvedeno táhlo výškovky 
a anténa přijímače. Trup je polepen tenkým papírem (Modelspan) 
a běžně lakován.

Ocasní plochy jsou z polotvrdé balsy tl. 3 mm, náběžné lišty 
a zakončeni jsou z tvrdé balsy tl. 3 nim.

Unašeč vrtule je vysoustružen z duralu, kužel o průměru 35 mm je 
Modela.

Křídlo je přilepeno k trupu. Žebra jsou z balsy tl. 2 mm, hlavní 
nosník (nepřerušený, procházející trupem) je z borovicových lišt 
o průřezu 2x5 mm, vylepený mezi žeby balsovými stojinami tl. 2 mm. 
Náběžná a odtoková lišta jsou z tvrdší balsy tl. 4 mm a 2 mm. Potah 
přední části a páskování žeber jsou z balsy tl. 1 mm. Křidélka, 
vybroušená z polotvrdé balsy tl. 5 mm, jsou na křídle zavěšena 
proužky silonové tkaniny. Křídlo je potaženo středně tlustým 
Modelspanem a běžně lakováno. Je výhodné barevně odlišit potah 
vrchní a spodní strany pro snadnější určení polohy modelu. Koncová 
žebra jsou z lehké balsy tl. 5 mm.

Zalétání a létání s dobře a souměrně postaveným modelem je bez 
obtíží. Znovu ale připomínám, model svou „ostrostí" a obratností není 
vhodný pro začínající modeláře.
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Avia
BH -1 0

Jména inženýrů Beneše a Hajna jsou 
nerozlučně spjata s historií českosloven
ského letectví i se značkou Avia. V roce 1919 
založili spolu s Václavem Malým a J. F. 
Kochem dílnu na výrobu a opravu letadel, 
nazvanou Avia.

Jejich první společná konstrukce, Avia 
BH-Exp, vzbudila značnou pozornost na 
mezinárodni letecké výstavě uspořádané 
v roce 1920 Československým aviatickým 
klubem. Vzpěrový dolnoplošník s tlustým 
profilem křídla byl v té době konstrukci 
revoluční a nevídanou a stal se základem 
řady úspěšných konstrukcí. V roce 1921 
představili Beneš a Hajn veřejnosti jeden 
z prvních stíhacích dolnoplošníků na světě, 
Avii BH-3. V roce 1923 se objevila Avia BH-5, 
se kterou náš vynikající sportovní pilot dr. 
Zdeněk Lhota sklidil mezinárodni úspěchy 
na leteckých závodech v Belgii. Lhotův 
letoun nesl imatrikulaci L-BOSA; zakrátko je 
znám pod přezdívkou „boská" a ta už zůstala 
celé rodině sportovních dolnoplošníků Avia. 
Boská zaujala také vojenské experty a MNO 
objednalo desetikusovou sérii. Konstruktéři 
typ BH-5 poněkud upravili: letoun dostal 
druhé řízení a motorové lože pro motor 
Walter MZ 60. Tak vznikla Avia BH-9. 
Současně začala výroba série mírně uprave
ného letounu označeného BH-11.

V roce 1924 byl z typu BH-9 odvozen 
jednomístný letoun pro akrobatický výcvik 
a kondiční létáni stíhacích pilotů — Avia 
BH-10. Pilot Fritsch jej zalétal 3. ledna 
a vzápětí následovala první desetikusová 
série pro vojenské letectvo. Záhy byla vyro
bena druhá, jedenáctikusová série. „Desít
ka" byla velice obratná a stala se vlastně 
naším prvním sériově vyráběným akrobatic
kým speciálem. Jeho slabinou však bylo, 
podobně jako ostatních dolnoplošníků Avia, 
nevhodné chování při vývrtce. Několik ne
hod, způsobených především nezkušeností 
pilotů s odlišnou pilotáží dolnoplošníků, 
dokonce vedlo k dočasnému zákazu létání 
akrobacie na jednoplošnících Avia.

Prvních sportovních úspěchů dosáhla „de
sítka" pilotována dr. Lhotou. V roce 1924 na 
letounu L-BONE získal první místo v kategorii 
lehkých letadel při rychlostním závodě 
o cenu prezidenta republiky výkonem 
155 km/h na trati 200 km. Pozdější slavné 
výkony Avie BH-10 jsou spojeny se jménem 
vojenského letce kpt. Hamšíka, který létal na 
sériovém stroji L-BONO se zvětšenými pali
vovými nádržemi. V roce 1924 uskutečnil 
mezinárodní rekordní let o délce 1400 km, 
v roce 1925 zvítězil v závodě o cenu 
prezidenta republiky rychlostí 171 km/h 
v kategorii lehkých letadel a konečně v roce 
1927 uskutečnil rekordní dálkový let na trati 
Praha—Reval v délce 1230 km.

V NTM je vystaven letoun BH-10 s civilní 
imatrikulaci OK-AVO (výr. č. 14), který byl 
majetkem Aeroklubu vysokoškolského spor
tu v Letňanech. Ve sbírkách letecké expozice 
VHÚ je druhá dochovaná „desítka" s vojen
ským označením c 155. Oba exempláře se 
v detailech odlišují: OK-AVO má částečně 
kapotovaný motor, poněkud „hranatější" 
plechový kryt přídě trupu, odlišný větrný 
štítek a kola s pneumatikami 650x70. Kbel
ská BH-10 má obruče 600x75.

Technický popis
Letoun Avia BH-10 byl jednomístný polo- 

samonosný dolnokřídlý jednoplošník pro 
akrobatický výcvik a kondiční létání.
Křidlo bylo dvounosníkové, celodřevěné. Ke 
druhému nosníku bylo potaženo překližkou 
(mezi 1. až 5. žebrem až k odtokové hraně),

celek pak plátnem. K trupu bylo vzepřeno 
dvěma trubkovými vzpěrami s překližkovými 
aerodynamickými kryty. Křidélka svařená 
z ocelových trubek byla potažena plátnem. 
Trup byl rovněž celodřevěný, obdélníkového 
průřezu s oblou horní stranou. Sestával ze 
čtyř podélníků, přepážek a překližkového 
potahu. První dvě přepážky měnily průřez 
trupu z oblého na obdélníkový. První pře
pážka, krytá duralovým plechem, byla záro
veň protipožární stěnou a byl na ní přímo 
uchycen motor. V přední části trupu byla 
umístěna olejová i spádová palivová nádrž. 
Ukazatel stavu paliva vystupoval z obrysu 
trupu před pilotním prostorem. Otvor pilot
ního prostoru byl čalouněn kůží a chráněn 
větrným štítkem. Za pilotním prostorem byl 
masívní pylon, chránící hlavu pilota při 
případném převrácení letounu na záda. Se
dadlo pilota nebylo uzpůsobeno pro použiti

padáku. Řízení bylo smíšené. Směrové i výš
kové kormidlo bylo ovládáno lanky, řízení 
křidélek bylo tuhé, ovládané jednoduchou 
soustavou táhel a pák.
Ocasní plochy byly smíšené konstrukce. 
Stabilizátor byl celodřevěný, nedělený, čás
tečně krytý překližkou a potažený plátnem. 
Kormidla byla svařena z ocelových trubek 
a rovněž potažena plátnem. Neměla žádné 
vyvažovači plošky. Letoun neměl kýlovku, 
nahrazoval ji vysoký plochý trup — charakte
ristický znak všech konstrukcí Beneše 
a Hajna.
Přistávací zařízení tvořil klasický dvoukolový 
podvozek s průběžnou osou, odpružený 
gumovými provazci. Hlavní podvozkové 
vzpěry byly dřevěné, ostatní z profilových 
ocelových trubek. Hřídel podvozku byla kryta 
profilovanou ploškou. Kola s drátěným výple
tem, krytým plátnem, měla pneumatiky roz
měru 600x75, případně 650x70. Ostruhu 
tvořila listová pružina.
Pohonnou jednotkou byl hvězdicový pěti- 
válec Walter NZ 60 o výkonu 44 kW (60 k) 
s dřevěnou dvoulistou okovanou vrtulí. 
Zbarvení. Letoun OK-AVO v expozici NTM je 
na horních plochách světle modrý, na spod
ních plochách stříbrný. Klín na trupu je bílý, 
imatrikulace je černá. Kryt motoru a na něj 
navazující krycí plechy jsou v barvě duralu.

Kbelská „desítka" s vojenským označením 
c 155 je na všech plochách stříbrná. Na 
křídle a na směrovce je umístěno kruhové 
výsostné označení. Číslo na trupu je černé. 
Barevný snímek tohoto stroje je v souboru 
pohlednic Naše letadla, který vydalo Press- 
foto.
Technická data a výkony. Rozpětí 8,80 m. 
Délka 5,42 m. Nosná plocha 9,80 m. Hmot
nost prázdného letounu 288 kg. Vzletová 
hmotnost 414 kg. Maximální rychlost 
160 km/h. Cestovní rychlost 130 km/h. Do
stup 4500 m. Stoupání do 2000 m 10 min.

Zpracovali M. Květoň a I. šimánek
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Dobrá organizace, 
dobré výkony
Mistrovství SSR, Pezinok, 17. až 18. května

Jak se patří na vinařský kraj, přivítal 
Pezinok 16. května v pátek odpoledne 
účastníky nejvyšší slovenské soutěže slun
nou, úsměvnou oblohou. S úsměvem je vítali 
i pořadatelé z I. ZO Zvazarmu v Pezinku a ZO 
Zvazarmu Vinosady. A budiž hned řečeno, že 
organizátoři se mohli s klidem usmívat i po 
skončení celé soutěže. Svého úkolu se totiž 
zhostili velmi dobře. Všichni účastníci byli 
ubytování v chatkách pionýrského tábora 
Doprastavu v rekreační oblasti Kučinsdorf- 
skej doliny, kde se I stravovali. Vlastní soutěž 
proběhla na pozemcích JZD Modra, nedale
ko obce Vinosady. Pomineme-li pozdní 
příjezd autobusu pro soutěžící v sobotu ráno, 
zaviněný defektem, vše klapalo jako na 
drátku. Zdůrazněme, že především zásluhou 
tajemníka soutěže a duše organizačního 
týmu, bývalého čs. reprezentanta Milana 
Horvátha, a Štefana Jurikoviče, náčelníka 
MK Vinosady.

Slavnostnímu zahájení, které se uskutečni
lo v sobotu ráno přímo na letové ploše, byl 
přítomen místopředseda SÚV Zvazarmu plk. 
K. Kováč, vedoucí tajemník OV KSS ing.
J. Marušík a další čestní hosté. Po úvodních 
projevech předsedy MěNV v Pezinku ing. 
Pessela a předsedy MNV Vinosady ing. Sim
ka přednesl slavnostní slib za soutěžící R. 
Foltán, za rozhodčí sportovní komisař I. Hr
bek. Delegace účastníků pak položila květy 
k památníku osvoboditelů v Pezinku.

Jestliže v pátek bylo počasí jako vymalova
né, o sobotním ránu se to říci nedá. 
,,Plechová" obloha, z níž se chvílemi 
spouštělo drobné mrholení, nedávala soutě
žícím příliš možností k taktizování, nicméně 
aspoň nefoukal vítr. Výkony v úvodní katego
rii S3A dávaly tušit, že boj o postup na 
mistrovství ČSSR bude mimořádně tuhý. 
V prvním kole zaznamenalo dvacet sedm 
soutěžících z pětatřiceti maximum, po dru
hém kole jich s plným počtem sekund 
zbývalo ještě jedenáct. Třetí kolo však již 
bylo pro většinu příliš tvrdým oříškem, a tak 
nakonec zůstali jen dva: V. Matocha a mladý 
J. Marko. V podvečerním rozlétávání byl 
nakonec lepší zkušený V. Matocha.

Všichni soutěžící létali na motory MMA-2,5 
s pěti nebo sedmisekundovým zpožděním. 
Modely, samozřejmě o průměru 18 mm,

V této chvíli před posledním startem ještě 
Elena Halamové nečekala, že získá mistrov
ský titul

měly v naprosté většině spodní část ztenčenu 
na průměr motoru. Celkem překvapivé bylo, 
že trupy byly převážně zhotovené klasickou 
technologií z papírové lepicí pásky; lamináto
vých se objevilo poskrovnu. Padáky byly 
vesměs o průměru kolem 1 m, nechyběly ani 
jedenapůlmetrové ,,balóny". Ti, kdož vlastní 
tenkou pokovenou fólii, však používali 
i menších padáků o průměru asi 600 mm.

Během polední přestávky se počasí pod
statně změnilo: mraky se postupně roztrhaly 
a vítr sílil až na rychlost 6 až 8 m/s. Za těchto 
okolností byl problémem i návrat modelů 
kategorie S6A, jež byla na programu po 
obědě. První kolo, které probíhalo ještě pod 
zamračenou oblohou, přineslo nepříliš pře
svědčivé výkony většiny soutěžících. Pak 
však vysvitlo sluníčko, objevila se termika 
a konečně přišla ke slovu i taktika. Ta ve 
třetím kole vynesla výborný čas m. s. Š. 
Mokráňovi, perfektně odhadnuvšímu oka
mžik startu do rozsáhlé stoupavé oblasti. 
Jeho naděje však zmařila E. Halamová, která 
si lišácky počkala na jeho „sondu" a těsně po 
něm odstartovala ještě lépe.

V této kategorii se objevilo podstatně více 
modelů s laminálovým trupem, jinak se od 
„padákovek" celkem nelišily. Létalo se opět 
na motory MMA-2,5. Streamery byly většinou 
papírové, ztužené laky, o rozměrech asi 
100 X 1000 mm až 120 x  1200 mm.

Silný vítr přetrval i na soutěž kategorie 
S4B. Doplatila na to řada soutěžících, kterým 
oba modely ulétly v prvních dvou kolech. 
Dost soutěžících mělo problémy s ustabilizo- 
váním svého modelu v klouzavém letu, což 
sportovní komisař po právu trestal nulou. 
V této kategorii byl také podán jediný 
protest, když se model S. Kupčíka ze Spišské 
Nové Vsi srovnal do uspořádaného kluzu 
nepříliš vysoko nad zemí už po svém ohod
nocení nulou. Jury protest správně zamítla. 
Motory MMB-2,5, na něž létali všichni účast
níci, v několika případech postrádaly výmet
nou slož. Soutěžícím, kteří tím byli postiženi, 
byla pochopitelně povolena oprava, udivující 
ovšem je, že se o obsahu výmetné slože 
v motoru před startem nepřesvědčili.

Všichni účastníci létali s rogally, z nichž 
zhruba polovina byla kachního typu. Potah 
byl většinou z pokovené fólie, hodně soutě-

Tibor Gira se rychle propracovává do čs. 
maketářské špičky

Nejlepším účastníkem mistrovství SSR se 
stal Jaroslav Marko

žících však použilo dostupné „banánové" 
fólie nebo i jiné čiré, většinou obarvené 
lihovými barvami. Nosné rakety byly pře
vážně papírové. Vracely se na streameru, jen 
několik odvážlivců zvolilo návrat autorotací.

Zpestřením mistrovství byla vložená soutěž 
RC raketových kluzáků, jež se odehrála 
v neděli ráno. Počasí bylo takřka ideální: 
slunečno, mírný vítr. Suverénně létal š. 
Mokráň s modelem Dan 86 (MO 4/1986), 
poháněným motorem DS 26E-10. Košičtí B. 
Večera a M. Szabó zvolili k pohonu svých 
modelů s mírně šípovým křídlem motory 
řady FW (!), palubním systémem RC soupra
vy byl odlehčený Mars Rx Mini s elektromag
netickým vybavovačem. A nebýt exploze moto
ru v modelu B. Večery, kdoví, zda by si 
neodvezl cenu za první místo. Domácí V. 
Uhlárik létal s pěkným modelem na čtyři 
motory RM 10-1,2, vybaveným amatérským 
superreakčním přijímačem s elektromagne
tickým vybavovačem. Zbývající tři účastníci 
nepředvedli ani jeden platný start. Přesto lze 
konstatovat, že se čs. premiéra RC raketo
vých kluzáků vydařila, a to i bez nákladného 
zahraničního RC vybavení a motorů. Katego
rie S8E má budoucnost.

Poslední soutěžní kategorií byly již tra
dičně bodovací makety. Nutno přiznat, že na 
rozdíl od předešlých kategorií svou kvalitou 
příliš nenadchly. Ti lepší si špičkové modely  ̂
šetřili na mistrovství ČSSR a ti horší — inu λ  
jsou prostě horší. Po bodování byl v čele r

Vladimír Uhlárik v kategorii S8E nejdříve 
sice nezažehl dva motory, s opraveným 
modelem však předvedl velmi pěkný let
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s velkým náskokem M. Kofuha a suverénním 
startem své vítězství potvrdil. Příliš radosti 
z něj však nakonec asi neměl, protože vršek 
jeho Saturnu 1B, letící na samostatném 
padáku, se zachytil na vedení vysokého 
napětí a veškeré pokusy jej dostat dolu byly 
bezvýsledné. Překvapil — tentokrát však 
nepříjemné — S. Mokráň, který při třech 
pokusech o start svého sedmimotorového 
Saturnu 1B poprvé nezažehl ani jeden motor, 
podruhé zažehl dva a naposled tři. Model při 
havárii zcela zničil. S novou Ariane L-01 létal 
spolehlivě T. Gira.

Důstojný závěrečný ceremoniál, při němž 
byli nejlepší soutěžící odměněni pěknou 
modřanskou keramikou, jen potvrdil organi
zační schopnosti pořadatelů. Nejlepším 
účastníkem se překvapivě, ale zaslouženě 
stal Jaroslav Marko z Myjavy, který kraloval 
klasickým kategoriím. Velmi dobře si však 
vedli i ostatní mladí soutěžící. Lze si jen přát, 
aby tento trend byl trvalý. Tomáš Sládek

VÝSLEDKY:
Kategorie S3A: 1. V. Matocha, Dubnica 

nad Váhom 900+420; 2. J. Marko, Myjava

Laminátové trupy 
pro modely raket
Jiří Rumíšek, RMK Praha 7

Skelný laminát je v raketovém modelářství 
materiálem poměrně novým. Již dnes však 
laminátové trupy překonávají klasické pa
pírové menší hmotností, tepelnou odolností 
i netečností vůči povětrnostním vlivům.

K zhotovení laminátové trubky je přede- 
všjm nutný kvalitní trn. Na materiálu příliš 
nezáleží, může být ocelový, mosazný, dobře 
poslouží i duralová trubka. Povrch trnu musí 
být hladký, nejlépe leštěný. Jeho průměr by 
měl být asi 17,9 mm, protože hotová trubka 
má velmi malou tloušťku stěny. Na jednom 
konci by trn měl mít osazení (obr. 1) pro 
upnutí do svěráku při stahování hotové 
trubky.

K laminování zpravidla používáme skelné 
tkaniny o plošné hmotnosti 30 g/m 2. Před 
použitím ji zbavíme apretury vypráním 
v trichlóretylenu, Perchloretylenu případně 
acetonu a necháme vyschnout.

Laminujeme zásadně epoxidovou prysky
řicí. Na našem trhu je běžně k dostání 
pryskyřice Epoxy 1200 s tužidlem P 11. Při 
dávkování tužidla se řídíme návodem výrob
ce. Pryskyřice Epoxy 1200 ovšem není 
nejvhodnější, po vytvrzení má poněkud horší 
fyzikální vlastnosti než kvalitnější E 15 či 
E 1500, jež bohužel nejsou běžně k sehnání. 
Na kvalitě vytvrzené pryskyřice má však 
velký podíl I použité tužidlo. Vhodnější než 
P 11 je zahraniční tužidlo AT 50, jež se ovšem 
u nás volně neprodává. Při jeho použití lze 
pryskyřici vytvrzovat pouze za tepla. Existují 
samozřejmě další tuzemské i zahraniční 
pryskyřice a tužidla, jejich vhodnost pro 
naše účely jsme však zatím v RMK Pra
ha 7 neověřovali.

Některé pryskyřice jsou hygroskopické 
— pohlcují vzdušnou vlhkost, což snižuje 
jejich kvalitu. Že pryskyřice obsahuje vodu, 
poznáme podle toho, že při vytvrzení zbělá. 
Vodu lze z nevytvrzené pryskyřice odstranit 
vyžíháním. Pryskyřici v otevřené nádobě 
zahřejeme na 80 °C a tuto teplotu udržujeme 
1 hodinu. Poté pryskyřici necháme vychlad
nout. Pokud již vyžíhanou pryskyřici pou
žíváme po delší době, je někdy nutné ji 
vyžíhat znovu.

Nevytvrzenou pryskyřici můžeme snadno 
obarvit práškovým pigmentem, obsahem 
náplně do kuličkové tužky nebo barvou 
z popisovačů Fix. Každá cizí látka v pryskyřici 
však zhoršuje její vlastnosti po vytvrzení, 
a tak nelze obarvenou pryskyřici doporučit 
na tepelně nebo mechanicky vlče namáhané 
části.

Před laminováním musíme trn separovat. 
Nejjednodušší je jeho obalení nepropustným 
materiálem. Velice vhodný je tenký konden-

Obr. 1
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zátorový papír, nebo mylarová či lavsanová 
pokovená fólie. Dobře poslouží i Alobal, který 
však nesmí být zpřehýbaný a pomačkaný. 
Z hotové trubky separátor odloupneme nebo 
odleptáme roztokem hydroxidu sodného 
(NaOH). Při této práci však opatrně, jde 
o silnou žíravinu! Separátoru stačí jedna 
vrstva, okraje však musejí přesahovat asi 
o 5 mm. K trnu separátor přichytíme tukem 
(například Indulonou), kterým trn namaže
me. Před vlastním laminováním nařežeme 
skelnou tkaninu na pásy potřebné velikosti, 
ftežeme vždy mírně šikmo přes vlákna (obr. 
2), čímž zabráníme vypadávání jednotlivých 
vláken. Rozměry pásu závisejí na počtu 
vrstev trubky. Při použití pryskyřice Epoxy 
1200 jsou pro modely třídy S3 a S6 zpravidla 
třeba tři vrstvy. Máme-li k dispozici kvalit
nější pryskyřici s tužidlem AT 50, postačí 
vrstvy dvě. Tkaninu vineme vždy vcelku, 
potřebnou šíři pásu zjistíme změřením pásku 
papíru, který jsme předtím ovinuli kolem 
trnu, nebo numerickým výpočtem.

Na rovnou, nejlépe skleněnou desku roz
prostřeme pás tkaniny a srovnáme jeho 
okraje. Naneseme na něj pryskyřici, kterou 
stěrkou rozetřeme tak, až nám tkanina 
připadá téměř suchá. Okraj tkaniny, odkud 
budeme navíjet, v šířce asi 5 mm neprosy- 
tíme. Naseparovaný trn položíme na tkaninu. 
Neprosycený okraj uchopíme a přiložíme 
k trnu (obr. 3). Poté trn pomalu valíme po 
prosycené tkanině, kterou zároveň utahuje
me, aby se netvořily vrásky anebo vzduchové 
bubliny. Po navinutí celého pásu tkaniny na 
trn její konec pečlivě uhladíme a případně 
odstraníme uvolněná vlákna. Navinutou trub
ku ovineme Stěpařskou páskou (k dostání 
v prodejnách Drogerie nebo Sempra za 
4,50 Kčs). Pásku navineme spirálovitě ve 
směru navíjení tkaniny. Klademe ji okraji 
těsně k sobě a utahujeme, čímž vytlačíme 
přebytečnou pryskyřici a případné vzducho
vé bubliny. Dbáme, aby okraje pásky nepře
sahovaly přes sebe! Pak bychom totiž nevy
tlačili přebytečnou pryskyřici a povrch trubky 
by byl nerovný. Okraje Stěpařské pásky 
zajistíme proti povolení a trubku necháme 
vytvrdit.

Vytvrzení může proběhnout za normální 
pokojové teploty nebo vypékáním za tepla. 
Vytvrzování za normální teploty zmenšuje 
produktivitu vinutí, pokud nevlastníme velký 
počet trnů. Naopak se ale podstatně zmenšu
je zmetkovitost. Při rychlejším vytvrzování 
trubek za tepla se totiž často stane, že 
vypékací teplota je příliš velká a pryskyřice 
se spálí. (Samozřejmě pokud nemáme teplo
měr, jímž vypékací teplotu kontrolujeme.)

Přesto je vytvrzování za tepla výhodnější. 
Při dobře zažité technologii lze na dvou 
trnech zhotovit tři až čtyři trubky za hodinu. 
Vypékat je můžeme například v kuchyňské 
troubě. Výhodnější je trouba elektrická, která 
bývá vybavena termostatem. Vypékací teplo
ta by se měla pohybovat v rozmezí 140 až 
150 °C, doba vypékání je přibližně patnáct 
minut. Trubky vytvrzené za tepla jsou tužší 
a mají větší tepelnou odolnost. Podobné 
vlastnosti mohou získat i trubky vytvrzené za

900+386; 3. V. Gavroň, Humenné 895 s.
Kategorie S4B: 1. J. Marko, Myjava 720; 2. 

R. Foltán, Velké Uherce 639; 3. T. Greš, 
Bardejov 593 s.

Kategorie S6A: 1. E. Halamová, Zvolen 
471; 2. m. s. š. Mokráň, Bratislava 405; 3. J. 
Marko, Myjava 369 s.

Kategorie S7: 1. M. Kofuha, Spišská Nová 
Ves 900; 2. T. Gira, Bardejov 848; 3. ing. M. 
Jorík, Bratislava 734 b.

Vložená kategorie S8E: 1. m. s. S Mokráň, 
Bratislava 343; 2. M. Szabó 232; 3. B. Večera, 
oba Košice 205 s.

tknninn

deska trn  Obr. 3

normální teploty dodatečným vypečením při 
teplotě kolem 130 °C po dobu asi pěti minut.

Vytvrzenou trubku na trnu lehce přebrou- 
slme jemným brusným papírem, čímž od
straníme ostré břity vytvrzené pryskyřice, 
vytlačené mezi okraji Stěpařské pásky. Trn 
upneme za osazení do svěráku a trubku 
opatrné stáhneme. Na potřebnou délku ji 
zařízneme nejlépe upnutou ve vrtačce. Poté 
ji vybrousíme nejjemnějším brusným pa
pírem, nejlépe pod vodou. Trubku nebrou
síme na trnu, abychom ji neprobrousili. 
Hotovou trubku ještě zevnitř vytřeme kou
skem vaty namočeným v acetonu.

Běžnou barevnou úpravu nastříkáním ni- 
troemailem nelze doporučit. Barva na lami
nátu špatně drží a v tepelně více namáha
ných místech vytváří puchýřky. Navíc jí 
zbytečně zvětšujeme hmotnost trubky.

Přestože jsou laminátové trubky tepelně 
odolnější než papírové, nezapomínáme při 
létání na tepelnou izolaci — vrstvu papírové 
lepicí pásky navinutou na horní tenčí konec 
motoru. Po každém startu trubku uvnitř 
vyčistíme kouskem vaty namočeným v aceto
nu.

Snad se vám po přečtení těchto řádek 
bude zdát, že zhotovení laminátové trubky je 
pracné. Až si ale tuto technologii sami 
vyzkoušíte, zjistíte, že to není o mnoho 
složitější než navinutí trubky z hnědé lepicí 
pásky.

Nové „čtyřicítky"?
Pro první zkoušky s RC raketovým klu

zákem s ovládanou výškovkou použil Jiří 
Táborský osvědčený model P. Barnese, 
který získal výměnou na loňském mistrovství 
světa. Nepatrná úprava trupu umožnila pou
žít u nás prodávaný „odstrojený" přijímač 
Acorns ARB-227. Nejzajímavější však je, že 
svůj první start v ČSSR model absolvoval 
s nově vyvíjeným čs. motorem Delta Bizon, 
jenž by měl být svými parametry srovnatelný 
s americkým E-6P.

Foto: V. Hadač
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parní služební člun
Parní služební čluny byly používány britským Královským 

námořnictvem koncem 19. a začátkem 20. století na 
palubách bitevních lodí a větších křižníků. Sloužily pro 
spojení lodí se břehem při kotvení v přístavu nebo pro 
spojení s ostatními loděmi při kotvení na volném moři. 
Služební čluny byly uloženy na palubách válečných lodí 
a spouštěly se na vodu lodním jeřábem. Proto byly 
v nástavbě služebního člunu otvory, kterými byly vedeny tři 
ocelové smyčky, spojené s kýlem. I komín byl skládací, aby 
nedošlo k jeho zapletení do smyček.

Čluny byly menších rozměrů, o délce pouze 45 až 50 stop 
(13,7 až 15,25 m), měly jednoduchou nástavbu a nepočetnou 
jednoduchou palubní výstroj a výzbroj. Mezi výzbroj patřilo 
tříliberní (podle hmotnosti náboje) dělo, používané pro 
uvítací a čestné salvy. Čluny byly pěkně tvarované 
s vyleštěnými mosaznými díly, jasnými barvami a slušnou 
rychlostí působily zajímavě a malebně.

Na lodích byly často tyto čluny vylepšovány, hlavně 
vzhledově. Podle toho se rozeznával člun admirála, velícího 
nebo nižšího důstojníka. Důstojníci za vylepšení svýcn člunů 
ovšem museli zaplatit. Dalším rozlišovacím znakem byl tvar 
lodního zrcadla — čluny nižších důstojníků je měly zpravidla 
ploché.

Samozřejmostí bylo i značné množství mřížových gratingů 
a doplňků a vlajka dotyčného důstojníka jako znak na přídi.

Model britského padesátistopého služebního člunu je 
zpracován v měřítku 1:20, takže je při délce 798 mm vhodný 
pro soutěžní třídy F2 a C2. Pokud se vám do modelu nevejde 
pohon a zdroje, je možné jej zvětšit do měřítka 1:15 — potom 
bude vhodný pro třídu F2. Pro třídu EK je nutné model 
zhotovit v měřítku 1:10, kdy bude mít plavební vlastnosti 
nejvíce odpovídající skutečné lodi.

Zpracoval Ing. Zdeněk Tomášek, KLM Admiral 
ZO Svazarmu k. p. Preciosa Jablonec nad Nisou

Použitá literatura:
Model Boats duben 1973 
Model Boats prosinec 1969 
Model Engineer číslo 26/3/59 
British Warship Detail No. 13 
Model Shipwright 42/1982

Stavební plánek ve skutečné velikosti (3 listy A1) a s úplným 
popisem vyjde pod číslem 145s ve speciální řadě plánků 
Modelář

Seriál
FSR

Na jesennom zasadaní odbornej ko- 
misie lodných modeiárov pri SÚV 
Zvázarmu bol prejednaný a schválený 
návrh na poriadanie seriálu pretekov 
v triedach FSR 3,5, 6,5 a 15.

Táto nová forma súťaženia je motivo
vaná snahou o zdokonalenie praktic
kých aj teoretických znalostí súťažia- 
cich a hlavně ich „vyjazdenosti". Váčši- 
na pretekárov má totiž možnost jazdif 
na predpísanej trati až na súfaži. Kdo 
by aj mal možnost trénovat na regulér- 
nej trati, ale len sólo, efekt jeho 
tréningu je prinajlepšom problematic
ký, pretože to vedie hlavně k předčas
nému a zbytočnému opotrebovaniu 
motora a mrhaniu palivom. Získat 
potrebnú rutinu v pilotáži a hlavně 
„vyznat sa v tlačenici" móže pretekár 
len vtedy, ak mu bude na trati prekážaf, 
či ho bude naháňať ďalších jedenást 
lodí.

Seriál by mal umožnit aj objektívnej- 
šie hodnotenie kvality jednotlivých pre
tekárov z hradiska vyrovnanosti výko- 
nov a celkovej súfažnej vyspělosti. 
Častejšie stretnutia modeiárov u- 
možnia aj rýchlejšiu výměnu skúseností 
a technických noviniek, čo bude iste 
prínosom hlavně pre začínajúcich pre
tekárov. V neposlednom rade je to aj 
utužovanie dobrej modelárskej partie, 
ktorá v mnohých prípadoch jediná

dokáže na súťaž pritiahnuf aj takých, 
ktorým je už při odchode z domova 
jasné, že sa nevrátia s vavrínmi vífaz- 
stva.

Seriál sa jazdí podTa pravidiel NAVI- 
GA s jedinou úpravou — rozjazdy sú 
len pátnástminútové, aby sa ušetřil čas 
a palivo. Pre sezónu 1986 sa seriál 
skládá z deviatich závodov, z ktorých 
sa do celkového hodnotenia bude 
započítávat len najlepších páf výsled- 
kov, aby účast v seriáli bola finančně 
únosná. Z toho istého dóvodu sa volili 
miesta poriadania jednotlivých sútaží 
tak, aby malí všetci súfažiaci aspoň pát 
sútaží vo vzdialenosti asi 150 až 
200 km. Tieto návrhy vychádzali z toho, 
že sa předpokládala len účast prete
károv zo SSR, no už na prvé preteky 
bolo přihlášených aj pát modeiárov 
z Moravy. Dúfajme, že pretekárov 
z ČSR uvidíme aj na ďalších pretekoch 
seriálu, pretože ich účast móže byt len 
na prospěch ciefom, ktoré chce Seriál 
FSR dosiahnuť.

Zahajovací přetek usporiadal KLM 
Poseidon pri ZO Zvázarmu v Trenčian- 
ských Tepliciach v dňoch 19. a 
20. apríla. Čo sa týká priebehu sútaže, 
necítím sa povolaným komentovat jej 
organizačnú úroveň, pretože k svojmu 
nemalému zármutku som súfaž pre 
náhle ochorenie nevidel a hlavně som 
tajomníkom poriadajúceho klubu, tak
že mi zostáva jediná téma: počasie. To 
bolo pre všetkých účastníkov iste neza- 
budnutefné, pretože zvádzalo skor 
k príprave na zimné športy než na 
zahájenie lodnomodelárskej sezóny. 
To bolo zrejme příčinou menšieho 
počtu štartujúcich. Vďaka všetkým, čo 
sa zaslúžili o zdárný priebeh sútaže, 
hlavně rozhodcom, ktorí si určité naj- 
viac „užili" zimy, větra a prehánok.

Výsledky
FSR 3,5 (14 modelov): 1. P. Simon, 

Bratislava 36 okr.; 2. J. Vrlo, Banská 
Bystrica, 33; 3. Č. Čechovský, Hodonín 
28; FSR 6,5 (23): 1. L. Mátl, Brno 49; 2. 
Č. Čechovský, Hodonín 45; 3. Z. Chren- 
ko, Košice 35. FSR 15 (7): 1. L. Mátl, 
Brno 61; 2. S. Mazák, Bratislava 49; 3. 
J. Matata, Žilina 47.

Miroslav Skok

„Elektry“
v Praze

ZO Svazarmu 735 při n. p. Chirana 
Praha uspořádala 17. května krajský 
přebor ve třídách F1-E do 1 kg, F1- 
E přes 1 kg, F3-E, FSR-E 5 min., FSR- 
E 15 min.

Soutěž se uskutečnila za slunečného 
počasí na vodní nádrži mezi Sádkou 
a Košíkem na Jižním Městě za účasti 
15 soutěžících s 46 modely. Pěkné 
počasí a propagace letáky přilákaly 
nečekaný počet (asi stovku) diváků 
z blízkého sídliště. Z jejich potlesku 
bylo zřejmé, že třídy FSR-E 5 min 
a FSR-E 15 min jsou atraktivní 
a zajímavé nejen pro soutěžící. Poprvé 
se na přeboru hlavního města jela třída 
FSR-E 15 min podle pravidel Naviga, 
ale na národní trati (trať Naviga se na 
vodní plochu nevešla). I tak bylo vypsá
ní této kategorie podle slov soutěžících 
zpestřením soutěže.

Jiří Petrle

Výsledky
F1-Edo 1 kg: 1. M. Vaňouch, 18,5; 2. 

Ing. V. Svorčík, 18,5; 3. Z. Fišer (junior) 
21,2 s — F1-E přes 1 kg: 1. ing. V. 
Valenta 17,1; 2. J. Dvořák 18,8; 3. M. 
Matula 18,9 s — F3-E: 1. Ing. V. Valenta 
138,7 b/56,4 s; 2. P. Husták 135,9/70,4; 
3. J. Dvořák 135,8/50,83 — FSR- 
E 5 min: 1. M. Vaňouch 25 okruhů/9 s; 
2. J. Dvořák, 21/4; 3. Ing. V. Svorčík 
21/5 — FSR-E 15 min: 1. J. Petrle 45 
okruhů/53 s; 2. M. Vaňouch 44/0; 3. 
F. Subrt 37/1
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5 0 -STOPY PARNÍ SLUŽEBNÍ ČLUN DÉLKA : 15,24 m /  50 FEET

DÉLKA MAX : 15,96m

ŠÍŘKA MAX : 3,3 m

PONOR : 1.26m

VÝZBROJ : 3-liberní dělo

RYCHLOST: 10-15 uzlů

HMS RENOWN



Jak upravit model
LIAZ -  DAKAR

Sběratelé modelů automobilů mají 
možnost postavit ze stavebnice MONTI- 
systém číslo 07 model bez zásahů do tvarů 
výlisků nebo s jejich úpravami, které ho 
vzhledové přibliřují ke skutečnému kamiónu 
Plastikové díly z Forsanu 548/ABS a polysty
rénu S 127 lze dobře opracovávat, barvit 
i lepit. K lepení je vhodné nitroředidlo C 6000 
nebo trichloretylen, v němž rozpustíme zbyt
ky licích rámů (bílých nebo černých). Tvary 
a rozměry modelu porovnáme s výkresem 
a fotografiemi v Modeláři 3/1985 a dalšími 
zveřejněnými záběry.
Hlavní úpravy

Budka: rozšíření bočního okna dveří až 
k prolisu a vyrytí nové spáry; zúžení předních 
sloupků čelního okna a sloupku mezi větra
cím okénkem a stahovacím oknem; dotvaro- 
vání bočních zrcátek nebo zhotovení nových 
(na zrcadlovou plochu lze použít samolepicí 
lesklou hliníkovou fólii); zalepení zadního 
okna budky; zhotovení nové masky se čtyřmi 
podélnými lištami (výlisek má jen tři); zhoto
vení chybějících dílů (střešní větrák, červené 
a modré světlo, umístěné v přední pravé 
části střechy, tři matně černé stěrače o délce 
ramen 10 mm, boční oranžové blikače 
o průměru 1,5 mm); vybarvení vnitřku budky 
červenohnědým odstínem a stropu světle 
šedě; uzavření stupačky s kabinou u náraz
níku.

Ochranný rám: zvětšení dvojic postranních 
světlometů na průměr 4,7 mm a jejich umís
těni mezi trubkami spodní části ochranného 
rámu; odříznutí vychylovatelných světlometů 
a jejich zalepení s držáky před úroveň horní 
části ochranného rámu; načerněni výlisků 
světlometů a nalepení rastrované fólie na 
čelní kruhovou plochu — vhodným mate
riálem je vnitřní papír obalu krabičky od 
cigaret; přetvařování posledních částí horní 
trubky ochranného rámu (zvětšení mezery 
a sešikmení).

Vnitřek budky: naznačení prošití sedáků 
a opěradel sedadla a červených bezpeč
nostních pásů.

Nárazník: rozříznutí v rovině spodního

spojleru, zkráceni stupaček; upravení hlav
ních světlometů a SPZ; zhotovení ochran
ného rámu chladiče a obdélníkových mlho- 
vek, umístěných na bíle zbarveném spojleru.

Rám: uříznutí předního a zadního tažného 
háku (oka); úprava tvaru skříně baterií (v 
dělicí rovině výlisků), vzduchojemů (jsou 
opačné přesazeny), nádrže, výfuku a pev
ného blatníku.

Plošina: rozšíření středního sloupku půle
né levé bočnice; upravení svislých výztuh 
pravé bočnice, která je třídílná; zhotovení 
koncových mlhových světel o průměru 
3 mm, umístěných na zadním čele; zhotovení 
zadního nárazníku, předních a zadních zá
stěrek na blatníky, rozšíření zadních blatníků 
ve směru jízdy o 5 mm.

Nástavba: „protažení" plachty o 5 mm níže 
na bočnici plošiny; odstranění vystouplého 
druhého a čtvrtého oblouku po obvodu 
nosné konstrukce plachty; třetí oblouk po- 
nechte, nemá ale být tak výrazný; zhotovení 
sání vzduchu, umístěného na pravé straně 
předního čela.

Kola: dodržení jednoduché montáže kol na 
obou nápravách; vyvrtání otvorů o průměru 
1 mm vně předlisovaných matic ve všech 
discích a natření barvou šedého odstínu; 
zhotovení a nalepení mezikruží na disky kol 
z vnitřní strany, aby bylo možné nasazení 
pryžových pneumatik pro dráhový model,

označených jako „přední obruč auta Tyrrell", 
č. zboží 49075/01, cena 5 Kčs.

Samolepicí obtisky nejsou shodné se sku
tečnými vzory měřítkem a barevnými odstíny, 
některé na aršíku chybí (na bočnicích plošiny 
nápisy AFRICATOUR, na zadní čelo nápis 
M A M. STRAGER), jiné naopak na ka
miónech nebyly použity (tabulka TURBO- 
INTERCOOLER, vlajka CSSR před nápisem 
Tchecoslovaquie na nástavbě). Přesné zho
tovení nových je ale velice pracné. Upřesnění 
velikostí: startovní číslo na dveřích má být 
modré, číslice mají výšku 7,5 mm. Státní 
poznávací značka se žlutým podkladem má 
rozměry 2x10 mm, písmena a číslice jsou 
vysoká 1,5 mm. Červenooranžové odrazky 
na zadním čele mají rozměry 4x11 mm. 
Tvarovanou tabuli 7. Rallye Paris—Dakar 
nelze použít, musela by být jen 10,5 mm 
široká. Reklama firmy ISRI má být se žlutými 
písmeny na modrém podkladu.

Sklonění modelu (asi o 2°) se zvýšenou 
přední částí vlivem zatížení vozidla je možné 
jen nastavením zámečku předního náhonu 
a vidliček zajišťujících osu přední nápravy.

Ludvík Jirásek 
RCAM Mnichovo Hradiště

Doplňky k modelu 
kamiónu Liaz-Dakar ’86

Nákladní automobily Liaz 100.55 D posta
vené pro letošní závod Paříž—Dakar nedo
znaly zásadních konstrukčních úprav oproti 
typům z roku 1985 (kromě zavěšení náprav), 
stejné zůstalo i zbarvení s většinou shodných 
propagačních nápisů. Přesto je z fotografie 
automobilu číslo 633 patrno několik změn. 
Tento kamión řídila posádka J. L. Heritier 
(Švýcarsko), J. Brzobohatý a ing. R. Fencl. 
Propagace patřila francouzskému výrobci 
barev a laků Valentine. Nápisy mají zelený 
podklad o výšce 175 mm, bílé písmo 
(145 mm na budce, 280 mm na bočnicích), 
figura „lakýrníka" je zelená. Nápis „les belles 
peintures" je červený (volně přeloženo 
„krásné malířství"). Výška nástavby byla 
snížena téměř na úroveň výšky budky 
— takže maximální výška vozidla je 
2960 mm. Na pravé straně nástavby s po
změněnými bočnicemi jsou vpředu proti 
směru jízdy otevíratelné dveře o rozměrech 
1140x1140mm, které usnadňují přístup 
k náhradním dílům a k nářadí. Vnější 
ochranný rám budky je pouze vpředu 
a navazuje na vnitřní rám v kabině. 
V předním nárazníku jsou zapuštěny větší 
hlavní světlomety, kombinované se směro
vými blikači, šest přídavných zdvojených 
halogenových světlometů je obdélníkového 
tvaru — horní jsou dálkové, dolní mlhové. 
Změnil se i tvar vnějších nádrží paliva.

Ing. Aleš Jirásek, 
RCAM Mnichovo Hradiště
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Pohár Elišky Junkové ’86
Před posledním dubnovým víkendem se 

zvyšoval tep všem příznivcům RC modelů V1. 
V sobotu 26. dubna totiž začínal v Třebíči 
další ročník seriálu, na jehož startu se sešlo 
59 nedočkavých závodníků, kteří chtěli po 
zimní přestávce vyzkoušet připravenost 
svých modelů.

Jak to bývá v Třebíči zvykem, byla trať 
v Okříškách připravena velmi zodpovědně, 
s důrazem na čistotu a bezpečnost. Oče
kávání předčil také zájem diváků, kteří určitě 
nebyli zklamáni.

Po tréninkových jízdách se rozjel kolotoč 
rozjížděk. V osmi skupinách po šesti až osmi 
závodnících se urputně bojovalo o přímý 
postup do finále a semifinále. Účast ve finále 
si přímo vybojovali Hanzel, Tuček, Bohuš 
a Kunz ml. O zbývající čtyři místa bojovalo 
dalších 16 závodníků ve dvou semifinálových 
jízdách, z nichž postoupili Čech, Fojtů, Kic 
a Drtina.

Finále se v poháru E. Junkové jede na 20 
minut. Hned po startu se na čele usadila 
dvojice jezdců z Mnichova Hradiště Tuček 
a Drtina, pronásledovaná trojicí Hanzel, 
Bohuš a Fojtů. Zájem diváků se soustředil na 
souboj Tučkovy „čtyřkolky" s Hanzelem, 
když také Drtina odstoupil pro poruchu. 
Souboj o třetí místo mezi Bohušem a Fojtů 
pro sebe rozhodl až na cílové pásce Fojtů.

Konečné pořadí: 1. Tuček, Mnichovo Hra
diště 78 okr./0 s; 2. Hanzel, Nové Město nad 
Váhom 77/4; 3. Fojtů, Slavičín 68/15: 4.

Bohuš, Trenčín 68/17; 5. Kic, Bratislava 
65/nedojel; 6. Drtina, Mnichovo Hradiště 
36/nedojel; 7. Čech, Třebíč 9/nedojel; 8. 
Kunz ml., Vítkovice, nenastoupil pro poruchu.

Druhý díl seriálu se jel 10. května ve 
Slavičíně za účasti 55 závodníků. Neúčast 
některých přihlášených modelářů nadělala 
starosti pořadatelům, kteří proto ani za 
pomoci počítače ze Slušovic nebyli schopni 
začít včas, což odradilo hodně diváků.

V devíti skupinách na dost nebezpečné 
trati, ohraničené těžkými trámy a na povrchu 
pokrytém místy olejovými skvrnami, se bojo
valo urputně od prvních rozjížděk, až posled
ní tři skupiny však předvedly, čeho jsou 
modely schopny. Přímou účast ve finále si 
opět zajistili Hudý, Bohuš, Fojtů a Tuček.

Ze dvou desetiminutových semifinále po
stoupili Drtina, Sedláček, Paleta a Čech.

Po nezbytné přestávce na odpočinek 
a přípravu modelů začalo finále. V něm se na 
čele usadil největší favorit, Hudý z Trenčína, 
který se překvapivě neumístil v prvním 
závodě v Třebíči. Ve Slavičíně však nepone
chal nic náhodě. Každým okruhem se vzda
loval svým soupeřům. Za jeho „čtyřkolkou" 
kroužil Tučkův model. Na třetím místě se 
objevoval Bohuš, těsně sledovaný Drtinou.

Konečné pořadí: 1. Hudý, Trenčín 64 
okr./111 s; 2. Tuček, Mnichovo Hradiště 
60/78; 3. Bohuš, Trenčín 57/22; 4. Drtina, 
Mnichovo Hradiště 55/nedojel; 5. Fojtů, 
Slavičín 49/8; 6. Paleta, Trenčín 47/35; 7.

Sedláček, Slušovice 41/150; 8. Cech, Třebíč 
35/nedojel.

Třetí závod Poháru Elišky Junkové, který 
se jel 17. května v Ústi nad Orlici, byl velmi 
pečlivě připraven. Pořadatelé vynaložili 
obrovský kus práce; i počasí, které snad 
chtělo závod ohrozit, se před nimi sklonilo.

Určitým překvapením byla účast pouze 40 
závodníků, ale kvalita a dramatičnost závodu 
vše vyvážila.

Pořadatelé operativně zařadili dvojnásob
né tréninky, aby traf dostatečně vyschla. 
Úderem jedenácté se závod naplno rozběhl. 
V šesti skupinách předváděli závodníci své 
umění na pěkné, technické trati s množstvím 
zatáček a delší cílovou rovinkou. Přímo do 
finále se probojovali jako první Tuček 
s Hudým. Po nich se to podařilo Hanzelovi 
a Vopatovi z Tušimic. Ze semifinále postoupi
li Plášek, Sedláček, Zámečník a Janečka, 
když zvláště pro Janečku z Prostějova to byl 
velký úspěch. Překvapením byla neúčast 
Drtiny a domácího Chudáčika ve finále.

Finále bylo velkolepé, i když podle výsled
ků to tak nevypadá. Dvoj- i trojnásobné 
tankování modelů během závodu ale určilo 
rozdíly mezi závodníky. Také v tomto závodě 
přesvědčoval Hudý o svých kvalitách, ale 
Hanzel mu hodné znepříjemňoval život. Tu
ček držel po slabším začátku třetí místo.

Konečné pořadí: 1. Hudý, Trenčín 54 
okr./75 s; 2. Hanzel, Nově Město nad Váhom 
52/219; 3. Tuček, Mnichovo Hradiště 48/288; 
4. Plášek, Praha 47/49; 5. Sedláček; Slušovi
ce 44/21; 6. Zámečník, Nové Město nad 
Váhom 43/143; 7. Janečka, Prostějov
35/300; 8. Vopat, Tušimice 5/nedojel.

Milan Zoltnan

Setkání automodelářů 
hlavních měst 
socialistických zemí
pořádá MV Svazarmu v Praze ve dnech 
25. až 27. července 1986 na automode- 
lářském areálu v Praze-Letňanech (na 
letišti Svazarmu). V pátek je v 9.00 hod 
slavnostní zahájení a po něm následuje 
soutěž kategorie RC EB. V sobotu se 
jede kategorie RC V1 a v neděli RC V2. 
Nenechte si při prázdninové návštěvě 
Prahy ujít hodnotnou sportovní podíva
nou.

Veteran Car Club Skoda 
Gottwaldov
má něco přes rok i sekci RC automodelářů, 
kteří se věnují převážně modelům s elekt
rickým pohonem, soutěží ale i v kategoriích 
V1, V2 a V2N. Kromě toho pořádají místní 
soutěže, propagační vystoupení a do le
tošního prvomájového průvodu připravili 
alegorický vůz. Největší akcí tohoto svazar
movského kolektivu je Grand Prix Barum, 
pořádaná jako součást mezinárodní automo
bilové Rallye Barum-Tríbeč, na níž se 
scházejí naši nejlepší automobiloví modeláři.

Na připojeném snímku je podvozek člena 
klubu Jiřího Horčičky, určený pro kategorii 
RC ES. Šasi je ze skelného laminátu, nezávi

sle zavěšená kola obou náprav jsou odpruže
na listovými pružinami. Motor Mabuchi 540, 
napájený pěti NiCd akumulátory 1,2 Ah, po
hání přes diferenciály všechna čtyři kola.

J. Horčička 
Snímek D. Chlubna

Propagační závod RC V2
o pohár předsedy Středočeského KV Sva
zarmu se jede v neděli 5. řfjna 1986 na par
kovišti u obchodního domu Hvězda v Bene
šově. Závod navazuje na sobotní závod se
riálu o Pohár Elišky Junkové v Praze; pořada
telé zajišťují i nocleh. O propozice a přihlášky 
si pište na adresu: Nataša Červenková, Měs
tečko nad Sázavou 56, 257 21 Poříčí nad 
Sázavou

RC autokros
Ve dnech 21. až 23. března uspořádala ZO 

Zvázarmu pri n. p. ZŤS Bratislava celostátní 
pracovní setkání zájemců o terénní RC 
automobily. Sešlo se na něm přes třicet 
modelářů z celé CSSR, kteří projednali 
a schválili návrh prozatímních stavebních 
a soutěžních pravidel, podle nichž se budou 
jezdit propagační soutěže do roku 1987. Po 
ověření bude návrh pravidel předložen komi
si automobilových modelářů RMo ÚV Sva
zarmu.

S terénními RC automobily se bude soutě
žit ve dvou kategoriích. ,,Čuďáky‘' mohou mít 
motor o největším zdvihovém objemu 
3,5 cm3; budou rozděleny do dvou skupin: 
s rámovou konstrukcí nebo s karosérií. 
Pravidla pro „elektry" zpracovali Marek 
Labela a Vladimír Hejna z AMK SOU Vítkovi
ce, kteří připravují i plánek vhodného pod-

Ozubená kola
se obtížně shánějí, což platí zejména 

o kolech pro sestaveni diferenciálu. Vhodná 
kola jsou ve stavebnici modelu tanku KV-85 
za 55 Kčs. Protože by bylo neefektivní kvůli 
čtyřem kolům kupovat novou stavebnici, 
zkusil jsem kola odlévat do forem z Lukopre-

nu. Jako modely použijeme pastorky 
a talířová kola ze stavebnice, hnací kolo 
diferenciálu si musíme opatřit jinde. Na 
talířové kolo zhotovíme formu dvoudílnou, na 
pastorek jednodílnou.

Do dvoudílné formy lijeme epoxid do vtoku 
tak dlouho, až. formu zaplníme. Pro zvětšení 
pevnosti lze před odléváním vložit do formy 
pár skelných vláken, ale tím se zvyšuje 
možnost vzniku bublinek.

Uvedená kola jsou naprosto vyhovující pro 
běžné rekreační ježdění. Pro zlepšení vzhle
du lze do epoxidu přidat trochu hliníkového 
nebo mosazného prášku, který je běžně 
k dostání v drogériích. petr Nejezchleb
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Přebor ČSR železničních modelářů
x nr^hóhi nd 9 do 11. května přebor ČSR 

ž e L n S m o d e lá ř ů .  V soutěži byly hodnoceny 103 modely 64 
modelářů ze všech krajů CSR K úiasti na mistrovství CSSR
v Košíctch^dopomčila porota 47 modelů, jež získaly více než 80 bodů 
a «m ? CVT 0°  náročnosti poroty svěděl skutečnost, že pouze 16 
modelů získalo přes 85 bodů.

Přehled vítězů jednotlivých kategorii:

kategorie modelář model velikost bodů

A1/HO, TT J. Zelenka, Plzeň 275.024 TT 92,0
A2/HO M. Víšek, Gottwaldov E 499.3 HO 85,3
A2/TT, N V. Simbartl, Plzeň S 499.0 TT 88,3
B1/TT, N V. Simbartl, Plzeň ABe TT 87,0
B1/0, HO K. Kron, Brno Sasz HO 91,3
B2/H0 P. Ereben, Pardubice Pp HO 84,0
B2/TT, N J. Urban, Jesenice Ci TT 89,3
C/TT, N, Z L. Javůrek, Kolín zast. Veltrusy N 92,0
C/HO-S ing. V. Londin, Olomouc zast. Jívová HO 94,0
C/HO-J T. Zurčák, Ostrava vodárna HO 82,3

Bez zajímavosti není obsazení přeboru z hlediska územní pří
slušnosti. Rozhodující podíl měl Východočeský kraj, z něhož 
pocházela téměř čtvrtina účasníků. Ze Západočeského kraje bylo 
zasláno 19 modelů a z kraje Jihomoravského dvanáct. Pouze dva 
modely (jednoho účastníka) hájily barvy Severočeského kraje.

Ještě zajímavější pohled poskytuje srovnání účastníků podle klubů. 
Celkově se na přeboru podíleli členové 20 modelářských klubů. 
Zdaleka největší kolekci zaslali členové KŽM Plzeň (17). Více než 10 
modelů zaslaly ještě kluby z Trutnova a Hradce Králové.

Současně se konal v Gottwaldově přebor železničních modelářů 
— žáků. Hodnocen byl 51 model, z toho 29 v kategorii Cž, 21 
v kategorii Bž a jeden model kategorie Až. Hned ve dvou kategoriích 
získal první cenu Michal Němčanský z Olomouce. Jeho model 
zastávky Nové Sady získal v kategorii Cž 90,3 bodu a model 
služebního vozu řady Ds v kategorii Bž byl oceněn 89,3 body. Trochu 
nejistý výběr do této soutěže v krajích doložilo pět modelů, jež na 
přeboru nezískaly ani III. VT.

V žákovském přeboru byl nejpočetněji zastoupen Východočeský 
kraj (23 modely), modeláři z Prahy a Středočeského kraje zaslali, 
pouze po jednom modelu, Jihočeši se nezúčastnili, ze Severomorav
ského kraje bylo zasláno 10 modelů, z pořádajícího Jihomoravského 
šest. Podle klubové příslušnosti dominoval KŽM Trutnov (10 modelů), 
početněji byly zastoupeny kluby z Olomouce, Ostrova nad Ohří 
a Gottwaldova.

Na oba přebory navázala týdenní výstava železničních modelů, 
která byla v budově gottwaldovského zámku otevřena 17. května. 
Kromě soutěžních modelů zde pořadatelé předvedli i několik sériově 
vyráběných modelů velikosti Z a rozpracované kovové modely 
ústředního trenéra železničních modelářů, mistra sportu M. Víška. 
Nejpřitažlivějším exponátem výstavy byla tři kolejiště, na nichž se 
organizátorům podařilo zabezpečit vedení všech modelových sou
prav výhradně modely hnacích souprav ČSD. Na dvou výstavních 
panelech připoměli fotografiemi 85. výročí Otrokovicko-zlínsko- 
vizovické dráhy. Za osm dní si výstavu prohlédlo 2500 návštěvníků. 
Ve srovnání s pražskými nebo hradeckými výstavami to není mnoho, 
ale přesto jsou vystavovatelé spokojeni. Podařilo se jim seznámit 
veřejnost se svými modely a ukázat kvalitu a vyspělost železničních 
modelářů.

Ing. Tomáš Rezek

Novinky
jarního
Lipska
Ing. Ivan Nepraš, CSc.
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▲ Lehátkový vůz řady Bcm správy ČSD v „modrém" provedení s piktogramy.

▲ Model řady Eaos v barvách správy DB

Pro naše modeláře jsou potěšitelné dvě 
novinky vozů správy ČSD. Jde o lehátkový 
vůz řady Bcm, který je nabízen hned ve dvou 
verzích. V barvě zelené je to provedení 
s nápisem „Ležadlový vozeři" a odpovída
jícími mezinárodními nápisy, v modré barvě 
provedení s piktogramy. Oba vozy 
mají pochopitelně jiná čísla a jinou strukturu 
a umístění nápisů. Celkové provedení odpo
vídá tomu, čemu jsme zvyklí — vysokému 
standardu. Vozy jsou pro naše modeláře 
vhodné, modelovost kolejiště vzroste jejich 
zařazením do „mezinárodních" souprav. 
Stejný výrobce předvedl kotlový vůz zaniklé 
královské saské železnice, který však má

větší význam pro sběratele než pro ty 
modeláře, kteří by jej chtěli nasadit do 
modelového provozu. Je to krásný a věrný 
model, s detailními nápisy a popisy.

V modelové velikosti TT představil VEB 
Berliner TT Bahněn několik novinek, na něž 
se již čekalo. Před půl rokem nabídl hezký 
model vozu řady Eaos v hnědočerveném 
provedení správy DR, tentokrát obdobný vůz 
ve správě DB. Stejný vůz správy 
Švýcarských drah je v barvě světle šedé. Ve 
všech verzích je 118 mm dlouhý vůz detailně 
propracován a dobře popsán. Je vybaven 
novým typem podvozku a spřáhly s novým 
závěsem, což snižuje nebezpečí vykolejení
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▲ Klanicový kontejnerový vůz v modelovém provedení firmy VEB Berliner TT Bahněn

■* Regulátor napáje
cího napétl modelo
vých železnic

▲ Model parnf loko
motivy řady 56 
správy DR

zejména při tlačeni a zlepšuje provoz na 
tratích s malými poloměry.

JIŽ dříve se v sortimentu tohoto výrobce 
objevil nový typ klanicového a kontejnero
vého vozu. Tentokrát je dodáván bez klaníc, 
jež si kupující musí sám dolepit — trvá-li 
ovšem na nich.

Určitá stagnace modelů velikosti TT je 
způsobena částečně tim, že výrobce v sou
časné době upravuje a rozšiřuje výrobní 
závod. Produkce by však měla být již v tomto 
roce znatelně zvýšena. Plněni exportních 
úkolů podniku je zatím zaměřeno především 
do valutové oblasti, a tak asi ještě nějakou 
dobu bude skutečnosti, že naše obchody, 
byť zásobené ,,průměrně", budou přitahovat 
zákazníky z NDR, kde je situace horši.

Loňská novinka podniku VEB Plasticart, 
závod Zwikau, model parní lokomotivy řady 
56 správy DR, měla zjednodušeni na kotli 
a další „kosmetické" vady. Předpoklad, že 
model vystavovaný na podzim byl do
děláván těsně před veletrhem a tedy vlastně 
nedokončen, se ukázal být oprávněný. Na 
jarním veletrhu byl představen kompletní, 
bez nedostatků. Je to „krasavec" s množ
stvím detailů, jež si kupující sice koupi, ale 
nemusí si je sám dolepit. Náhon v tendru je 
samozřejmosti, i když umístit jej do malého 
trojnápravového tendru jistě nebylo nic 
snadného. Výrobce to zvládl na výbornou; 
všechna kola tendru mají bandáže, trakční 
napětí je přiváděno spřáhlem, spojujícím 
tendr a lokomotivu ,,nakrátko". Model je 
191 mm dlouhý a lze jej označit za zdařilý.

Skutečnou novinkou na veletrhu byla série 
polovodičových řídicích členů, jež pro auto
matizaci provozu na kolejištich nabízí VEB 
Geráte-und Regler-Werke Berlin-Teltow. Jde 
o zařízení pro ovládáni odstavných nádraží, 
pro automatický provoz autobloku a pro 
modelové zpomalováni a rozbíhání souprav 
před návěstidly apod.

VEB Messelektronik Berlin, patříc! mezi 
netradiční výrobce, nabídl malý ovládač, jimž 
lze regulovat napájecí napětí modelových 
železnic a autodráh. Maximální výstupní 
napětí je 12 V, největší proud 0,6 A. Přistroj 
má kryt z odolného polystyrolu, regulace je 
elektronická. Lze očekávat, že ve výrobním 
programu jej bude následovat zdroj střída
vého napětí 16 V stejného vzhledu.

Modeláře potěší zjištěni, že jsou intenzivně 
připravovány nové katalogy modelů. Němec
ká verze katalogu HO je již vytisknuta a měla 
by se objevit na podzim, stejně jako katalog 
TT.

Pro modeláře je nepříznivý nový trend 
— úprava cen. Původní neoficiální hranice, 
daná cenou 100 marek za model, již neplatí. 
Ceny novinek jsou nyní srovnatelné s cenami 
výrobků západních firem.

Jak se bude situace vyvíjet dál, zatím 
nevím. Možná, že se k modelům řady 01 a 42, 
jež jsou ve velkém množství na skladech jako 
téměř neprodejné, přidruží i zajímavé novin
ky. A tak končím tradičně — dejme se 
překvapit!

Železniční modeláři ve Východočeském kraji
Z celkového počtu 34 ZO Svazarmu a klubů či kroužků železničních 

modelářů v ČSR pracuje ve Východočeském kraji 12 klubů, tedy vlče 
než jedna třetina. Svou činnosti rozvíjejí v deviti okresech kraje, 
nepodchycena je zatím činnost modelářů v okrese Semily.

Hodnotfme-li kluby podle počtu členů, vypadá situace ještě 
příznivěji: pracuje zde plná polovina železničních modelářů z ČSR. 
Východočeši jsou aktivní jak v počtu uspořádaných soutěží, tak 
v politickovýchovné práci s funkcionářským aktivem. V loňském roce 
uspořádali v Trutnově celostátní klasifikační soutěž ČSSR a mezi
národní soutěž, přebor ČSR se konal v roce 1979 v Hořicích v Podkr
konoší a v roce 1984 v Hradci Králové.

Pořádání soutěží vyžaduje kvalifikované sportovní funkcionáře, 
rozhodčí a instruktory, které je však nutno vyškolit a pravidelné 
doškolovat. Ani na tomto poli nezůstávají v kraji pozadu. Dokladem 
toho bylo březnové školeni rozhodčích v Hradci Králové nebo školeni 
instruktorů železničního modelářství konané v polovině května 
v příjemném prostředí hořického autokempu Svazarmu. Obsahově 
náročná náplň, zakončená písemnými testy, dokonale prověřila

znalosti frekventantů. Ke zdárnému průběhu instrukčně metodického 
zaměstnáni přispěla i vysoká kázeň a dochvilnost účastníků, takže 
bylo možno časově nabitý program beze zbytku dodržet. Ve večerním 
programu se setkalo s velkým úspěchem diapásmo o parní 
lokomotivě 477.043. Živou diskusi vyvolalo předvedeni použiti 
výpočetní techniky pro tisk výsledkových listin, nahrazujíc! při 
soutěžích dosud poněkud zdlouhavé a pracné zpracování výsledné 
bodovacl tabulky předsedou poroty.

Účastníci školení společnou návštěvou pietní síně upravené 
v přízemí Věže samostatnosti v Hořicích uctili památku oběti 
světových válek z Hořicka a Jičínska.

KŽM Hořice oslavuje v letošním roce 15. výročí svého trvání Při té 
příležitosti pořádá veřejnou soutěž 7. ročník Memoriálu F. Budin- 
ského. Soutěž proběhne 30. a 31. srpna 1986, následná výstava pak 
ve dnech 6. až 27. záři 1986. Podrobnější informace a propozice 
soutěže zašle na požádáni Walter Techl, Třída přátelství 1348, 508 01 
Hořice v Podkrkonoší.

Ing. Tomáš Rezek
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■ V Třebíči se 10. května uskutečnil XXVIII. 
ročník Ceny Vysočiny v kategoriích F2A, F2C 
a F2D. V kategorii „rychlíků" si opět vedl 
nejlépe M. Obrovský z LMK Brno 2 
(257,1 km/h). S týmovým modelem se nej
více dařilo J. Šaflerovi a K. Kodytkovi 
z Hradce Králové (8:44 minis) a v kategorii 
kombat zvítězil T. Mejzlík před M. Svobodou, 
oba z LMK Brno 2, a R. Nesvadbou z LMK 
Brno 4. Držitelem putovního poháru pro rok 
1986 se stal Miloš Obrovský.

Memoriál Oldřicha Juřička v kategorii F1A 
proběhl ve Vyškově za téměř ideálního 
větroňářského počasí. Mezi juniory zvítězil 
s velkým náskokem R. Melkes z Bílovic nad 
Svitavou (1238 s). Mezi seniory se rozpoutal 
tvrdý boj: až v třetím kole rozlétávání rozhodl 
o svém prvním místě J. Bosák z Kroměříže 
(1260+240+300+360 s). Na dalšich místech 
skončili L. Homolka z Lipůvky 
(1260+240+300+126 s) a B. Botek z Uher
ského Hradiště (1260+240+38 s).
■ Přebor Západočeského kraje STTP 
v kategoriích Η, A1, A3, C02 a SUM byl 
uspořádán 17. května v Chebu. V kategorii H 
zvítězil Z. Sušánka z Plas (307 s) před D. 
Novým z Města Touškov (296 s) a J. Burešem 
z Ostrova nad Ohří (294 s). V kategorii A3 byl 
nejúspěšnější P. Ingriš z Heřmanovy Hutě 
(277 s), za nim skončila jeho sestra Soňa 
(259 s) a Š. Důc z Plzně (259 s). S větším 
větroněm si nejlépe počínali Z. Lang z 
Holýšova (600 s), M. Bejček z Plzně (556 s) a
K. Singer ze Sokolova (527 s). Kategorie C02 
se stala kořistí J. Tauera z Pňovan (600 s), 
další místa obsadili Z. Sušánka z Plas 
(498+180 s) a L. Zenišek z Plzně (498+177 s). 
S upoutaným modelem se nejvíce dařilo M. 
Snižkovi z Mariánských Lázní (1188 b).

V kategoriích A1 a C02 soutěžili i modeláři 
v Zatci. Mezi žáky byl v kategorii A1 
nejúspěšnější P. Trochymčuk ze Zátce 
(479 s), mezi juniory si nejlépe poradil do
mácí J. Schieferdecker (537 s), mezi seniory 
zvítězil V. Jirka ze Stochova (552 s). V 
kategorii C02 docílil mezi juniory vítězný M. 
Nechanický z Loun času 526 s, čímž vysoko 
překonal i nejlepšího seniora, J. Rittera z 
LMK Kryry (471 s).

Cena města Nitry v kategoriích A1 a F1A se 
uskutečnila ve Verkých Janíkovcích. S men
šími modely létali především žáci, kteří také 
obsadili první tři místa v celkovém pořadí: 
zvítězil P. Mikulec z Nového Města nad 
Váhom (600 s) před E. Bučkem (576 s) a M. 
Grausem (575 s), oběma z Piešťan. Kategorii 
F1A už vévodili senioři. Nejúspěšnější byl M. 
Krempa z Piešťan (1260 s), druhý skončil ing. 
P. Zivčák z Nitry (1255 s) a třetí E. Remiáš z 
Vrbového (1230 s).

O den později uspořádal LMK Mělnik 
soutěž v kategorii P30 a C 02. S gumákem byl 
bez konkurence domácí A. Novotný (552 s). 
V kategorii C02 zvítězil mezi žáky domácí J. 
Zelenka (478 s), jediný junior J. Vízner, 
rovněž z Mělníka, nalétal 329 s a vítězný 
senior P. Pánek z Hradce Králové dosáhl 
času 598 s.

S gumáky kategorii P30 a B1 soutěžili 
modeláři v Brně. Jediný žák, M. David z LMK 
Brno 1, nalétal v kategorii P30 129s a v 
kategorii B1 385 s. Rovněž ve věkové katego
rii seniorů startoval s menším modelem 
jediný soutěžící, ing. L. Koutný z LMK Brno 4 
(174 s). V kategorii B1 zvítězil J. Marek z 
Velkého Meziříčí (583 s).
■ Již X. ročník Memoriálu St. Lišky v 
kategorii RC V2 uspořádal 24. května Model- 
klub Praha 5-Lipence na letišti Aeroklubu

Točná. Mezi juniory zvítězil žák M. Watier z 
LMK Praha 4 (1035 b.), druhý skončil Z. Jirák 
z LMK Praha 5-Motorlet (1000 b.) a třetí M. 
Hubený z LMK Praha 4 (923 b ). Mezi seniory 
se nejvíce dařilo V. Jirasovi z LMK Praha 5- 
Motorlet (1237 b.), J. Macháčkovi z pořáda
jícího klubu (1230 b.) a F. Pavlíčkovi z LMK 
Praha 214 (1144 b.).

Ve stejné kategorii se už podesáté konala 
soutěž o putovní Štít vítězství ve Staňkově. 
Zvítězil ing. L. Lener z Klatov (1341 b.) před 
svým klubovým kolegou F. Ponocným 
(1249+442 b.) a Z. Duchaněm z Plas 
(1249+399 b.).
■ V Hlučíně uspořádal místní LMK 31. 
května přebor Severomoravského kraje v 
kategorii F3B. Nejlépe si vedl J. Marek z 
Kopřivnice (1000 b.), za ním skončili L. Knebl 
z Frenštátu pod Radhoštěm (989 b.) a M. 
Prašivka z Ostravy (874 b.).
■ Přebor Prahy v kategorii RC V2 se 
uskutečnil 7. června v Bystřici u Benešova za 
účasti dvaašedesáti soutěžících. Zvítězil J. 
Micka (1058 b.), druhý skončil O. Neumann 
(961 b.), oba z pořádajícího LMK Praha 4, 
třetí byl V. Pergler z Dolních Chaber (930 b.). 
Mezi juniory se nejvíce dařilo P. Hendrychovi 
z LMK Praha 4 (929 b.).

modeláři 
v zeleném
Svazová soutěž leteckých a raketových 

modelářů proběhla ve dnech 12. a 14. května 
v Žatci. Počasí modelářům přálo, a tak bylo 
dosaženo i dobrých výsledků; ze všech sil 
bojovali zvláště raketoví modeláři, jimž šlo
0 účast na letošní celoarmádní soutěži 
v Liptovském Mikuláši. V kategorii S3A 
zvítězil kpt. T. Tatár (703 s), v kategorii S6A 
byl nejúspěšnější nrtm. V. Cseplb (332 s), 
s raketoplánem kategorie S4C se nejvíce 
dařilo npor. R. Krausovi (980 s) a v kategorii 
S6B si nejlépe počínal kpt. V. Kůst (430 s). 
Vítězové jsou vesměs zkušení raketýři, do 
Liptovského Mikuláše je však doprovodí
1 řada nováčků.

Také v leteckomodelářských kategoriích 
se „staří" modeláři měli co ohánět, aby stačili 
svým méně zkušeným soupeřům. V kategorii 
F1A zvítězil čet. abs. V. Hák (1195 3) a své 
vítězství zopakoval i v kategorii A1 (596 s).
V kategorii C 02 byl nejúspěšnější pplk. V. 
Kučera (396 s) a v kategorii H dala vojákům 
na pamětnou žena, o. p. I. Machovcová 
(223 s). V kategorii jednopovelových větroňů 
RC V1 si nejlépe vedl čet. abs. P. Krejsa 
(1027 b.), v kategorii RC V2 kpt. P. Mlčák 
(1077 b.). S motorovými modely se v katego
rii RC M1 nejvíce dařilo nprap. H. čurdovi 
(514 b.) a v kategorii RC M2 kpt. P. Mlčákovi 
(1206 b.). V kategorii sportovních upouta
ných modelů SUM zvítězil čet. abs. P. Količ 
(1037 b.).

V. Šulc

■  Majstrovstvá 
Východosloven
ského kraja

v kategóriach leteckých vorných modelov sa 
uskutočnili v Spišskej Novej Vsi 31. mája. 
Riaditelom súťaže bol František šoltés, vlast
ně športové zápolenie prebiehalo pod dohřa- 
dom športového komisára Zdena Ďurky. 
Počasie bolo vcelku vyhovujúce, a tak súťa- 
žiaci mohli preukázať svoje športové kvality.
V kategórii F1A zvíťazil Ing. I. Tréger 
z Liptovského Mikuláša (1260+236 s) před 
Ing. L. Jakubčom zo Spišskej Novej Vsi

(1260+215 s) a Ing. J. Knorom z Martina 
(1260+185 s). V kategórii F1B bol najlepší 
domácí J. Sabinovský (986 s) a v kategórii 
F1C R. Andoga z Humenného (1077 s).
V súťaži malých vetroňov A1 si najlepšie 
viedol Ing. J. Kovář zo Sniny (588 s), za 
ktorým skončili V. Krejčí z Popradu (539 s) 
a I. Durka zo Spišskej Novej Vsi (519 s).

Následné 31. mája prebiehli v Košiciach 
majstrovstvá kraja v kategóriach RC automo- 
delov. Súťaž bola připravená na asfaltovej 
ploché SPš hutnickej, hlavným rozhodcom 
bol Ing. Robert Kisty. V kategórii RC-E junióri 
zvíťazil F. Tauber zo ZO Košice I 
(161,35 b.), ďalšie miesta obsadili W. Rúra 
mladší z OUPS Prešov (160,26 b.) a P. 
Tauber zo ZO Košice (159,8 b.). Medzi 
seniórmi sa najviac dařilo D. Valderovi 
z VVLŠ SNP Košice (162,2 b.), Š. Tauberovi 
zo ZO Košice I (161,0 b.) a P. Papcúnovi zo 
Svitu (160,41 b.). V kategórii RC V1 zvíťazil L. 
Fuhrman zo ZO Košice I (63/5 okruhov/s) 
pred P. Furíkom zo Spišskej Novej Vsi 
(52/10) a O. Tóthom zo ZO Košice I (47/17).
V kategórii RC-V2 si L. Fuhrman svoje 
viťazstvo zopakoval (61/16), ďalšie miesta 
obsadili jeho kluboví kolegovia O. Tóth 
(54/12) a J. Sadó (54/19). V kategórii RC-ES 
boli najúspešnejší D. Valder zo VVLš SNP 
(17/10), T. Ujj zo Spišskej Novej Vsi (15/1) 
a V. Rúra z Prešova (15/12).

LV

■  Majstrovstvá 
okresu 
Humenné

v raketovom modelárstve usporiadal 9. mája 
ODPaM Humenné v Kamenici nad Cirochou. 
Zúčastnilo sa ich tridsaťšesť pionierov.
V kategórii S3A zvíťazil J. Svatuška 
z Humenného pred V. Koťom zo Sniny a M. 
Chalčákom z Humenného. V kategórii S4A 
boli najlepší M. Chalčák, A. Bonk a M. 
Čavarga a v kategórii S6A S. Pavlík, P. 
Csontos a A. Bonk, všetci z Humenného.

O dva dni nato prebiehla v Kamenici nad 
Cirochou aj súťaž leteckých modelárov.
V kategórii A3 zvíťazil M. Dunaj pred L. 
Benkem a V. Kožuškaničom, v kategórii A1 
V. Koťo před M. Dunajom a L. Benkom, 
všetci zo Sniny.

Cubica šibová 
ved. od. techniky ODPaM

■  2x minimakety 
na gumový 
pohon

■ V Hradci Králové se 29. března uskutečni
la prvni soutěž „oříšků" ve Východočeském 
kraji. Převážná většina soutěžících se rekru
tovala z Brna. Z Prahy přijel pouze ing. Švagr 
se staršími modely. Příliš se nedařilo jedi
nému zástupci Východočeského kraje, F. 
Bártovi z Pardubic. Své poslední dílo, pol
skou kachnu Canard, se mu nepodařilo 
zalétat tak, aby mohla konkurovat ostatním 
modelům. Favorizovaný ing. Koutný přivezl
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Memoriál Jiřího Smoly 1986
Tradiční veřejnou modelářskou soutěž, pořádanou naší 

redakcí ve spolupráci s LMK Praha 6 (611), LMK Praha 4 
a LMK Kamenné Žehrovice v neděli 7, září 1986 na letišti 
Aeroklubu Svazarmu Kladno, jsme vyhlásili v minulém sešitu 
Modeláře. Tentokrát přinášíme další, většinou organizační 
podrobnosti.

Soutěž je vypsána v těchto kategoriích:
C02 — soutěžní modely, odpovídající platným stavebním a 

soutěžním pravidlům CSSR. Pět nejúspěšnějších žáků, ju
niorů a seniorů obdrží diplomy a věcné ceny, věnované re
dakcí Modelář a podnikem ÚV Svazarmu Modela. Absolutní 
vítěz se stane držitelem putovního poháru.

B1, C1 — rámcové soutěže malých volných modelů, odpo
vídajících pravidlům ČSSR.

C02 polomakety — soutěž zmenšenin skutečných letadel, 
odpovídajících pravidlům zveřejněným v Modeláři 7/1985.

F1A — samokřídla — druhý ročník soutěže pro ty, kteří se 
nespokojují s klasickými modely. Větroně musejí odpovídat 
pravidlům FAI pro kategorii F1A, musejí však být bez VOP.

RC V2-PM — náborová soutěž pro příznivce rekreačního 
létání. Jde o soutěž termických RC větroňů s pomocným 
motorem, jejíž pravidla byla zveřejněna v Modeláři 1/1986. 
V přihlášce nezapomeňte uvést číslo kanálu, na němž 
pracuje váš vysílač.

Aktivní účastníci soutěže budou mít možnost využít služeb 
servisu pro motory Modela C02, který již tradičně zajišťují 
pracovníci výrobního podniku. Na ploše by nemělo chybět 
ani občerstvení a Stánek Domu obchodních služeb Svazar
mu.

Pokud máte zájem startovat na sedmém ročníku memo
riálu zakladatele a dlouholetého šéfredaktora našeho časo
pisu, neváhejte. Na vaše přihlášky na korespondenčním 
lístku čekáme do 3. září na adrese: Redakce Modelář,

Jungmannova 24, 113 66 Praha 1. V přihlášce uveďte celé 
jméno, věkovou skupinu (nebo rok narození), klubovou 
příslušnost (není podmínkou), úplnou adresu a kategorie, 
v nichž hodláte soutěžit. Přihlášky nebudeme potvrzovat. 
Nevyžadujeme ani zaslání vkladů (žáci létají zdarma, 
nevýdělečně činní za 3 Kčs a ostatní za 6 Kčs), budeme je 
vybírat přímo na letišti při prezentaci.

Stejně jako v minulých létech uvítáme pomoc příznivců 
modelářství, kteří neradi zahálejí: pokud chcete pomoci jako 
časoměřiči, ozvěte se redakci.

Letos nám snad vyjde počasí, takže nás bude na letišti asi 
hodně. Proto se na vás již nyní obracíme se žádostí 
o ukázněný pohyb, parkování automobilů jen na určených 
místech a dodržování pořádku.

Program 7. ročníku 
Memoriálu Jiřího Smoly 
Letiště Aeroklubu Svazarmu Kladno 
Neděle 7. září 1986
8.00 až 9.00
9.00
9.30 až 13.30

9.30 až 10.30
11.30 až 13.30
13.30 až 14.30

14.30

prezentace soutěžících 
zahájení soutěže
soutěžní lety kategorií C02, B1, C1, F1A 
sam., RC V2-PM 
hodnocení polomaket C02 
soutěžní lety polomaket na C02 
předvádění zajímavých modelů a novi
nek podniku ÚV Svazarmu Modela 
vyhlášení vítězů

Pořadatelé nemohou zajistit dopravu ani ubytování soutě
žících či jejich doprovodu. Sifonové bombičky si zajišťuji 
soutěžící.

osvědčený létající člun MDR-6, který získal 
nejvíc bodu za statické hodnocení a nakonec 
skončil na druhém místě, a model Sonerai, 
s nímž předvedl nejdelší let soutěže, ale díky 
slabšímu statickému hodnocení byl až čtvrtý. 
Perfektně postavené Jaky-55 otce a syna 
Kunertových předváděly až minutové lety. 
Nakonec byl nejlepší — po vítězství 
v Boleradicíh — Sopwith Snail V. Kunerta.

Jako zvláštní kategorie se pod názvem 
Labský pohár létala soutěž výhradně plo
vákových modelů. F. Bárta s pěkným Zeppe- 
linem si trochu vynahradil neúspěch s Canar- 
dem, když skončil celkově druhý. Ing. Koutný 
létal s novým, elegantním Glosterem (obr. 1), 
ale díky horšímu času obsadil až třetí místo. 
Zvítězil opět V. Kunert s Heinkelem 114, 
který, byť několik let starý, získal největší 
bodové ohodnocení a předváděl i nejdelší 
lety.

Pavel Jelínek

■ V Beskydech naplánovali frenštátští mode
láři zahájení sezóny „dvacetinek" na 9. 
května. Přes nepřízeň počasí se sešlo sed
madvacet modelů, jež rychlí, ale objektivní 
bodovači ohodnotili za jeden a půl hodiny. 
V letové části soutěže předváděl pěkné, 
realistické lety Z. Raška se Z-37T, zatímco 
jeho nová, ne zcela zalétaná Z-50L (obr. 2) 
spíše napodobovala akrobatické evoluce 
svého velkého vzoru. To, že v Olomouci 
umějí dobře létat házedla a „A-trojky", už 
čtenáři Modeláře vědí, ale že hned napoprvé

postaví perfektní ,,dvacetinky" a dobře je 
zalétají, bylo překvapením. Například BD-1 
ing. Kuřete byla vynikající. Dvoumotorový 
Pe-3 V. Kunerta zdobí naše soutěže už osm 
let, ve Frenštátě konečně zvítězil. Mezi žáky 
obsadil tradičně první místo V. Kunert mladší 
s výborně létajícím Regentem, mezi juniory 
pak Z. Raška mladší s Piperem potvrdil 
platnost úsloví o jablku a stromu.

Ing. Lubomír Koutný

Raketýři 
z Jihomorav
ského kraje

si dali dostaveníčko 17. května ve Vyškově 
při krajském přeboru. Ani májový deštík 
neubral více než třiceti soutěžícím nic 
z dobré nálady. Kategorie raketoplánů S4A 
přinesla i přes déšť pěkné výsledky, zvláště 
domácím létaly modely velmi dobře. 
V kategorii S6A, při níž už přestalo pršet, 
rovněž nebyla o pěkné výkony nouze. Opět 
triumfovali Vyškováci, kteří nenechali nikoho 
na pochybách, že se poctivě připravují na 
přebor CSR, jejž v příštím roce sami pořáda
jí. Naopak jistou stagnaci zaznamenali mode

láři z Adamova a ani Letovickým se příliš 
nedařilo. Některá přední místa raketýřů 
z Rajhradu napovídají, že už nepřijeli do 
Vyškova jen sbírat zkušenosti, svědčí o tom 
ostatně i růst jejich členské základny.

JK

Výsledky kategorie S4A junioři: 1. P. Vrtílek 
365; 2. B. Navrátil, oba Vyškov 307; 3. L. 
Vostál, Třebíč 271 s — senioři: 1. J. Pukl 472; 
2. M. Knapp 424; 3. K. Žálek, všichni Vyškov 
306 s.

Kategorie S6A junioři: 1. B. Navrátil, 
Vyškov 245; 2. M. Hrůza, Rajhrad 240; 3. P. 
Vrtílek, Vyškov 224 s — senioři: 1. J. Pukl, 
Vyškov 387; 2. M. Kučka, Letovice 321; 3. M. 
Knapp, Vyškov 308 s.

Na svá mladší léta se rozpomněl ing. B. 
Pazour, předseda raketomodelářské komise 
RMo ÚV Svazarmu; podával v reprezentaci 
RMK Adamov dobré vákony
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Nové modelářské 
spalovací motory
Jiří Kalina

Za poslední tři roky nevznikly nové třídy 
motorů, jako byly před časem čtyřdobé či 
velkoobjemové benzínové motory, přesto se 
objevila řada technicky zajímavých motorů. 
Tento článek o nových motorech není samo
zřejmé vyčerpávající, protože bohužel chybí 
více informací o výrobě v socialistických 
zemích.

Dvoudobé spalovací motory se zapalo
váním žhavicí svíčkou mají mezi novinkami 
naprostou většinu. Pokud tedy půjde 
o detonačnl motory, bude to výslovně uvede
no.

V nabídce nejstarší z italských firem Super 
Tigre je ucelená řada výborných motorů
0 zdvihovém objemu od 1,8 cm3 do 30 cm3. 
Firmě určitě prospívá spolupráce s několika
násobným mistrem světa Hanno Prettnerem 
a z toho vyplývající reklama. Ten používá
1 klasické „desítky" Super Tigre X61 TST RE 
RC a S61 Ring RC s vysokým točivým 
momentem při otáčkách okolo 12 000/mln. 
Zvětšená verze druhého z nich je S 75 Ring 
RC o zdvihovém objemu 12,20 cm3 (vr- 
tání/zdvih — 26/23 mm), dosahuje výkonu 
1,55 kW při otáčkách 15 800/min; hmotnost 
motoru bez výfuku je 550 g. S prototypem 
motoru vybojoval H. Prettner v Las Vegas 
v roce 1982 své sedmé vítězství na Turnaji 
šampiónů. V roce 1984 byla řada motorů se 
sáním řízeným klikovým hřídelem, vratným 
vyplachováním a s tvrdě chromovaným oce
lovým válcem a pístem s těsnicím kroužkem 
rozšířena o dvě verze motoru S 2000. Motor 
S 2000 má zdvihový objem 19,79 cm3 
(v/z = 30/28 mm), výkon 2,06 kW při 
otáčkách 13 000/min, hmotnost bez tlumiče 
je 1200 g (cena 390 DM). Verze S 2000/25 
má zdvihový objem 24,89 cm3 
(v/z = 32,5/30 mm); výkon 2,43 kW při 
otáčkách 10 500/mln a hmotnost bez tlumiče 
1250g (cena 464 DM). Zvláštností obou 
motorů je hlava válce s vysokým žebrováním 
a kruhová příruba z hliníkové slitiny, dovolu
jící připevnit motor přímo na přední pře
pážku trupu. K motorům lze připojit válcový 
expanzní tlumič čl laděný výfuk, vrtule mají 
doporučené rozměry 406/203 mm, resp. 
457/203 mm. Doporučená pohonná směs 
obsahuje kromě metylalkoholu jen 10% 
ricínového oleje.

Automotor X21 SL RC Car stejné firmy byl 
úspěšný na mistrovství světa 1981 v USA 
a italský modelář Nani s ním v témže roce 
zvítězil ve čtyřiadvacetihodinovém závodu po 
ujeté vzdálenosti 1020 km bez výměny ja
kéhokoliv dílu motoru! V kolekci pro rok 1985 
uvedla firma dvě nové verze tohoto automo- 
toru S21 (25) SL Buggy RS o zdvihovém 
objemu 3,46 cm3 (v/z = 16,6/16 mm) a 
4,07 cm3 (v/z=  18/16 mm), dosahující výko
nu 0,59 kW, resp. 0,63 kW při otáčkách 
22 000/min; hmotnost bez tlumiče je 310 g. 
Obě verze jsou uspořádání ABC a mají 
klikový hřídel vyvedený ze zadního víka 
klikové skříně a opatřený kuželem pro 
spouštění.

S motorem S 61 Ring RC, tentokrát 
v úpravě ABC (bez těsnicího kroužku), 
zvítězil H. Prettner i na MS F3A 1985. Dále 
zvětšený motor S 90 Ring RC o zdviho
vém objemu 14,73 cm3 (v/z = 27,5/24,8 mm), 
dává výkon 1,77 kW při otáčkách 
14 900/min, vítaná je malá hmotnost (bez 
tlumiče) 575 g (cena 418 DM). S vrtuli 
356/150 mm je určena pro pohon velkých 
akrobatických RC modelů stejně jako nový, 
dosud největší dvoudobý jednoválcový mo
tor firmy řady S 2000/30 o zdvihovém 
objemu 29,83 cm3 (v/z = 35/31 mm); s výko
nem 2,65 kW, jehož provozní otáčky s vrtulí 
457/250 mm jsou 2000 až 8000/min; hmot
nost bez tlumiče je 1280 g (cena 562 DM).

Letos nabízí firma čtyři upravené motory 
pro vrtulníky (s přídavnou chladicí hlavou) 
označené S-29; 45; 61; 90 H ABC/R (4,82;

7,50; 9,95; 14,73 cm3). Složením dvou „pěta
dvacítek" či „třicítek" vznikly zatím největší 
dvoudobé dvouválcové řadové motory se 
střídavým zapalováním žhavicí svíčkou, po
sunutým o 180°. Motory Twin 50 (obr. 1) a 60 
jsou spojeny mezikusem klikové skříně, na 
kterém je zespodu RC karburátor. Dvakrát 
zalomený klikový hřídel je uložen v pěti 
valivých ložiskách. Motory mají 
zdvihový objem 49,96 cm3 a 
59,66 cm3 (v/z = 2 x  32,5 x  30 mm, resp. 
2 x 35 x 31 mm); výkon 3,83 kW, resp. 
4,27 kW; max. otáčky 9800/min, resp. 
8000/min; vrtule o rozměrech 510/200 mm, 
resp. 610/200 mm; hmotnost bez válcového 
expanzního tlumiče je 2400 g resp. 2500 g.

Poprvé se v roce 1984 osobně představil 
na norimberském veletrhu Guiltiero Picco 
se svou firmou stejného jména. Kolekci více 
než dvaceti typů motorů od 3,5 do 13 cm3 v 
automobilových, lodních i leteckých verzích 
doplnil novým speciálním lodním motorem 
P 90 Marine o zdvihovém objemu 15 cm3 
(v/z = 27,3/25,4 mm) dosahujícím výkon 
4,38 kW při otáčkách 22 500/min. Letos 
firma nabízí celkem šest „třiapůlek" pro 
automobilové modelářství a dalších šest typů 
pro použití v leteckém a lodním modelářství. 
Novinkou jsou motory pro pohon dmychadel 
s upraveným klikovým hřídelem a RC karbu
rátorem, označené P 40 (45, 60, 65 a 80) 
Ducted Fan o zdvihovém objemu od 6,4 cm3 
do 15 cm3.

Firma OPS v roce 1984 doplnila nabídku 
motorů o zdvihovém objemu od 2,5 cm3 do 
15 cm3 o motor OPS 30 Maxi o zdvihovém 
objemu 29,83 cm3 (v/z = 32/37 mm), jehož 
výkon je 1,80 kW při otáčkách 5500/min; 
hmotnost bez tlumiče je 1700 g. Dlouhozdvi- 
hový motor je určen pro velké RC modely; 
sání má řízené klikovým hřídelem, vratné 
vyplachovánf je pětikanálové, tvrzený válec 
je z hliníkové slitiny a píst má těsnicí kroužek. 
Neobvyklé je uložení ojnice na klikovém 
čepu v jehlovém ložisku a RC karburátor 
s membránovým čerpadlem používaným 
u benzínových motorů. V roce 1985 nabídla 
firma osm typů motorů 3,5 cm3, lišících se 
umístěním výfuku, způsobem chlazení válce, 
druhem karburártoru a čističe vzduchu. Mo
tor OPS Car Competition Pro poháněl ve 
stejném roce modely mistra Evropy i světa.

Známá firma Rossi v roce 1986 nabídla 
sérii motorů uspořádání ABC s novým 
způsobem vyplachování Rossi Ugo 3 + 2. 
Jde o rozšíření vratného vyplachování s třemi 
přepouštěcími kanály o další dva, které se

obr. 1

obr. 2

zlepšenou ochranou valivých ložisek kliko
vého hřídele proti nečistotám a nový typ RC 
karburátoru umožnily u motoru Rossi R21 
Car zvýšit výkon na 1,36 kW při otáčkách 
35 000 až 40 000/min (cena včetně laděného 
výfuku 288 Sfr). Stejný motor v lodní verzi 
dosahuje údajně ještě vyššího výkonu
1.46 kW při otáčkách 30 000/min. Pro RC 
akrobatické a rychlostní modely je určen 
motor R61 Fl (10 cm3) se sáním řízeným kli
kovým hřídelem (stejně jako u již popsané 
„třiapúlky"), dosahující výkon 1,97 kW 
a otáček 17 000/min.

Dále popsané motory se sáním řízeným 
šoupátkem jsou vyráběny ve třech verzích 
pro letecké, lodní a upoutané automobilové 
modely. Typ R61 RV (10 cm3) dosahuje 
výkonu 2,28 kW při otáčkách 25 000/min; 
R65 RV (10,85 cm3) má výkon 2,65 kW při 
otáčkách 24 500/min a R90 (15 cm3) 4,05 kW 
při otáčkách 22 000/min.

Pro pohon dmychadel americké firmy 
Byron, jejichž prodej v Evropě firma Rossi 
zajišťuje, jsou nabízeny motory se zvýšenou 
hlavou válce. Motor R65 RV (10,85 cm3) 
dosahuje výkonu 3,16 kW při otáčkách 
25 000/min (cena 550 Sfr); větší motor R90 
RV (15 cm3) má výkon 4,40 kW při otáčkách 
22 000/min (cena 598 Sfr). Pro akrobatické 
modely vrtulníků je určen motor R61 
H (10 cm3), který má údajně sníženo na 
minimum chvění. Motor o výkonu 2,17 kW při 
otáčkách 19 000/min je vybaven kromě ozu
beného kola náhonu mechaniky i dvoulopat- 
kovou chladicí vrtulí. Pro lodní modelářství 
jsou určeny motory R65 RV (10,85 cm3) 
a R90 RV (15 cm3), dosahující téměř neuvěři
telných výkonů 3,02 kW a 4,40 kW při 
otáčkách 24 500/min, resp. 22 000/min. Oba 
typy mají ojniční oko na klikovém čepu 
uloženo ve valivém ložisku, jsou vybaveny 
hlavou pro vodní chlazení a jsou složeny 
stejně jako motor R61 H opačně než všechny 
předchozí nové motory Rossi, tedy výfukem 
směrem ke klikové hřídeli. Jejich cena je 550 
a 598 Sfr.

Nabídku u nás známé značky HB doplňuje 
motor nové generace s vratným vyplacho
váním HB 21 Grand Prix Car (obr. 2), 
nabízený od roku 1982 firmou Graupner. 
V roce 1984 byl sortiment firmy doplněn 
novým typem HB 25 pro vrtulníky GP Heli 
o zdvihovém objemu 4,08 cm3 
(v/z = 18/16,1 mm) a výkonu 0,55 kW při 
otáčkách 15 000/min. Hmotnost motoru 
s vysokou chladicí hlavou bez tlumiče je 
286 g. Další novinkou je čtyřkanálová „šesta- 
půlka" HB 40 GP RC (v/z = 21/18,7 mm) 
o výkonu 0,92 kW při otáčkách 20 000/min; 
hmotnost bez tlumiče je 330 g.

Rakouská firma HP, jejíž kvalitní „desítku" 
Gold Cup známe i z našich prodejen, se 
představila v roce 1985 kolekcí motorů od
3.46 cm3 přes 6,44 cm3 po 9,89 cm3, vždy ve 
čtyřech verzích pro použití v leteckém, 
lodním a automobilovém modelářství. Pro 
modely vrtulníků nabídla upravený motor HP 
61 F ABC Heli s přídavnou hlavou a RC 
karburátorem s posuvným válcovým šoupát
kem. Jako jedna z mála firem vůbec nabízí 
sériově vyráběný řadový dvouválec v letecké 
a lodní verzi HP 120 Power Twin, složený ze 
dvou „desítek". Jeho zdvihový objem je 
19,78 cm3 (v/z = 2x 24,5/21 mm) a výkon 
2,9 kW; provozní otáčky 2000 až 16 000/min.
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Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní odděleni (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ
B 1 RC soupravu T6 AM27 + přijímač R6 AM27 
+ 2 serva Futaba S28, vše je zabudované v modelu 
požárního vozu Mercedes 408 + náhradní odrušova- 
cí kondenzátory, 2 motory, žárovka na maják, servo 
mechanika, kolečka, zadní náprava, skla do oken, 
kryt podvozku, přední kabina (4300); motor 2,5 GF 
— nový nepoužitý, motor 2,5 — bez vložky válce, 
2 motory 1,5 (vše 600); plánky Helix, Rajka, Jantar, 
Z-126 Trener 2, Piper PA 18, Kumul, T-54, Adam, 
Ariane L-01; výrobní dokumetaci k výrobě RC 
automobilu pro kategorii 5 a třídu V2N (100)
1 jednotlivě. M. Kulík. Leninova 647/1024, 434 01 
Most
■ 2 1-kan. RC soupravu Tx Mars II, Rx Mini, el. mag. 
vybavovač. Spolehlivá, Zachovalá (600). P. Lipert, 
331 44 Kožlany 54
■ 3 Prop. 2-kanál. soupravu + 2 žlutá + 2 šedá serva 
+ zdroje NiCd + modely Orion a Tau — nelátané. Z. 
Bauer, Wolkerova 1410, 547 01 Náchod
■ 4 Prop. soupr. Modela Digi a 1 servo ST-1 + NiCd 
baterie — vys. + přijím. (1800), lam. trup plachetnice 
Granada dl. 1000mm (150); koupím 2 motory 
Mabuchi 540 + 10 sint. článků 500 mAh a lorf. 
šrouby X-prim 30 a 35 mm. J. Kubeš, Sokolovská 
101, 323 15 Plzeň
■ 5 Kompletní soupravu T6 AM27 + 4 ks serva 
Futaba FP-S16 (nová) s držákem, motory Raduga 
7 RC, 2.5 D7 2 ks, 2,5 DR. Stryž 1,5 a 0,8, Kometa 5
2 ks, Tono 3,5 RC, do sbírky Bora 5,1, větší množství 
balsy, papír a jiný modelářský materiál, RC modely 
letadel. Končím, rod. důvody (6000). L. Pláňava 
793 02 Lomnice u Rým.
■ 6 Amat. 4-kan. RC soupr. + 2 přijímače + 3 serva; 
model Oscar + MVVS 2,5 DF; balsu, Mikalentu, 
nabíječ; vše v Chodu (4000). P. Hušek. Zádušní 2765, 
276 01 Mělník
■ 7 Lam. trupy na Mustang 51D na motor 10 cm3. 
Lam. trup + polystyrénová křídla + plán na model 
QB 15 a QB 20. Lam. trupy na RC modely Ces
sna 117, Fournier RF-S podle plánu Modelář, Cirrus, 
ASW-17 rozp. 2370 mm, ASK-14 motor, větroň na 
motor 2,5—3,5 cm3. Koupím tryskový motor Panora
ma nebo podobný a staré motory. M. Horsák, 
Slunečná 4559/17, 760 05 Gottwaldov
■ 8 Dalekohled 7x50 (1100), případně vyměním za 
serva Futaba, Acorns. S. Chvála, Krupská 1/3083, 
100 00 Praha 10
■ 9 Čas. Mod. 81,82, 85 (100) a koupím stav. QB-15, 
RC Acoms 5 Ch. J. Pavlík, 742 31 Starý Jičín 108
■ 10 Knihovnám, model, klubům i soukromníkovi 
kompletní, vázané ročníky časopisů Mladý letec, 
Letecký Modelář a Modelář od r. 1946 až do 1985. 
Jen kompletně (5000). Prodám přijímač SAM Sim- 
prop FM 7 (1200), polomakety B-17 Flying Fortress 
a Saab J-29 Tunan. P. Bosák, Zahradní 731/111, 
339 01 Klatovy
■ 11 Tx Mars II + Rx Mini 40,68 MHz nepouž. (800). 
P. Kolář, Březinova 10, 616 00 Brno
■ 12 Tov. prop, soupr. Robbe Digital (vys. 4-kan., 
přij. 6-kan.) serva 3x Futaba, 2x Robbe (nové), prop, 
ovl. ot. elmot. vpřed-vzad (místo serva), 2x Mabuchi 
(á 35), angl. hlíd. člun dl. 80 cm (2x Mabuchi + bat. 
+ bedna), RC plach. Babeta, zahr. barvy (sprej, 
norm., řeď.), rozest. Paolo M, Stražak + plány, lod. 
modely 1, 2, 3, 4, 5, lodní šrouby, RC Porsche 935 
Turbo Tamiya 1:12. Příp. vyměním za jap. fotoap. 
Asahi, Nikon, Canon, Fujica. K. Čapík, Leninova 
1002/7, 363 01 Ostrov
■ 13 Rozestavěnou maketu Z-43 s mot. Tono 3,5 
(500), nový RC kerb. MWS 3,5 (80), na RC auto 
rezonanční výt. (160). J. Sotona, Vojenské sídliště 
671/IV, 566 01 Vysoké Mýto
■ 14 Železniční panel TT 185x80 cm + příslušenství. 
Osobní odběr. A. Zaucha, Zápotockého 101c, 736 01 
Havířov, tel. 344 81
■ 15 Starou železnici sovětské výroby, rozchod 
(velikost) 0, příslušenství, vhodné pro sběratele, 
seznam zájemcům zašlu. Ing. V. Mezera, U potoka 
55, 792 01 Bruntál
■ 18 Všetko na el. vlak HO, TT, autodráhu, 
skládačku Lego, kity lodí, áut a lietadiel, minipre- 
hrávač Tesla, farebnú hudbu a plagáty áut. P. Haas 
ml., tr. Družby 51/19, 979 01 Rim. Sobota
■ 17 RC soupravu Modela Digi v modelu mot. 
větroně (2000) nebo Tx + Rx (1500). K. Jáschke, 
Burešova 327, Stráž nad Nisou, 463 03 Liberec XXVI
■ 18 Čtyřkanálovou amat. proporcionální soupravu 
+ 3 serva Varioprop + 2 Futaba + nabíječ NiCd; 1- 
kanál. Mars vysílač + přijímač. J. Tůma, Foerstrova 
6, 616 00 Brno
■ 19 Komplet, soupravu Modela T6 AM27 se čtyřmi 
servy Futaba S7, málo létaná (3900). Starší model

Cirus (300). Koupím přijímač ARA 540 FM, katalog 
Graupner 1986. V. Filip, Hůrka 1044, 278 01 Kralupy 
n. Vit.
■ 20 Závěsný kluzák II. generace Avia (4000). V. 
Drobílek, 1. máje 326, 538 43 Třemošnice
■ 21 Čas. Modelář 7/78—12/85 (300), Rybářství 
1977—85 (280), Motor, současnost 1985 (50), akva- 
ristickú lit. Zoznam zašlém. S. Marušinec, Vajan- 
ského 31, 921 01 Piešťany
■ 22 Starší motor Rossi 60 se dvěma novými 
výbrusy (1000); elektrický naviják Žuk (1000); nový 
model Monsun s novým motorem OS-40 (2500), bez 
motoru (1500); zalátaný M3 Kastor laminátový 
s novým motorem MWS 6,5 (2000), bez motoru 
(1000); reduktor na motor HB-60 (500); levé lami
nátové vrtule 430/150 (100); reduktor na spřažení 2x 
MVVS 6,5 (500); polomaketa Oscar, rozpětí 2,5 m, 
váha 8 kg s motorem 15 cm3, rychlý. Nejraději 
osobní odběr. J. Vyskočil, Fučíkova 507, 332 03 
Sfáhlavy
■ 23 Žel. panel vel. TT 200x160 cm, rozestavěný 
s el. zapojením. P. Geldner, Přímská 66, 500 09 
Hradec Králové 9
■ 24 Zalátaný RC MM A-34 Kos + HB 61 — zánovní, 
jen komplet (2200). Téměř dokončený RC MM 
Pottier podle M č. 4/1982 r. 180 cm na 10 cm3 
(1200). Tříkanál. Robbe 27 MHz + 3 serva + zdroje 
(vys. původně dvoukanál) jen komplet, vše bezvadný 
stav (2900). P. Čech, Na vinici 22, 405 02 Děčín IV. 
tel. 239 57
■ 25 Soupr. Modela T6 AM27 — vys., přijím., 
4 serva Futaba — létané jen 2 ve větroni; NiCd 450 
Robbe; nabíječ. Málo používané. J. Jaško, 542 04 
Bernartice u Trutnova 88
■ 28 Modela Digi 3-kan., serva Futaba, Tx Mars 
+ Rx Mini, 4 přijímače, staré plány Moučka, Vyskočil 
apod., model, literaturu, časopisy Modelář, nové 
motory a motory málo jeté, stavebnice větroňů 
Aladin a Moskyto, stopky ruční, balsu, překližku 
a další jiný mod. materiál. Pro autodráhu Igla rov. 
a obl. díly, auta, motorky, karosérie, motorky 
Mabuchi 16, 26, 36. Železn. modely N a TT. J. 
Huňáček, Lesní 11, 370 06 české Budějovice
■ 27 Lexanovou karosérii Graupner Lotus 78 (300). 
V. Hradil, P. Lumumby 44, 704 00 Ostrava 3
■ 28 Zánovní, spolehlivou, kvalitní 4-kanál. RC 
soupravu Robbe ECO/4 FMS 40 52. kanál, 4 serva 
Robbe RS 10, zdroje, nabíječ (5500). V. Vodák, 
Smetanovo nábřeží 2257, 470 01 česká Lípa
■ 29 RC model Apollo + MWS 1.5 D s RC 
karburátorem, tři funkce (500). J. Tůma, Jarníkova 
1874, 149 00 Praha 4
■ 30 Vysílač Simprop Alpha 2007 — 7-kan. 
+ přijímač Orbit 4 + 3-kan. + 5 min. serv Orbit. Pouze 
kompletní. M. Gnismer, Vysoká 16, 360 13 Karlovy 
Vary
■ 31 Soupravu Futaba FP-7 Mag, dvě hod. létaná, 
4 serva FP-S121, 1 podvozkové FP-S8, k přijímači 
navíc zdroje 1000 mAh, dva vypínače, prodl. kabely, 
náhradní převody do serv, mixéry, dvojité výchylky, 
přepínání serv smyslu výchylek, 40 MHz (10 000). I. 
Burda, Dukelských hrd. 22, 170 00 Praha 7, tel. 
87 90 63
■ 32 Rx, Tx VF moduly Robbe Mars 40 MHz (1300) 
nebo za nový OS Max 40 FSR, startér pro naviják 
(200). Ing. J. Ditrych, Sudoméřská 1, 130 00 Praha 3
■ 33 Dvoukanál. neprop. vysílač Variophon 2, 
přijímač Varioton Superhet, Servomatic (500) 
i jednotlivě; nabíječ Modela (100), el. lup. pilku (300), 
přijímač Digi 19.k. (500); Mars (150); krystal 40,68 
(100); prop, servo NDR (200), Mecatronic 1a (100); 
lam. trup Cirrus (180); Mk-17 (80), modelářské knihy 
PLR. J. Firman, Za sídlištěm 2145, 143 00 Praha 4- 
Modřany
■ 34 RC soupr. Mars II + magnet (600). E. Koliba, 
Urxova 15, 772 00 Olomouc
■ 35 Modelářské katalogy, prospekty, různá čísla 
Modeláře i poškozená, celkem 78 ks. Možnost 
výměny za lam. trup ASK-14 + plán; cena podle 
dohody. J. Pelant, Havlíčkova 956, 293 01 Mladá 
Boleslav
■ 38 Model větr. Lion se zabud. přij. a vysílačem Tx 
Mars II (900), ovl. nití, nepoužitý. Odběr po osobní 
dohodě. L. Mareček, Na Občinách 926, 500 09 
Hradec Králové 9, tel. 292 53
■ 37 Plány lodí: norský rybářský motorový člun 
Artur, školní plachetnici Tovarišč. P. Ordelt, Provo- 
dov 228, 763 45 Březůvky
■ 38 Nepoužité: Varioprop 12 S žitý, servozosilovač 
Nr. 3742, batéria Nr. 3608. Málo používané 
— sporahlivé: nabíječ Nr. 3685 s káblami, dvojkra- 
bička Nr. 3743, 2 ks krabička Nr. 3742, batéria Nr. 
3608, 1 pár kryštálov — 9. kanál, 2 ks kábel 
s vypínačom Nr. 3606. Vadné — kompletné: Vario
prop 6 S žitý, minisuperhet Nr. 3779. Lacno, aj 
samostatné. O. Uvíra, 958 52 Žabokreky η. N. 387
■ 39 Sváz. Mod. 1970 — 83 (á 40), nesváz. 84 a 85 (á 
30), RC pl. 30 ks (400). V. Mandík, Neumětely 154, 
267 24 Hostomice
■ 40 Plánky lodí Scharnhorst, Yamoto, Golden Hind 
(100, 200, 100). R. Horák, Golianova 32/6013, 917 00 
Trnava
■ 41 Panel TT vláčků dobře vybavený 1x2 m. M. 
Sova. M. Ševčíka 19, 625 00 Brno 25

■ 42 Soupravu Modela T6 AM27 — vysílač, 2x 
přijímač, 6x servo Futaba. 2x pár krystalů, aku. 
Varta, sintrované vysílač + přijímač, nabíječ kombi
novaný s mikropáječkou pro všechny druhy akumu
látorů + drobnosti k soupravě; létané 10 h (7000). 
Model RC Porsche 935 Turbo + baterie Varta sint. 
(900), MVVS 3,5 zadní výf. nový (500), Enya 3,5 
zaběhnutý (300), laminátové trupy Cessna (80), 
Diamant + SM + výš. lakovaný (150). J. Zmólík, M. 
Pujmanové 22/1121, 736 01 Havířov-Sumbark
■ 43 Vysílač Varioprop 14 S Expert 27 MHz + mini 
superhet (Best. Nr. 2796 + 2749 (2000), servo 
Varioprop Cr Best. Nr. 3842 (500), Varioprop 
Fahrtregler Baustein + Fahrtregler Schaltteil Best. 
Nr. 3624/0, 3624/8 (700). Větší množství časopisů 
RC Modeler, USA (roč. 200), Radio Modeller (150), 
Radio Control Models & Electronics, Anglie (150), 
Modellistica, Ital. (75), Modelarz, Pol. (40), Malý 
modelarz, Polsko — kompletní 40 ks (500). J. Tyroň, 
Slovanská 13/1226, 736 01 Havířov-město
■ 44 Kompletní amatér. 4-kanál. proporc. soupravu 
+ 4 serva Varioprop (2800). Koupím ricínový olej 
a metylalkohol. M. Matějka, Engelsova 847, 530 03 
Pardubice
■ 45 Plastikové nesestavené letadlo Aero MB-200. 
Koupím nesestavené plastikové letadlo F-4U-1 Cor
sair od Směru. P. Pleva, 686 02 Kostelany nad 
Moravou 141
■ 48 Nový vysílač Acoms AP 227 Mk/lll + pár 
krystalů 14 k. (900 + 150); model RCP + MWS 3,5, 
kužel, tlumič (300 + 500); model Espada + Enya
6.5 cm3 (500 + 600); Větroň 2,5 m s porn. mot.
2.5 cm3 (900); lam. trupy a vrtule na RCP. S. Koblih, 
Láz 7, 387 31 Radomyšl
■ 47 1-kan. soup. — vys. Delta + přij. Mars. 
spolehlivá (400), 1-kan. model letadla (1000mm) 
+ vyb. + Jena 1 (220); přij. Mars Mini — 1 hod. 
provozu (120); výběh. OTM 0,8 (25), Mk-17 bez kliky 
a pístu (30). K. Slawik, 747 25 Sudice 111
■ 48 Nepostavené kity motocyklov firmy Tamiya 
(1:12); Suzuki RG 250F, Honda CBR 400F, Honda CB 
750F. J. Slezák, Donnerova 3, 841 05 Bratislava
■ 49 Plán Scharnhorst 1:200 (50), děl. člun Daphne 
1:25 (20), lamin, karosérie Porsche 917 1:8 (120), 
Stratos 1:10 (70), nabíječ NiCd 250 mA (50), nový 
motor 2,5 GR (300), zaběhnutý vč. karburátoru 
a tlumiče (320), RC podvozek S 130 bez spojky 
(200), am. RC WP 75 2 + 1 vysílač + přijímač (800). 
Koupím Mabuchi 540 J. Kohn, K vinici 913, 280 00 
Kolín V
■ 50 Varioprop přijímač FM 27S Best. 2749 (1000), 
dvoukrab. zes. 3743 (á 500), šedá a žlutá serva (á 
200), vypínač, konektory, kabely, motory do serv, RC 
model Cessna Card. rozp. 1400 (500), staré el. 
vláčky. Event, vyměním za RC motor 10 cm3 nebo 
větší. Ing. M. Krička, Lety 114, 252 30 Řevnice
■ 51 Am. prop, soupravu: vysílač 4-kanál. + 10 ks 
NiCd 900, přijímač + 4 ks NiCd 900, serva 3 ks FP- 
S22, 2 ks S12, nabíječ konstant, proud. Předvedu 
v modelu, jen kompletní, osobní odběr (3200). J. 
Valouch, 561 64 Jablonné n. Orl. 344
■ 52 Katalogy Jane's Fighting Ships rok 1969—70, 
70—71 a Jane's All The World’s Aircraft rok 
1969—70, 70—71. J. Skrach, Hráského 1929, 149 00 
Praha 4
■ 53 Plán na model kat. F3A Calypso konstr. Hanno 
Prettner (50). P. Holub, Bělinského 963, 102 00 
Praha 10-Hostivař
■ 54 RC automobil Porsche 924 Turbo elektro 
+ ovládání, bezv. stav (850). M. Oprátko, Frýdlantská 
17, 182 00 Praha 8
■ 55 Nový nepoužitý přijímač Varioprop C 14 FM 
27k kat č. 2754. B. Kříž, Družební 603, 284 01 Kutná 
Hora
■ 58 Podv. na RC elekt. Special + karos. lex. BMW 
M1 — vše nové, kulič. difer., silon disky, lamin, šasi 
patro + náhrad., držáky karos., náhr. díly do difer., 
ložis. SKF (600 za komplet). Pis. nabídky. M. Skoda, 
Máchova 10, 120 00 Praha 2
■ 57 Plánek těžkého anglického bitevního křižníku 
Dorsesthire r. v. 1929 M1:200. Ing. I. Opálka, Černá 
3, 747 05 Opava
■ 58 Tov. RC soupr. Novoprop — 3-kan. 
+ Porsche 935 Tamiya (2900); koupím stavebnici 
Porsche 934 Tamiya. R. Ambros, Na Letné 43, 
772 00 Olomouc
■ 59 Amat. prop. RC soupravu (Valenta 1973), 
4 šedá serva Graupner + 2-kanál. přijímač, 2 serva 
Polytronics S12 + 1 na součástky (vše 2500). Osobní 
odběr vítán. Různé laminátové karosérie 1:12 
— seznam zašlu. J. Janovec, Šumavská 462, 344 01 
Domažlice
■ 80 RC soupravu Varioprop Nr. 3698, přijímač Nr. 
3739, dvoukostku Nr. 3742, 4 ks šedých serv + 2 ks 
poškozené + zdroje (3000). RC model Espada 
v kostře (400), RC model větroně Terej zalátaný 
(300), motorový model na motor 3,5 cm3 létaný 
(200), trup a výškovku na model Orlík (150), motor 
Tono 3,5 cm3 (200L motor Tono 5.6 cm3 (250), 
motor Raduga 7 cm3 poškoz. + nový výbrus (100L 
motor Meteor 2,5 cm3 (100), motor MVVS 2,5 cm3 
poškoz. (100). Závěsný kluzák Alfa, poškoz. potah 
a ohnutá jedna trubka, bez těch. osvědčení (2000). J. 
Sticha, tř. CSA 3131, 272 00 Kladno
■ 81 Elektrický naviják 1,35 kW. J. Honěk, U mýta 
1/1059, 736 01 Havířov-Bludovice
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KOUPĚ

■ 62 Tovární modelářský soustruh, jen v perfektním 
stavu nebo úplně nový. J. Tvaróg, Fučíkova 860, 
685 01 Bučovice
■ 63 Modely aut Burago 1:18a motorek Polietil 1:15 
a 1:24. M. Bretšnajdr, Třebízského 2418, 438 01 
Žatec
■ 64 Karosérie lokomotiv, pojezdy, loko: E 479.1, 
M 144, M 131.1104, M 130.161—69, vagóny k moto- 
ráku, podbíječku, nehodový jeřáb. M. Mrowiec, 
Vodárenská 10, 360 10 Karlovy Vary
■  65 Lehký a úhledný model F3A, pro akrobacii 
rovně létající na motor 10 cm3 (OS Max, Enya) za 
přiměřenou cenu. Tranzistor SSSR KT 368 
B (368 BM, 371 A), diafilm Agfa. A. Panuška, 341 01 
Babin 32
■ 66 Zachovalý, letuschopný RC větroň bez RC 
soupravy. Nejlépe větroň Štír, ale i jiný. Odpovím 
všem. M. Spiegl, Kosmákova 43, 674 01 Třebíč
■ 67 Kvalitní plán (i použitý) letadlové lodi z období 
2. svět. války USA nebo Japonsko a knihu Vítězství 
v Pacifiku. J. Šmíd, 538 03 Heřmanův Městec 652
■ 68 Karosérie i modely na autodráhu M 1:32, příp. 
i náhradní díly. Seznam vítán. M. TomáSek, Macha- 
rova 7, 851 01 Bratislava
■ 69 Akékorvek množstvo balzy a diely pre upútané 
modely, metylalkohol a ricín, plán alebo poskládané 
upútané lietadlo. P. Frátrik, Bitarová 111, 010 04 
Žilina
■ 70 Knihu Raketová technika autorů Fedosejeva 
a Sinjareva za rozumnou cenu. L. Doboczký, 
Račková 26/661, 716 00 Ostrava 2
■ 71 Tyto nesestavené kity letadel záp. firem 1:72 
z obdobi 2. sv. v.: Dewoitine D-520, Mitsubishi A6M2 
Focke-Wulf FW-190, Hawker Tempest. North Ameri
can P-51 Mustang i s obtisky. S. Wojtera, Gottwal
dova 501, 463 12 Liberec 25
■ 72 Buš 0,5, 0,7 a 0,12 cm3, Letmo MD-0.6cm3, 
2,7 cm3, 3 cm3, Septáček 2, BE 4, BE 6, Kubíček 
1 cm3, Super Atom 1,8 cm3, NV21, Start 1,8 cm3, 
Patrman 0,5 cm3, Ega 0,6 cm3, John 0,3 cm3, Mikro 
0,5 cm3, 0,8 cm3, F-12 4,4 cm3. K. Meškán, Nerudo
va 68/4, 397 01 Písek
■ 73 Serva Futaba S-28, 29. Jen kvalitní. R. Juroška, 
739 02 Janovice 17
■ 74 Nový mot. Enya 19 BBTV, motor Tono 6,6 nebo 
5,6. Prodám kř. ovládače typ Mo 6/77, skříň WP-75 
s kř. ovl., nabíječ NiCd 220/12 V, krystaly: 
36,38125 MHz. 36,36875 MHz, 36,35625 MHz, 
36,34375 MHz, 36,33125 MHz, 11,4 MHz, 
4,339583 MHz, 4,338194 MHz, 4,336805 MHz, 
4.335416 MHz. 4,334027 MHz. B. Misterka, 340 41 
Bezděkov u Klatov 13
■ 75 Starý vláček fy Marklln rozchod O nebo HO 
a různé příslušenství. Z. Sladký, Nádražní 567, 
664 47 Střelíce
■ 76 Jakékoliv panáčky na TT. množství nerozhodu
je. D. Enc, 250 01 Brandýs n. L. 1597
■ 77 Plánek a návod na stavbu motokáry na 50 cm3. 
J. Balaj, Václava Vacka 1671, 708 00 Ostrava- 
Poruba
■ 78 2 ks lodní šroub ø 50 třílistý pravý a levý. A. 
Zmeškal, S. K. Neumanna 602, 664 01 Bílovice n.
Svit.
■ 79 Futaba serva. P. Samšula, Cernokostelecká 89, 
110 00 Praha 10, tel. 77 63 23
■ 80 IO SN 74LS74, 164. Ing. Kratochvíl. 334 54 
Lužany 140
■ 81 Plán modelu Centaur. F. Kleimann, Cholupická 
693, 140 18 Praha 4
■ 82 Plán škoda 130 RC nebo Garde a Lancii 
Stratos Rallye. Spěchá. K. Zedníček, Kridlůvky 122, 
Hrádek 671 27 Znojmo
■ 83 Plánek, RC model Pilatus Porter na motor 
2,5—3,5 cm3. Ing. J. Vacek, Rabyňská 751, 14018 
Praha 4-Lhotka
■ 84 Lokomotivu řady T 478.3 nebo T 478.4, příp. 
T 499.0, dva rychlíkové vagóny. Vše ve velikosti TT, 
v bezvadném stavu, levně. J. Březina, Skrýšov 7, 
393 01 Pelhřimov
■ 85 Pro motor Vltavan 5 cm3 2 ks rotačního 
šoupátka, válec (vložku) s plstem a ojnicí; miniaturní 
jiskřivé svíčky pro benzínové motory. Cenu respek
tuji, nabízím součástky pro elektroniku jako proti
hodnotu. J. Holub, čsl. armády 387, 539 01 Hlinsko 
vC.
■ 86 EM vybavovač k 1-kan. soupravě. Udejte popis 
a cenu. Spěchá. B. Tofel, 739 12 Celadná 70
■ 87 Piko N — el. loko: S 699 ČSD, TSch S4, BB 
9200 SNCF i poškozené; na HO diesel loko. V200, 
NOHAB. K. Suchý, Gottwaldovo nám. 239, 584 01 
Ledeč n. Sáz.
■ 88 Na HO lokomotivy, vagóny nákladní i osobní.

domky a jiné doplňky nebo vyměním za známky 
téma lodě, kosmos, ryby. F. Navrátil, Místecká 452, 
199 00 Praha 9-Letňany
■ 89 Přijímač Acorns ARC-227. J. Tužil, 517 22 
Albrechtice n. O. 15
■ 90 Kvalitný laminátový trup, epoxid na F3A 
— Espada, Mináře apod. (+ polystyrénové křídla). A. 
Ondo, ul. Třebíčská 9, 066 01 Humenné
■ 91 RC hlídkový člun, torpédový člun nebo jachtu 
na elektromotor délky asi 800 mm (jen pěkné). 
Motor OS max 2,5 nebo 3,5 cm3/ — jen výborný stav 
nebo nový. J. Mrhal, Sekyra 2006, 269 01 Rakovník
■  92 Nesestavený kit letadla Jaguár v měř. 1:48 
a obrázkový materiál k bitevní lodi Bismarck. Voj. P. 
Rolin, VÚ 2071/4, Dvory II, 360 06 Karlovy Vary
■ 93 Metyl, jakékoliv množství. V. Kuna, Žižkova 
347/17, 541 01 Trutnov
■ 94 Nový motor Super Tigre 46, OS Max FS 40, 
Webra 6,5 cm3, MVVS 6,5, balsové hranoly různých 
rozměrů (zejm. 1000x50x50). J. A. GiT, Geodezičes- 
kaja d. 19 kv. 10, 6300876 Novosibirsk 87, SSSR
■ 95 Kity proudových let. a vrtulníků záp. firem 
a katalogy. J. a D. Hampejsovi, Mánesova 3, 746 01 
Opava

VÝMĚNA

■ 98 TT panel 130x210 (dva okruhy, 4 loko, 27 vag.) 
a TV hry s AY-3-8610 (10 her, 2 kříž. ovl.) za 4-kanál. 
prop, soupravu + serva, podvozek na RC auto 1:12, 
1:8, lam. karosérii BMW M1, model, materiál (balsa, 
překl., A1 plech, plexi, papír, durofol, motory 2,5, 
3,5, 6,5, odstř. spojku, diferen., kola, kříž. ovl., krycí 
gumu na ovl, palivo) nebo prodám a koupím. V. 
Přibáň, Zdemyslice 169, 336 01 Blovice
■ 97 Kity Novo M1:72 za kity bojové techniky fy. 
Italieri a Tamiya v M1:35. G. R. Perščetskij, Partizána 
Germane 28/170 bl. 2, 198205 Leningrad, SSSR
■ 98 NiCd 2000 mAh, 900 mAh, 125 mAh, NiCd 
Varta 9 V + nabíječ, univerz, měř. DU10, krystaly 
26,665 a 27,0 a 40.680 MHz, relé LUN 6,12, 24 V, 
min. relé MVVS, tranzistory, IO za RC soupravu 
prop. + serva nebo i za starší sbírku známek. P. 
Suchý, Palackého 4258, 430 01 Chomutov
■ 99 Balsu za palisandr nebo teak o rozměrech 
500x70x6. F. Rapáč, Hakenova 2489, 580 01 Havl. 
Brod
■ 100 Nesest. Mercedes SSK 1:18 Burago, Mayflo
wer 1:83 Rewel za kity letadel 1:72. Nebo prodám

a koupím. Potřebuji V. Vimy. P. David, Náměstí 21, 
793 68 Dvorce
■ 101 RC maketu Pilatus Porter s det. mot. MVVS
2,5 D za nepošk. 1-kan. Tx Mars 40,68 MHz. F. 
Válek, Kájov 42, 382 21 český Krumlov
■ 102 Kity let. záp. fy a Novo za kity let. 2. sv. války. 
Vše nesest. M1:72. M. Strouhal, 398 52 Nadějkov 
116
■ 103 RC automobil 1:8 š 130 s motorem 2,5 cm3 + 
2 1 paliva, požární člun ze sovět, stavebnice 
a soupravu Mars 40,68 Tx + Rx za Modela Digi 
inovovaný typ + zdroje. Jen dobrý. M. Svoboda, 
Vršovická 375, 664 47 Střelíce u Brna, tel. 30 84 57
■ 104 Stříkací pistoli fy. Humbroll za vagónky 
— velikost HO. I koupím. V. Schránil, Otradovická 
736, 140 18 Praha 4-Lhotka
■ 105 Modely letadel, tanků a automobilů fy Novo za 
modely 1:72, 1:48, 1:32 zahr. firem. A. V. Michajlov, 
ul. Pravdy 11/13 kv. 80. 125124 Moskva, SSSR

RŮZNĚ
■ 108 25-letý sběratel modelů letadel v M1:72 hledá 
kontakt s čs. modeláři pro výměnu modelů 
a literatury. W. Kica, ul. PPR 1/1, 88-100 Inowroctav, 
PLR

PRODEJ
■ 107 RC vrtulník Helix bitevní verze HC-4B za cenu 
materiálu s motorem HP 60 Gold Cup, GH hlava, 
náhradní listy, starter (4300). Nový, nelétaný! Motor 
Mk-17 1,75 cm3, nepoužitý (130), mixer Robbe (50). 
J. Novák, Teplická 273, 190 00 Praha 9
■ 108 Vysielač Varíoprop 12-kanál, přijímač 
3 servostupne, 3 serva, nové zdroje, pult. Motorový 
model podobný QB s krídielkami na motor 3,5 cm3 
(500). Motor Enya 3,5 nový (450), motorový model 
cvičný F3A na motor 6,5 cm3 (500). D. Dzurek, 
Marxova 5, 900 28 Ivanka p. D.
■ 109 Maketu hl. člunu USA, délka 120 cm včetně 
regulátoru. P. Psohlavec, Komenského 534, 253 01 
Hostivice
■ 110 Soupr. Mars II — Rx, Tx (500). J. Bár, Tyršova 
295, 790 01 Jeseník
■ 111 Kity letadel zahraniční výroby. Seznam pošlu 
za korunovou známku. A. Kozma ml., Pod lipami 
900, 506 01 Jičín
■ 112 Železnici TT s příslušenstvím, vše nové. Se
znam za známku. O. Pol. Žerotínovo n. 3, 750 00 
Přerov
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λ. při běhání za volnými modely někdy 
pořádně bolí nohy. Pocítil to při soutěži 
kategorie F1C i mistr sportu A. P. Loma- 
kovskij z Volgogradu, a proto k návratu 
na letiště použil tohoto neobvyklého do
pravního prostředku.

Snímky: Ing. L. Koutný, Lehmann, 
Ch. Reiche, G. Soldát, 

J. A. Zažigajev
Mezi letošními novinkami firmy Lehmann j< 

i model ozubené dráhy ve velikosti I o rozchodí 
45 mm. Lokomotiva má v měřítku 1 : 22,5 délki 
300 mm a je schopna zvládnout na 1 m dlouhén 
kolejovém úseku výškový rozdíl 250 mm. Před 
loha modelu jezdí na švýcarské úzkorozchodn« 
železnici Furka-Oberalp-Bahn

i Francouzský modelář R. Aime soutěží pře 
devším s „oříšky", ale i jeho Tiger Moth kate 
gorie Walnut (obdoba naší M-min) létá přes 60:

▼ Při svém debutu na mistrovství PLR v kate 
gorii F3A v loňském roce obsadil G. Solda 
z Aeroklubu Szerečiňski 12. místo s modelen 
Miss Samba vlastní konstrukce. Model má roz 
pěti 1800 mm a hmotnost 4000 g, je poháněr 
motorem Webra 61 F Champion s vrtulí o roz 
měrech 300 x 160 (z ČSSR) a ovládán RC sou 
pravou Futaba FM-5MR

▼ Funkční ponorka Nautilus II je prací Ch. Reichea z Berthelsdorfu v NDR. Model 
o délce 94 cm je zhotoven převážně z polyesterové pryskyřice, povrch má krytý 
měděnými destičkami. Potápění mu umožňují dvě ponorné nádrže na bocích trupu



-a. Arnošt Ungermann z Kladna je autorem tohoto úhledného rekreač
ního modelu na motor Enya 3,2 cm3

-*>■ Polomaketa letounu Nieuport z roku 1913 o rozpět! 2130 mm 
a hmotnosti 4 kg, poháněná motorem MVVS 6,5 cm3, je prací 
Jana Fatka ze Stodu u Plzně

► Novů koncepciu 
konštrukcie i výroby 
představuje model 
elektrickej lokomotivy DR 
radu 250 vo vel'kosti TT. 
Berliner TT Bahněn 
zavádzajú tak pojem 
„supermodel" aj do tejto 
praktickej modelovej 
velkosti

Snímky: ing. J. Jiskra, 
ing. D. Selecký, V. Viktora, 
J. Vogeltanz,
A. Ungermann

„Suchý dok" Zbyňka Kozílka z Chomutova s RC modely všech ▼ Na dubnové soutěži Jarní pylon v Mělníku startovali i manželé 
„elektrických" tříd Pelikánovi z Rokycan


