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Obdobně příjemný snímek z kategorie F4C (RC ma
kety). 1. místo Pavel Fenet (Knolier C II), ČR;
2. místo Andreas Luthi (Avro A10), Švýcarsko;
3. místo Hans Ammann (Curtiss Jenny), Švýcarsko.

Tento pohled jistě udělá radost všem našim mode
lářům. Stupně vítězů kateg. F4B. 1. místo Vladimír 
Kusý (Percival Proctor), ČR, 2. místo Marian 
Kazirod (Avro Lancaster), Polsko; 3. místo 
Boguslav Malota (Jak-6), Polsko.

Maketa letounu N.C. 854 (F4C) Francouze Phillipe Allarda.

Naši úspěšní reprezentanti kategorie 
F4B (upoutané makety). Vlevo mistr 
světa 1998 Vladimír Kusý, vpravo 
Roman Pešta. V této sestavě získali 
3. místo v soutěži družstev.

Snímky Zdeňka Bedřicha 
a snímkem Radoslava Čížka, 
kteří se zúčastnili jako bodova- 
či mistrovství světa maketám 
pořádaného letos v Jihoafrické 
republice, doplňujeme reportáž 
na straně 16.
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TITULNÍ SNÍMEK
Titulní „snímek" v tomto čísle je  složen z fotografií ze dvou leteckomodelář- 
ských akcí. Především jde o MS maketářů, které bylo pořádáno v Jihoafrické 
republice a přineslo nám dva tituly mistrů světa (reportáž na straně 16). 
Druhou akcí byl „Czech J e ť  mítink v Klatovech. Rakušani Thomas 
Geissinger a Andreas Siegmeth předvedli v Klatovech model Sagittario- 
Pulso s pulzačním motorem.

Foto: Z. Bedřich, R. Čížek, V. Stejskal
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ŠUMPERK -
příprava reprezentantů

(2 část)

T řetí letový den (3. 5.) se ráno 
představil úplným bezvětřím a po

lojasným počasím. Všichni závodníci 
projevili plné soustředění, předletová 
pohoda byla zřejmá ve tvářích pilotů 
i mechaniků. Výsledky dosažené v po
sledním letovém dni se výrazně zlep
šily a piloti se svými výkony přiblížili 
hodnotám z loňského mistrovství svě
ta. Pořadí je uvedeno v v závěrečné 
tabulce.

Manželé Kozlovi při ladění motoru.

• :■ f  -

Tým Z. Vojan / 1. Paris při přípravě svého 
modelu.

Přiblížilo se zakončení soutěže a ce
lého soustředění. MUDr. A. Klein zhod
notil průběh soutěží i přípravy, součas
ně nastínil průběh příprav dalších sou
těží letošní sezóny. Na soutěži bylo 
zřejmé, že modeláři nezaháleli. Byla 
zahájena kusová výroba nových moto

Z. Malina a M. Malina při soutěžním letu. 
Na tvářích těchto leteckomodelářských ma
tadorů je  vidět plné soustředění.

Úřadující mistři světa bratři Malinové se 
svým modelem kateg. F3D před svým nej
rychlejším letem.

rů na základě vývoje MVVS, doplně
ného o další komponenty převážně 
z tuzemské výroby. Tradičně dobrá or
ganizace a srdečné přijetí vytvořilo

Mechanik Fiferna (tým Daneš /  Fiferna) při 
soutěžním startu svého modelu. Model 
F3D konstruoval a vyrobil pan Hovorka.

J. Kozel a F. Hovorka před startem 
o „všechno". Dosažený čas 63,56 s je po
sunul na 2. místo.

v Šumperku atmosféru ve které se 
dobře soutěží. S dalšími postřehy a di
agnostickou „revoluční" novinkou vás 
seznámíme v samostatném článku.

Pro celkovou představu doplňu
jeme článek ještě dalšími snímky.

Václav Stejskal
Foto: autor

popř. pilot /mechanik nejí
čas

celk.
čas

1. M. Malina / Z. Malina 71,25 362,00
2. F. Hovorka / J..Kozel 69,56 372,66
3. J. Kozel / H. Kozlová 78,49 403,38
4. Z. Vojan / 1. Paris 77,41 503,43
5. J. Daneš / 0. Fiferna 76,26 637,10
6. M. Duží /  P. Matocha 71,19 751,96
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dělu „Nový Mentor" (v provedení bez 
křidélek) před expedicí z výroby (obr. 
1, obr. 2). Na první pohled upoutá 
vkusný obal s dokonalým barevným 
označením výrobku. Úplně dokonče
né - včetně potahu fólií Oracover - 
jsou trup, obě poloviny křídla, výš- 
kovka a směrovka. Stavebnice obsa
huje také opracované polotovary pro 
osazení serv a montáž obou polovin 
křídla. Dobře lícující vylisky krytů mo
torového prostoru a přední části kabi
ny potřebují k úplnému dokončení 
minimální úpravy. Součástí dodávky 
je kvalitní spojový materiál, zabudo
vaná ovládací táhla kormidel, palivo
vá nádrž, součásti podvozku včetně 
pneumatických kol, upevňovací ma
teriál křídla a drobné výlisky. (Druhý 
typ modelu má dokončené křídlo 
včetně křidélek).

V případě použití spalovacího mo
toru je nutno prostor pro motor a ná
drž opatřit nátěrem odolávajícím 
účinkům paliva. Podle přiloženého, 
podrobného, montážního návodu lze 
model při průměrné zručnosti a s mi
nimálním dílenským vybavením 
smontovat v průběhu 4 až 6 hodin. 
Součástí stavebnice není motor, vrtu
le, RC souprava, lak „proti palivu", le
pidlo (vhodný je  Kanagom nebo 
UHU) a vázací guma pro upevnění 
křídla.

Všem dobře známá česká firma 
Modela Březinka modernizuje po
stupně svůj výrobní modelářský pro
gram. Jedním z nových modelů je 
„Mentor", který si mnozí pamatují 
z minulosti. Tehdy byl osazen moto
rem do 2 cm3 a vyráběl se v cenově 
dostupné, stavebnici vyžadující mini
mum montážních prací k přípravě 
modelu k letu. Model byl určen mírně 
pokročilým modelářům, kteří hodlali 
začít s RC létáním. Při letošní ná
vštěvě u firmy jsem si povšiml mode
lu, který budil velmi dobrý dojem.

Shoda s původně vyráběným  
Mentorem mne inspirovala k bližší 
prohlídce modelu a po shlédnutí jeho 
letových vlastností jsem se rozhodl, 
že se s modeláři, resp. našimi čtená
ři o své dojmy podělím.

Jde o modernizovaný RC model, 
který vznikl z původního typu Mentor. 
Je označen jako „Nový Mentor", 
dodáván je opět ve stavebnici jako 
téměř hotový model, tedy s minimál
ním rozsahem dokončovacích prací 
před přípravou k zahájení letu.

Modernizace umožnila použití dvou 
druhů motorů (objem 1,5 cm3 nebo 2 
cm3) z produkce „Březinky", nebo lze 
použít brněnský motor MVVS 3013 
2 cm3 GFS, pro náročnější piloty pak 
typ 3029 2,5 cm3 GFS. Ve všech pří
padech musí mít motory RC karburá
tor. Modernizovaná konstrukce modelu 
umožňuje pro pohon použít také elekt
romotory třídy 540 nebo 550 (7 až 8 
článků). Součástí modernizace je in
stalace křidélek do hotového křídla. 
Zdařilým způsobem byla konstrukčně 
upravena kapotáž motorového prosto
ru a přední části kabiny. Výrobce tedy 
dodává dva druhy nových celobalzo- 
vých stavebnic, které jistě uspokojí ši
rokou paletu modelářských zájemců.

Technická specifikace:
Rozpětí 1290 mm, délka 910 mm, 
nosná plocha 24,8 dm3, hmotnost se 
spalovacím motorem (dle druhu) cca 
1150 g, s elektromotorem cca 1300 g. 
RC souprava ovládá V, S, M, alter. Q. 
Pro následující hodnocení byla použita 
namátkově odebraná stavebnice mo-

Model lze snadno zalétat, je spo
lehlivý a podle druhu motoru i dosta
tečně čilý. Vyžaduje minimální péči 
a celkem malý skladovací prostor. Do 
rukou zájemců se tak dostává za při
jatelnou cenu (doporučená cena cca 
2300 Kč, typ s křidélky 2850 Kč) kva
litní a na dobré technické úrovni 
zpracovaná stavebnice RC letadla.

Václav Stejskal
Foto: autor

Obr. 2
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Technická specifikace:
rozpětí 3300 mm
délka 1420 mm
plocha křídla 70,8 dm2
profil křídla SD 7037

(modifikovaný) 
plocha V OP 8,9 drrř

_________  hmotnost modelu cca 2400 g

( í \ —  Λ ι.~  ' l l

Obr. 1

Na výstavě Libeňského modelář
ského klubu uspořádané koncem 
února představila firma M - Model vý
vojový model špičkového větroně 
CITRUS pro kategorii F3J. Autory 
konstrukce jsou majitelé jmenované 
firmy Pavel Marek a Libor Malák, čle
nové LMK Praha 8. Rozměrové para
metry jsou zřejmé z připojeného ná
kresu (obr. 1).

Konstrukční systém je tvořen děle
ným křídlem z polystyrenu, vyztužení 
je provedeno laminovaným uhlíkovým 
nosníkem. Základní potah tvoří dýha. 
Pro konečnou povrchovou úpravu je 
použita jemná skelná tkanina nebo fó 
lie Oracover. Sklolaminátový trup je

dutý s povrchovou úpravou, doplňují
cím stavebním materiálem je balza. 
Ocasní plochy typu motýlek jsou 
sendvičové konstrukce. Serva v počtu 
4 ks jsou uložena v křídle. RC soupra
vou Futaba FC 28 se ovládají křidél
ka, klapky a výškovka.

Citrus, který je určen pro závodní 
létání, snese razantní start vlekem. 
V době výstavy nebyla známá přesná 
cena, ale oba autoři potvrdili, že by 
měla být přiměřená i pro tuzemské 
modeláře. Celkové provedení a veli
kost modelu je zřejmé ze snímku 
(obr. 2).

Václav Stejskal
Nákres a foto: autor

Výběr nejpoužívanějších e lektrom otorů  MEGA

• i f B V M E G Í
mini M ID I S FAI BG

7E 7 10 7E 7 16E 4 5 7 10 SP 14
Počet článků 
Otáčky na 1 Volt 
Max. průměr motoru 
Délka motoru *  
Hmotnost motoru

ot/1 V 
mm 
mm 
9

6-10 6-8 8-12 
1800 2250 1250 
36 36 36 
74 74 74 

220 230 230

6-10 8-10 12-16 
1150 1900 1300 
47 47 47 
73 73 73 

320 320 320

7-12 8-14 12-16 
1200 930 660 
47 47 47 
86 86 86 
395 395 395

10
1400
47
86

440

12-16
900
47
86

440
Pozrt. *  bez hřídele, hřídel ø 5 mm; délka 20 mm; MEGA MIDI 16E n r t D A D I  l Á C M É  U A R M A T V  
motor pro akrobatické modely např. CAP pohon pevnou vrtulí U U r U n U U t N t  t l U U N U  1 T

Počet článků 
Vrtule AERONAUT 
Vrtule FALCO 
Dimenzování regulátoru 
Hmotnost modelu do

[A]
[kg]

7 7 10 
9x6.5” 9x6.5” 
10.5x6” 10x5.5” 

35 55 30 
2 2 2

7 7 16 
13x6.5” 12x7” 10.5x7” 
13x8” 13x8”

35 70 30 
2,75 2,5 4

10 12
12x7” 12x7” 
13x8” 13x8” 

45 35 
2,75 3,5

14
15

78

10
12x7”
13x8”

80
3

14
12x7”
13x8”

40
5,25

Motory lze dodávat včetně vrtule i regulátoru. E-mail: karel.matyas@telecom.cz Karel Matyáš, Záhřebská 27, 616 00 Brno
Podrobnější údaje Vám rádi zdarma zašleme. Internet: http://web.telecom.cz/megamotor telifax: 05 - 41 21 22 89

(  ' 
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RC elektrolet Shark s laminátovým trupem 
a konstrukčním křídlem - profil E 387. Shark 
má velmi vysokou stoupavost (až 50'), ale 
díky použitému profilu je  velmi citlivý i na 
slabou termiku. Pohon elektromotorem 
Speed 480 s převodovkou (3,5 : 1), letová 
hmotnost 590 g, RC souprava FC-18 (2 se
rva Naro BB, regulátor JES 18).

rychle srovná a přejde do houpání, je 
úhel velký a křídlo musíme vypodložit 
vzadu. Toto se týká RC modelů, které 
jsou pro „klidné" rekreační polétání. 
Takto jsem seřídil již přes 50 modelů 
a mnoho modelářů se divilo jak je je 
jich model v letu klidnější a stabilnější. 
Jedno varování mám pro všechny 
„elektroletce". Týká se baterií. Mnoho 
modelářů hledí při koupi baterií na ka
pacitu, ale nezajímá je vybíjecí proud. 
To má za následek zkrácení životnos
ti akumulátoru případně jeho úplné 
zničení. Například akumulátory Sanyo 
AR 500 mají 30A vybíjecí proud, KR 
600 mají 2A vybíjecí proud a Saft 600 
mají vybíjecí proud 3 A. Osobně jsem 
používal baterie Saft 600 mA a Sanyo 
500 AR. V modelu s el. motorem řady 
400 vykazovaly baterie Saft po třech 
měsících již jen 50 % kapacity, kdežto 
Sanyo 500 AR stále 100 %, akumulá
tory Sanyo mám již tři roky a stále ma
jí 90% kapacitu.

Někdy je s podivem kolik našich ob
chodníků doporučí „vhodné" akumulá
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Moji pomocníci a „mechanici” dcery Jana a Terezka (zleva)

Rád bych předal p ros tředn ic 
tvím stránek časopisu Modelář 

a Modely své zkušenosti začínajícím 
modelářům (někdy i starším), kteří ne
vědí jak správně zalétat model RC vě
troně, házedla nebo elektroletu.

Jednoduchou metodou si ověříme 
správný úhel náběhu. Uděláme to tak, 
že model v letu potlačíme asi o 30 
stupňů a uvolníme knipl. Model musí 
přejít pozvolna do rovného letu, v pří
padě, že se model nevyrovná, je úhel 
náběhu malý. Pak musíme křídlo vpře
du podložit, v případě, že se model

Falcon 14 Enduro, model speciálně určený pro dlouhé lety. Celobalzová konstrukce, potah 
trupu materiálem Solarfilm, na křídla použit Airspan. Díky použitému profilu a nízké hmot
nosti (400 až 500 g, dle baterií) uřídí tento model i úplný začátečník v RC létání, modelu 
stačí na létání i malé plochy, např. parkoviště, hřiště atd. Bez využití termiky létá tento mo
del s rozpětím 1600 mm časy 30 až 90 minut. Tento model je již  mým čtrnáctým „endurem“ 
nyní stavím patnácté s menší hmotností.

tory pro elektropohon, které se však 
za chvíli zničí, což má většinou za ná
sledek, že obdobná koupě modeláře 
od „elektrolétání" odradí. Bohužel ně
kdy jde obchodníkům jde především 
o výdělek. Pokud vám prodejce ne
může ukázat katalog akumulátorů, 
kde jsou všechny potřebné technické 
údaje - vybíjecí proud, rychlonabíjení, 
hmotnost, datum výroby atd., raději si 
tyto údaje zjistěte v prodejnách pro ra
dioamatéry (GES, GM), kde vám rádi 
poradí a váš elektrolet vám bude spo
lehlivě a dlouho létat.

Obdobné doporučení mám také 
ohledně nákupu některého dalšího 
zboží, které lze koupit ve správném 
obchodě o 50 až 70 % levněji. Např. 
sada modelářských nožů může stát 
v modelářské prodejně cca 500 Kč, 
stejná sada v železářství stojí kolem 
190 Kč. Podobně můžete dopadnout 
se smršťovací fólií, různými pilkami, 
lepidly atd. Nechci dělat reklamu žád
né firmě, stačí se po obchodech jen 
trochu porozhlédnout.

Ještě chci přidat jednu radu pro mo
deláře, kteří mají v oblibě noční létání. 
Velmi dobré osvětlení modelu dosáh
neme použitím chemického („lámací- 
ho“) světla. „Lámací" světlo (pracující 
na chemickém principu) se dodává 
v červené, modré a zelené barvě. 
Světlo je „dodáváno" v průhledné pla
stové trubičce (průměr cca 5 mm) 
a vydrží svítit až 48 hodin. Např. 
v Praze v prodejně Neutron. Trubičku 
můžeme pod křídlo přilepit např. izole
pou, případně - pokud o tomto osvět
lení uvažujeme již předem - zhotovíme 
v žebrech otvory vhodného průměru. 
Před létáním vsuneme světlo do kříd
la, které tak celé „rozsvítíme". To musí 
být potaženo transparentní fólií (nejlé
pe zdola čirou). Pro osvětlení místa 
přistání pak používám malou halogen- 
ní žárovku.

Svých několik - dobře míněných - 
rad doplňuji snímky modelů letadel 
z domácího „hangáru".

Miloslav Pospíšil 
Foto: autor

lak  na to?
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dJULíuull̂ Liw - balzový kluzák
Konstrukce: 

Jiří Plaček

Každý začátek je těžký. 
Toto úsloví samozřejmě platí 

v leteckém modelářství. A právě 
začínajícím leteckým modelářům je určen 
jednoduchý balzový kluzáček Jiřička. Při 
stavbě tohoto modelu se můžete seznámit 
s nejzákladnějšími modelářskými pracemi. 
Na zhotovení se dají využít zbytky balzy, 
proto jsou náklady na stavbu zanedbatelné. 
S Jiřičkou můžeme létat na svahu, případně 
ji můžeme vlekat na režné niti (délka cca 15 
m), díky nízké letové hmotnosti je riziko po
škození modelu velmi malé.
K STAVBĚ (neoznačené rozměry v mm): 

Pozn. Pokud budete kluzák stavět v mo
delářském kroužku „sériově", je vhodné při
pravit si na všechny díly šablony.

Trup. Tvar trupu T1 si na balzu tl. 4 pře
neseme pomocí úhlového papíru nebo šab
lony. Po zabroušení na přesný tvar trup 
oboustranně vyhladíme jemným brusným 
papírem. Z obou stran na předek trupu při
lepíme zesílení T2 z překližky tl. 1. Podle 
stavebního plánku do trupu vetkneme a za
lepíme vlečný háček o průměru asi 1,5 mm.

Křídlo K1 vyřízneme modelářským no
žem nebo žiletkou podle ocelového pravítka 
ze středně tvrdé balzy tl. 1. Po zabroušení 
na přesný tvar je vybrousíme dohladka a po 
obvodě zaoblíme. Žebra K2 zhotovíme 
z balzy tl. 4. Opracujeme je společně mezi 
dvěma překližkovými šablonami. Křídlo

uprostřed rozřízneme a oddělíme uši. 
Jednotlivé díly křídla prohneme v prstech 
a v místě podle plánku zespodu přilepíme 
všechna žebra. Žebra zbrousíme do úkosu 
a postupně křídlo slepíme do vzepětí podle 
stavebního výkresu. Spoje z pevnostních 
důvodů přelepíme proužkem papíru.

Ocasní plochy (S I, S2, V1) zhotovíme 
z balzy tl. 1, vybrousíme dohladka a po ob
vodě zaoblíme.

Potah a povrchová úprava. Trup 
a ocasní plochy potáhneme tenkým pota
hovým papírem. Vhodný je např. Japan ne
bo Modelspan. Všechny díly modelu před 
potažením lakujeme dvěma vrstvami zapo- 
nu nebo vrchního lesklého nitrolaku. Po dů
kladném zaschnutí každou vrstvu laku pře- 
brousíme jemným brusným papírem. Ke 
zbarvení modelu použijeme z hmotnostních 
důvodů obarveného potahového papíru. 
Kabinu naznačíme světle modrým potaho
vým papírem nebo stříbrnou barvou na 
plastikovém modely.

Sestavení. Shora na zadní část trupu při
lepíme výškovku V1 a na ni směrovku S1. 
Zespodu na zadní část trupu přilepíme 
spodní kýlovou plochu S2. Shora na trup 
přilepíme křídlo K1. Při sestavování modelu 
neustále kontrolujeme souměrnost.

Létání. Na model si přeneseme podle 
stavebního výkresu polohu těžiště a model 
dovážíme kouskem olova. Ještě jednou mo
del zkontrolujeme a pokud zjistíme pokrou- 
cení některé jeho části, odstraníme toto nad 
sálavým teplem (fén, infrazářič apod.). 
Nikdy model nerovnáme nad otevřeným 
ohněm. Nedostatky v klouzavém letu od
straňujeme přihýbáním výškovky. Po vypuš
tění z ruky musí model klesat pod mírným

úhlem k zemi. Sílu a styl hodu je třeba na
cvičit. Pokud budeme s Jiřičkou létat na 
svahu, seřídíme ji na přímý let. Jak jsem se 
již zmínil v úvodu, je možné vlekat ji na rež
né niti, kterou opatříme malým a lehkým 
kroužkem. V tomto případě kluzáček seřídí
me do mírné pravé či levé zatáčky. Pokud 
budete model stavět v modelářském krouž
ku, je vhodné pro budoucí adepty modelář
ství uspořádat vhodné soutěže, např. v dél
ce letu nebo na ulétnutou vzdálenost.

Foto a výkres: autor

V současných parných dnech se může
te poněkud osvěžit pohledem na RC 
maketu PIPER L4H v měřítku 1:5,5 
s motorem OS Max 7,8 cm3, kterou 
podle polských podkladů postavil 
Bohumil Chochole z Milevska a vyfoto
grafoval J. Pipek.

SAN MARCOS. Ca - USA

•  maketové RC doplňky 
1:32 až 1:4 
(motory, kulomety, 
podv. kola, piloti)

Inky

STANDARD

•  křty 1:72
(C-46 Commando, Boeing 247, 
Martin B-10B, Gama a další)

•  kity 1:32
(P-35, Spairowhawk, Caudron, 
Gee Bee, Wedell-Williams a další)

•  kity 1:48 (Autogiro, Ford Fliwer 
a další)

•  kity 1:87 / HO 
(stavebnice US aut - 25 typů, 
budov, skladů a letadel)

(MODEL s.r.o, - dovozce)

/VlIMFORNS.

VÝROBA AUTOMOBILOVÝCH A ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ

' LISOSTŘIK PA / PS / ABS 
' VÝROBA VACU BLISTRŮ 
’ LAKOVÁNÍ (série od 100 ks) 
' TAMPONPRINT (od 100 ks)

SRC
autodráhové modely 
SRC - Škoda Favorit 
Racing, Policie ČR, 

Škoda Pick-up FREE STYLE 
a další. Motory, disky, pneu 
a další doplňky a náhradní díly

(určeno pro autodráhy EUROPA CUP)

HO
HO železniční modely - ná- 

_ kladní otevřené a zavřené 
vagony ČSD, DR, DB, lokomotivy 
T 334/710 „rosnička" v několika ver
zích (viz katalog)

. .  v ,.« „oCirrta«

(MODEL s.r.o. - výhradní distributor)

Kůbelwagen 
Schwimmwagen 
Willys Jeep 
Halftrack

1:24
(20 typů)

PŘESNÉ MODELY 
PRO SBĚRATELE

wagen Γ Τ Ί

m É Ě Ě

(vyrobeno z plechu)

ČESKÁ
AUTODRÁHA

•  autodráhy „90“ s napáječem
a s novými pistolovými obvladači

•  7 typů závodních aut

osmička
JUNIOR

okruh
TYRRELL

ovál
FORMULA 1

•  široký sortiment rozšiřujících a servisních 
dílů (ovladače, kartáčky, 3 druhy pneu, 
motory, zatáčky, zúžení, křižovatky, 
reklamní sady a panely - celkem 40 položek)

(MODEL s.r.o. - autorizovaný distributor)

I h o  I

HF.RSTA1„ BF.IJ

LIMITOVANÉ SÉRIE
(lepty, kinematika, potisk)'

5001 Eas DR (by Lima) - gondola
5002 Eas DR gondola „sgraffiti"

8711 SNCF rychl. „WASTEELS"
8712 SNCF rychl. DEF REFECTOIRE

8811 SNCB (by Rivarossi) „BRAMBLES11 
8806 SNCB (by Jouef) DINING CAR

I f  |  | |  J

8317-D/Z/FS 61 83 95 - 90 116 - 7

8319-BH/Z/FS 61 83 28 - 90 007 - 0

PLUS NOVINKY 1998 podle 
aktuální nabídky (série cca 200 ks)

(MODEL s.r.o. - exclusivní distributor ČR a SR)

/ 1 4 2 C E L  spol. s

PLZEŇSKÝ MODELÁŘ

•  obchodní oddělení, Kollárova 34, 301 21 Plzeň. TEL.: 019 - 7235590, FAX: 019 - 7220727
•  velkoobchod - zboží zasíláme na dobírku, PPL, přímé závozy, dodací lhůta ca 7 dnů

•  širokosortimentní prodejna, 10 000 druhů zboží, zásilková služba, poradenství
•  PO-PÁ 9-18, SO 9-12, Kollárova 32, 301 21 Plzeň, TEL/FAX: 019 - 7220727

RC sortiment:

★ ★
T A M 1 Y A .

rtiment: a

robi"
ROBBE-FUTABA

/  \ 
6 modelář a modely · 7/1998 · 246



m
odelář a m

odely · 7/1998
 · 247



Trup celokovové konstrukce, kabinová 
část má kostru svařenou z chrommolyb- 
denových ocelových trubek potaženou 
duralovým plechem. Zadní část trupu má 
poloskořepinovou konstrukci s přepážka
mi a podélníky potaženou plechem z leh
kých slitin.
Křídlo celokovové konstrukce, do polovi
ny rozpětí přistávacích klapek dvounos- 
níkové, dále jednonosníkové. Profil lami- 
námího křídla u kořene je NACA 632-215 
a NACA 641-412. Vzepětí křídla je 5 ° 30 ’. 
Úhel nastavení křídla je 2 0 30 ’, u kořene 
a 1 ° na konci. Elektricky ovládané jed- 
noštěrbinové vztlakové klapky zaujímají 
70 % rozpětí křídla. Pro snížení rychlosti 
letu slouží ocelové brzdicí štítky umístěné 
v polovině rozpětí křídla, štítky jsou vysu
novány elektricky kolmo na směr letu. 
Ocasní plochy celokovové s přestavi- 
telným stabilizátorem. Pohyblivé části 
ocasních ploch jsou vyztuženy podélný
mi prolisy.
Pohonná jednotka je tvořena přeplňova
ným šestiválcem Lycoming TIO-540- 
AF1A o výkonu 201,3 kW (cca 270 k) po
hánějícím třílistou vrtuli McCauley o prů
měru 1,91 m. Motor je kapotován dvou
dílným krytem z uhlíkových kompozitů. 
Palivové nádrže o objemu 363 litrů jsou 
neseny v náběžné hraně křídel. 
Podvozek příďového typu je elektricky 
zatahovatelný. Příďové řiditelné kolo je 
zatahováno směrem dozadu, hlavní kola 
do křídel směrem k trupu. Kola hlavního 
podvozku jsou opatřena hydraulickými 
jednokotoučovými brzdami.
Základní technické údaje 
Rozpětí 11,00 m; délka 8,15 m; výška 
2,51 m; nosná plocha 16,24 m2; hmot
nost prázdná 913 kg, vzletová 1 451 kg; 
rychlost maximální 413 km/h, cestovní 
395 km/h, minimální 111 km/h; dostup 
7 620 m; dolet 1 983 km.

Petr Kolmann
výkres a foto: autor

MOONEY 257 TLS
A merická firma Mooney Aircraft 

Corporation nezískala takový věhlas 
jako její konkurenti Cessna, Piper či 
Beechcraft, avšak její letadla se vysky
tují na mnoha letištích světa a počet vy
robených kusů čítající téměř 10 000 ji řa
dí mezi největší výrobce lehkých cestov
ních letadel. Firma založená v červnu 
1948 byla zpočátku pouze malou dílnou, 
ve které její majitel A. W. Mooney začal 
vyrábět svůj lehký celodřevěný letounek 
označený M-18 Mite, poháněný slabým 
automobilovým motorem Crosley Cobra 
o výkonu 25 k (cca 18 kW). Přestože M- 
18, tak i její nástupce M-19 poháněný již 
silnějším motorem Lycoming (65 k, cca 
48 kW), převyšovaly svou konkurenci

především designem, měly jednu nevý
hodu - byly tó jednosedadlovky. Této ne
výhody si byl Mooney vědom, a tak při
pravil a v srpnu 1953 zalétal celodřevě- 
nou čtyřsedadlovku M-20 poháněnou 
Lycomingem 0-320 s výkonem 150 k 
(cca 110 kW). Od roku 1955 byla zahá
jena v novém závodě sériová výroba ty

pu M-20, na kterou navázala o tři roky 
později výkonnější verze M-20A. Na po
čátku šedesátých let přišel do firmy kon
struktér R. Harmon a celodřevěnou kon
strukci přepracoval na celokovové prove
dení označené M-20B. A právě takovýto 
letoun na americkém trhu v té době chy
běl. Proto ani nepřekvapí, že se verzí B, 
C, E s úspěchem prodalo přes 3400 ku
sů. Potom firma experimentovala s lev
nějšími či dražšími variantami, ale ty ne
uspěly, zákazníci chtěli klasický stan
dard, na který byli od fy Mooney zvyklí. 
V roce 1976 dodala firma na trh nový 
model označený 201 (M-20J). Číslo vy
jadřuje nejvyšší rychlost v mílích (325

(
8

km/h). Této vysoké 
rychlosti bylo dosaže
no zabudováním vý
konnějšího motoru 
o výkonu 200 k (cca 
147 kW) do draku, 
který byl vyráběn již 
přes 20 let. Ale oproti 
dřívějším modelům byl 
aerodynamicky čistší, 
přední sklo mělo větší 
sklon, spoje plechů byly zatmeleny, na 
spoje byly použity pouze nýty se zapuš
těnou hlavou, křídlo mělo nové koncové 
oblouky. Tento model je vyráběn dodnes 
a firma jej nabízí pod označením MSE.

Vývoj dále pokračoval přes model 231 
z roku 1978 poháněný 
motorem Continental 
TSIO-360 MB-1 s tur
bodmychadlem (210 k, 
cca 154-kW), který byl 
v osmdesátémsedmém
roce přepracován na 
model 252 (M-20k)
s rychlostí 405 km/h. 
Tato verze se tehdy 
stala nejrychlejší jedno- 
motorovou čtyřsedad- 
lovkou na světovém tr

hu. Dnes ji firma Mooney nabízí pod 
označením TSE. Pro potřeby školení ar
mádních pilotů vznikla v roce 1989 
dvousedadlová verze EFS, Pilotní pro
stor je překryt dozadu odsunovatelným 
průhledným překrytém. Nejnovější verzí 
je model 257 TLS (M-20M) vyráběný od 
roku 1989. Toto provedení navazuje na 

model PFM poháněný 
motorem Porsche. 
Avšak ukončení výroby 
těchto motorů zname
nalo i konec produkce 
této verze, a to po vy
robení pouhých čtyři
ceti kusů. Po „peefem- 
ce“ zůstal nevyužitý 
aerodynamicky velmi 
čistý drak, proto by by
lo škoda jej nevyužít. 
Za pohonnou jednotku 
verze TLS byl vybrán 

výkonný motor Lycoming TIO-540- 
AF1A s tubodmychadlem a výkonem 
270 k (cca 199 kW). Tento výkon umož
ňoval letadlu dosáhnout rychlosti 413 
km/h a stoupat rychlostí 375 m/min. 
Tímto modelem prozatím končí řada le
tadel určených především pro delší lety 
při tzv. letecké turistice, řada, která si 
stále zachovává své tvary charakterizo
vané především ocasními plochami 
s kolmou náběžnou hranou a dopřed- 
ným šípem na hraně odtokové. 
Technický popis
Mooney 257 TLS je celokovový jedno- 
motorový dolnoplošník se zatahovacím 
podvozkem příďového typu.

N A B ÍZ Í Š IR O K Ý  VÝBĚR  M O D E LÁŘ S KÉ H O  Z B O Ž Í 
OD Z A H R A N IČ N ÍC H  I D O M Á C ÍC H  F IR EM . 

OTEVŘENO P O -PÁ  OD 9“ -18”  HO DIN  
SO OD 9"-12“  HO DIN  

Ostravská 31, 748 01 Hlušin 
Tel.: 069 / 97 42 823, fax: 069 / 97 42 738
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Co znamenají 
značky FAI a SMÖR?

SMÖR.

Z atímco letcům, příznivcům letectví 
i stavitelům létajících modelů jsou 

tyto značky důvěrně známé, velkému 
počtu neorganizovaných nebo začína
jících mladých modelářů nic neříkají. 
Pokusme se proto tuto mezeru ve vě
domostech vyplnit.

Písmena FAI jsou zkratkou názvu 
FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE IN
TERNATIONALE tj. Mezinárodní le
tecká federace, ta byla z iniciativy os
mi technicky vyspělých zemí a za pod
pory Mezinárodního olympijského vý
boru ustavena v roce 1905. Motorové 
létání bylo v té době sice teprve v po
čátcích, avšak úspěšné ovládnutí 
vzdušného prostoru letadly lehčími 
vzduchu - balony, a živelný rozvoj le
tecké techniky vyvolal potřebu určité 
koordinace a řízení činnosti v meziná
rodním měřítku. Organizací ustavující 
konference byl pověřen francouzský 
aeroklub, odtud tedy pochází i fran
couzský název organizace, jejíž trvalé 
sídlo je rovněž ve Francii - v Paříži.

Krátce po vzniku ČSR v roce 1920 
byl za člena přijat také Aeroklub re
publiky Československé (pod tehdej
ším názvem „ČESKÝ AVIATICKÝ 
KLUB"), v roce 1996 sdružovala FAI již 
70 členských států. Současnými úkoly 
FAI je vydávání pravidel pro řízení roz
voje světového letectví a hodnocení 
výkonů, v dovětcích jež FAI zahrnuje 
je uvedeno: schvaluje, registruje 
a publikuje světové rekordy v letec
kých sportech a kosmonautice, stano
ví a vyhlašuje podmínky ke stavbě le
tadel a provozování jednotlivých druhů 
sportu, vydává sportovní pravidla 
a podmínky pro získání výkonnostních 
tříd, umožňuje výměnu informací mezi 
členskými státy a publikuje meziná
rodní sportovní kalendář pro následují
cí rok.

Činnost FAI je řízena řadou odbor
ných komisí, jimiž jsou např. meziná
rodní letecká sportovní komise (CASI), 
komise balonového létání (CIA), para- 
šutistická komise (ČIP), plachtařská 
komise (CIVV), akrobatická komise 
(ČIVA) a další. Pro stavitele létajících 
modelů je nejdůležitějším orgánem ko
mise leteckého a kosmického mode
lářství (CIAM), v níž pracují i naši zá
stupci.

Podle podkladů 90. generální konfe
rence bylo v r. 1996 ve FAI registrová
no celkem 839 160 členů, z toho pak 
44 %, tj. přes 372 000, tvořili modelá
ři. Dalšími nejpočetnějšími skupinami 
byli parašutisté (15 %) a příznivci zá
věsného létání (15 %). Potěšitelné je

i to, že ze 245 událostí se smrtelnými 
následky nebyla ani jedna z řad mode
lářů, přestože nezkušenost a neroz
vážnost mládí k tomu jisté předpokla
dy dává (pád z budov, kontakt s vede
ním vysok. napětí při stíhání modelů, 
neodborná výroba a zacházení s rake
tovými motory a pyrotechnikou atd.).

Celá agenda jednotlivých odborných 
komisí tj. odborné předpisy, posudky 
i registrace světových rekordů je zařa
zena do skupin, označených písmen- 
ným kódem. Tak např. pod písmenem 
A jsou vedeny volné balony, pod D klu
záky, G = padáky, O = závěsné kluzá
ky, K = kosmické dopravní prostředky. 
Modely letadel jsou zařazeny pod pís
menem F, kosmické modely zahrnu
je skupina označená S. I v systému 
soutěžních pravidel FAI - tj. meziná
rodně uznaných kategorií - se lze 
snadno orientovat, známe-li příslušný 
klíč. Takže např. znakem F1 jsou 
označeny všechny volně létající mode
ly, přičemž F1A značí kluzáky (dřívější 
označení A2), F1B jsou modely pohá
něné gumovým svazkem (dřívější for
mule Wakefield), F1C jsou modely po
háněné pístovým motorkem do obje
mu 2,5 ccm. Znakem F2 jsou označe
ny tzv. upoutané modely, tj. s kruho
vým letem, řízené VOP. F2A např. 
značí modely rychlostní, zatímco pod 
znakem F2B jsou zařazeny modely 
akrobatické. Ve skupině F3 jsou zařa
zeny všechny dálkově řízené modely 
(RC = Radio Controll) včetně akroba
tů, větroňů i vrtulníků. Znakem F4 je 
určeno, že jde o makety, tj. přesné 
zmenšené modely skutečných letadel, 
ať již jde o modely upoutané, řízené 
rádiem, či halové minimakety. V po
slední skupině F5 jsou tzv. elektrolety 
tj. rádiem řízené (RC) modely poháně
né elektromotorem. Přestože sportov
ní řád FAI zahrnuje celkem 32 soutěž
ních leteckomodelářských kategorií, 
vytvářejí si i jednotlivé národní mode
lářské svazy vlastní soutěžní pravidla 
podle místních materiálových a organi
začních podmínek.

Rovněž v raketomodelářské odbor
nosti FAI je zaveden obdobný systém 
značení předpisů, pravidel a rekordů, 
jako je tomu u leteckých modelářů a to 
kódem sestávajícím z několika znaků. 
Prvý znak S značí, že se jde o raketýr- 
skou odbornost, další znaky (číslice) 
určují soutěžní třídu. Například: kód S1 
značí soutěž raket v dosažené výšce 
letu; S2 - totéž co S1, ale s předepsa
ným zatížením v hlavici; S3 soutěž ra

ket v trvání letu na padáku; S6 soutěž 
raket v trvání letu na brzdicí stuze 
(streamer); S4 soutěž v trvání klouza
vého letu raketoplánů; S8 - totéž co 
S4, ale povinně řízené rádiem (zatím 
návrh); S5 výšková soutěž maket; S7 
soutěž bodovacích maket (hodnocení 
letové charaketeristiky); S9 vrtulníky; 
S10 rogalla atd.

Všechny modely mají předepsá
ny určité m inimální rozměry a do 
výše musí být vyneseny raketovým 
motorem předepsaného impulzu. 
Maximální povolený impulz motoru dá
vá poslední znak - písmeno - v kódo
vém označení, takže např. z kódu FAI 
S1A poznáme, že jde o výškovou sou
těž raket s motorem o maxim, impulzu 
2,5 Ns (newtonsekund), nebo S4C je 
časová soutěž raketoplánů s motorem 
10 Ns. Celkem obsahuje sportovní řád 
FAI 40 raketomodelářských soutěž
ních kategorií.

Také SMČR (tj. Svaz modelářů 
České republiky), který je prostřed
nictvím Aeroklubu ČR členem FAI, vy
dává vlastní předpisy a národní sou
těžní pravidla, zaměřená zejména na 
mládež a nové začínající modeláře.

Této situaci je nápomocno i Mini
sterstvo školství, jež každoročně vy
hlašuje modelářské soutěže pro žac
tvo do 15 let.

V současnosti (k 1. lednu 1998) 
sdružuje SMČR v 500. místních klu
bech modeláře šesti odborností - le
tecké, raketové, lodní, železniční, au
tomobilové a plastikové modeláře. Do 
náplně SMČR patří zajišťování státní 
reprezentace v modelář, odbornos
tech, tvorba a schvalování sportovně- 
technických předpisů s celostátní i me
zinárodní platností a spolupráce s jiný
mi společenskými a sportovními orga
nizacemi. SMCR rovněž vydává ka
lendář sportovních akcí, adresář mo
delářských klubů a rozhodčích.

Členem SMČR se může stát každý 
občan ČR (mladší 15 let se souhlasem 
rodičů), který se chce aktivně věnovat 
modelářství, tj. nejen stavět modely, 
ale zúčastňovat se i soutěží. Zkušení 
modeláři se mohou zúčastňovat i mist
rovských soutěží až po účast v druž
stvu státní reprezentace. Je však nut
no udělat to nejdůležitější: Začít, a při
hlásit se v nejbližším místním klubu. 
(Informace rovněž poskytne sekre
tariát SMČR (Mgr. M. Navrátil), 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7- 
Holešovice, tel.: 02 /87  22 222.)

Alois Rosenberg

%
f  \
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Soutěž žáků
V této chvíli již  mají žáci - lodní mode
láři - za sebou i letošní mistrovství re
publiky (12. - 14. 6., z důvodů uzávěr
ky tohoto čísla bude reportáž až v ně
kterém dalším sešitu). Však se také 
nominační závod (objastní kolo) o po
stupová místa na M ČR z východočes
ké oblasti je l 25. dubna. Přes to - pro
tože je j pořádal nově založený klub 
KLoM Dvůr Králové nad Labem - se 
chceme o této žákovské nominační 
soutěži i s tímto spožděním zmínit.

Redakce

Model Pocahontas třídy EX-500. 
Laminátový trup (Máchán, Náchod), 
konstrukce (Suchý, Náměšť nad Os!.). S 
touto lodí soutěží 12letá S. Darvašová.

Na slepé rameno Labe do Pardubic 
se sjeli lodní modeláři - žáci, aby si vy
bojovali postupová místa na mistrov
ství ČR. Pořadatelem této nominačhí 
soutěže byl nově založený klub KLoM 
ze Dvora Králové nad Labem spolu 
s pardubickými modeláři pod vedením 
Josefa Navrátila, který svými zkuše
nostmi a radami celou soutěž „začína- 
jících" modelářů bezchybně řídil, za 
což mu všichni dvorští modeláři děkují.

Krásný a slunný den jakoby ani ne
dával tušit, že boje na vodní hladině 
nebudou zdaleka tak jednoduché, jak 
to na první pohled vypadalo. Do mode
lářského klání nastoupilo třináct závod
níků ze šesti klubů - Bílá Třemešná, 
Dvůr Králové, Chrudim, Náchod, 
Pardubice, Vamberk. „Bitvy" na soutěž-

fe®B  - ■■ i i  K u nmt■NI afi UP H
Námořní hlídkové lodě jsou určeny 

k provádění celní a pohraniční služby, 
ochrany teritoriálních vod a námořních 
vojenských základen.

Hlídková loď č. 23 byla sestavena ja
ko model ve stanici mladých techniků 
Tušinské části Moskvy dle skutečné 
předlohy, která slouží ve vodách a pří
stavech dálného východu. S modelem 
je s ní možno soutěžit na soutěžích lod
ních modelářů ve třídách EX-500 (mo
dely lodí do délky 500 mm s elektric
kým pohonem), F2, F2-Ž (makety sku
tečných lodí, resp. žákovské makety).

Maketa lodi je poměrně lehká na 
zhotovení, čímž je vhodná pro středně 
pokročilé modeláře. Výhodou je také 
široký otvor nad motorovým prostorem

nich tratích byly tuhé avšak vedené 
v duchu fair play. Na startovišti FSR- 
Eco dominoval ještě loňský mistr re
publiky Lukáš Linhart, ale do popředí 
„efeserek" se dravou jízdou prodrala 
nadějná juniorka Monika Darvašová, 
která celý závod FSR-Eco nakonec su- 
veréně vyhrála. Na sousedním starto
višti vyhrála její sestra Soňa třídu EX- 
500 pěkným výkonem 290 bodů. V EX- 
Ž obsadila první místo Martina 
Ponikelská. Všechny dívky jsou z klubu 
KLoM Dvůr Králové n. L. Pouze třída 
F2-Ž se stala kořistí domácího Tomáše 
Zajíce.

Výborná atmosféra, krásné počasí, 
dobríé výsledky, co víc si přát? Snad 
jen aby takových dnů bylo co nejvíc.

Josef Darvaš 
Foto: autor

Stručné výsledky:
EX-500 (8 soutěžících): 1. S.
Darvašová (Dvůr Králové), 290; 2. M. 
Ponikelská (Dvůr Králové), 290; 3. L. 
Navrátilová (Pardubice), 280 bodů. 
EX-Ž (4): 1. M. Ponikelská (Dvůr 
Králové), 280; 2. K. Krejčí (Pardubice), 
270; 3. J. Valenta (Pardubice), 240 bodů 
F2-Ž (9): 1. T. Zajíc, Leader 15, 282,66

(hodnocení 85,66); 2. J. Valenta, 
Leader 16, 280,33 (88,33); 3. K. Krejčí, 
jachta IVA, 277,00 (86,00) bodů (všich
ni tři Pardubice).
FSR-Eco Standard (7): 1. M.
Darvašová (Dvůr Králové), 43/46,7; 2. 
L. Linhart (Náchod), 42/13; 3. L. 
Macháň (Náchod), 39/32 s.

Soňa a Monika Darvašovi (KLoM Dvůr 
Králové n. L.) se svými soutěžními modely 
(zleva).

IX. MISTROVSTVÍ SVĚTA MODELŮ LODÍ kategorie C 
IX. MISTRZOSTWA SWIATA MODELI STATKÓW I OKRETÓW KLASY C 
IX. WELTMEISTERSCHAFT VON SCHIFFSMODELLEN DER KLASSE C 
IXTH WORLD MARINE C-CLASS MODELS CHAMPIONSHIPS

Mistrovství světa pro tzv. stolní modely lodí se bude konat v termínu 22. až 30. 
srpna 1998 v polském přístavním městě Gdaňsk. Místem konání bude Centrální ná
mořní muzeum (ul. Szeroka 67/68; 80-835 Gdaňsk, POLSKO). Šampionát je vypsán 
pro třídy C1, C2, C3, C4, C5, C6 a C7. Pořadatelem je hlavní úřad LOK (Liga obro- 
ny krajů) pod záštitou mezinárodní organizace lodních modelářů NAVIGA.
(Kontakt: Jan Marczak, tel.: 0048 - 22 - 49 34 51)

(pod nástavbou) a tím snadný přístup 
k zařízení uvnitř modelu. Při práci na 
modelu je třeba mít na paměti několik 
zvláštností konstrukce této lodi - zvlášt
ní kotva „Ansaldo", kotevní vrátek (na
viják), 20mm rychlopalný kanon, anté
na RLS ukrytá v proudnicovém „radio- 
průzračném" krytu, automaticko-pneu- 
matický záchranný vor, tlumiče hlav
ních motorů atd.
POSTUP STAVBY:
Stavbu modelu začínáme základem 
celé lodi - trupem. Je možno zhotovit 
jej buď klasickým způsobem, tj. posta
vením kostry z překližky a nosníků 
a s potahem tenkou překližkou, nebo ji
ným způsobem (Např. lisováním 
z PVC, laminováním do formy nebo na

kopyto apod.) podle šablon teoretické
ho schématu.
Po dokončení trupu jej řádně vytmelí- 
me a vybrousíme. Do trupu vlepíme 
prefabrikované komponenty, které jsou 
v současné době k dostání (pouzdro 
s hřídelí, motorové lože, při použití lod
ního kompletu motor, spojku a hřídel 
s pouzdrem). Odpadne tím nutnost vý
roby těchto částí, což by se neobešlo 
bez soustružnických prací. Dále vlepte 
pouzdra pro dřík kormidla, pozor na 
uložení v příslušných osách vůči trupu. 
V této fázi ještě můžeme do trupu osa
dit držáky pro serva, baterie pro přijí
mače apod.

Palubu modelu je možno vyrobit 
z vícevrstvé překližky, sklolam iná- 
tové desky, vhodného plastu apod. 
Postupujeme tak, že trup obrátíme 
dnem vzhůru, položíme na materiál pro 
palubu v potřebné velikosti, obkreslíme 
tvar a vyřežeme. Dále přeneseme na
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Maketa ruské hlídkové lodi č. 23. V roce 
1997j i  postavil J. Darvaš, člen KLoM Dvůr 
Králové nad Labem.

Zábradlí nástavby a paluby je nejlépe 
zhotovit z mosazného nebo měděného 
drátu pájením. Na zhotovení kanónu 
opět použijeme dřevo, org. sklo, plast 
apod., hlavně jsou z tenkých trubek 
s navlečenou vinilovou trubkou. Dále si 
připravíme maketu antény RLS, světlo
metu, hledáčků, elektromotoru kotevní
ho vrátku, průlezů, záchranného voru,

M

\
palubu tvary budoucích otvorů do pod
palubí a vyřežeme je také. Připravenou 
palubu opracujeme prakticky do kone
čné podoby a přilepíme k trupu. Po za
schnutí opracujeme spoj paluba - trup, 
podle potřeby vytmelíme a vybrousí
me. Zde je možno doplnit obvody otvo
rů pod nástavbami rámečkem cca 10 
mm vysokým. Rámečky vyrobíme buď 
z tenké překližky (tl. 1 až 2 mm), nebo 
jiného vhodného materiálu. Tyto rá
mečky omezí průnik vody do podpalubí 
při větších vlnách, větším naklánění 
modelu apod.

Detail zadní paluby se složeným záchran, vorem, pacholaty a vlajkou sovětského námoř
nictva. Na středním stožáru je vidět umístění antény RLS.

pacholat, pozičních světel a dalších po
třebných detailů. Po dokončení jednot
livých dílů je musíme vhodně nabarvit, 
čímž jim dáme skutečný vzhled. 
Pamatujeme na to, že jedna tlustá vrst
va barvy je vždy horší než několik ten
kých vrstev. Po nabarvení usazujeme 
jednotlivé díly na hotový model dle plá
nu. Nikdy se nesnažte nabarvit celý ho
tový model najednou, dochází k stéká
ní barev do nežádoucích míst, přetaže
ní okrajů různých barev a dalším nepří
jemnostem, které by celkovému vzhle
du pracně zhotoveného modelu nepro
spěly.

Detail přední paluby s 20mm kulometem.

Po celkovém nabarvení trupu a paluby 
přistoupíme ke stavbě nástavby, výro
bě doplňků a dalších potřebných detai
lů. Na boky přilepíme „dekorativní" tlu
miče výfuků hlavních motorů a nabarví
me čáru ponoru. Nástavba modelu je 
celkem jednoduchá, je ji možno vyrobit 
z kartonu, překližky, plechu, organické
ho skla, plastu atd. Stavbu provádějte 
pečlivě, dodržujte úhly a hrany dle plá
nu, což zvyšuje hodnotu hodnocení 
modelu na soutěžích, ostatně to platí 
pro celý model. Do zhotovené nástav
by vyřežeme všechny otvory pro dveře 
a okna a přistoupíme k povrchové 
úpravě. Pó ukončení povrchových 
úprav provedeme osazení dveří a za
sklení oken. Pohled na uspořádání paluby a velitelského můstku.

(  \
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BAREVNÉ PROVEDENÍ makety hlíd
kové lodi: ČERVENÁ (část pod pono
rem, záchranný vor, záchranné kruhy); 
ŠEDÁ (část nad ponorem, nástavba, 
kryt strojního oddělení, průlezy, stožá
ry, záklopky, kotevní naviják, „skříň" ku
lometu); CERVENOHNEDÁ (paluba, 
palubní schůdky); OLIVOVÁ (anténa 
RLS, lafeta  ̂kulometu, náhradní krabice 
s náboji); ČERNÁ (kotva, zarážky pa
cholata, konce tlumičů, otěrové lišty, 
čára ponoru, kormidelní kolo, číselné 
označení lodi). Na modelu se vyskytují 
i některé další barvy (např, ocelově še
dá - kotevní řetěz, hlaveň kulometu 
atd.), při barvení se můžete orientovat 
také dle přiložených snímků hotového 
modelu.

Josef Darvaš
Výkresy a foto: autor 

Prameny: Modelist-konstruktor č. 5/69

HLÍDKOVÁ LOD č. 23 (měř. 1 : 28) kategorie F2-A

ŘEZY TRUPU
50 100 mm

Popis částí (plánek na dvoustranně 20, 21) 
1 -  vazník
2 -  kotva „Ansaldo"
3 -  otvor pro kotevní řetěz
4  -  podpěrka řetězu
5  -  vrátek kotev, řetězu
6 -  vazník
7  -  krabice s náboji
8 -  krabice s náboji
9  -  kulomet

10 -  zaměřovač
11 -  návětmík 
1 2 - k r y t

13 -  reflektor
1 4  -  větrný štít můstku
1 5  -  radioanténa
16 -  držák na signální vlajky
1 7  -  poziční světla
1 8  -  anténa RLS
1 9  -  záchranné kruhy
20 -  světlíky
21 -  protipožární hadice
22 -  výdech ventilátorů
23 -  naviják hadice

24 -  automat, záchranný vor
25 -  pachole
26 -  průlez
27 -  otěrová lišta
28 -  poziční světlo
29 -  palubní světlíky
30 -  kryt
31 — velitelský stůl
32 -  kormidelní kolo
33 -  stůl
34 -  sedačky
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Rekordní vrtulník „ROTOR"

Historická fotografie z roku 1963, Jiří 
Komůrka s rekordním vrtulníkem ROTOR.

V  době kdy se propagovalo heslo 
„Za masovost rekordy" jsme v Rou- 

sínově pořádali dny rekordů. Do 
Rousínova na dny rekordů jezdili i čle
nové jiných klubů a některým se i je -  
koidy podařilo ustavit. Byli to: Laďa Ďu- 
rech z LMK Uherské Hradiště, který 13.
9. 1964 překonal výškový rekord 
s „Wakefieldem", když dosáhl 131 m; 
Miroslav Duda z LMK Brno překonal
10. 10. 1967 rovněž výškový rekoid 
v kateg. Wakefield výkonem 209 m; 
Bernard Husák, též z LMK Brno, překo
nal 3. 11. 1968 výškový rekord 82 m 
s vrtulníkem na gumový pohon.

Protože člen našeho MK Rousínov 
Jiří Komůrka něchtěl zůstat stranou to
hoto dění, postavil již v roce 1962 vrtul
ník s detonačním motorem. Inspiroval 
se plánkem v časopisu Letecký mode
lář (6/56). S tímto vrtulníkem maďarský 
modelář Horváth ustavil tři světové re
kordy. Ale Jiřímu se toto monstrum ne
dařilo odstartovat, nevěděli jsme kde to 
má těžiště (na plánku v LM nebylo vy
značeno). Až v LM 8/63 zveřejnil po

dobný vrtulník Zdeněk Kaláb, který 
s ním vytvořil čs. rekord v délce letu 
- 6 minut, 10 vteřin. Podle tohoto plán
ku Jiří Komůrka původní model upravil 
a v letech 1963 až 1966 s ním ustavil 
10 československých rekordů. Plán - 
dnes již historického vrtulníku - jsem ny
ní poskytl ke zveřejnění pro inspiraci 
těm, kteří by chtěli zkusit některé dosud 
platné rekordy překonat, protože jak 
jednou napsal Radek Čížek: „Rekordy 
jsou na to aby se překonávaly."
POPIS MODELU (neoznačené rozmě
ry v mm):
Křídlo s profilem Clark Y má hlavní 
nosník z borovicového dřeva o přůřezu 
6x4, náběžná hrana zaprofilovaná 
z balzy 10x10, odtoková hrana z balzy 
4x20 je zabroušená do úkosu. Čtyři 
středová žebra jsou z překližky tl. 3, 
spodní plocha těchto žeber je podlepe- 
ná překližkou tl. 2, prostor mezi žebry 
vylepen tvrdou balzou. Toto zpěvnění 
je nutné, neboť se na ně upev
ňuje pertinaxová trubka, která 
nese motor s nádrží a vyvažova
či rameno. Mezi žebra z překliž
ky tl. 2 jsou zalepeny směrové 
plochy, ostatní žebra jsou z bal
zy tl. 3. Směrové plochy jsou 
z balzy tl. 4. Na ně je nalepená 
vodorovná vyvažovači plocha 
z balzy tl. 5, zaprofilovaná do 
sníženého profilu Clark Y. Pro 
zvýšení tuhosti křídla jsou mezi 
žebra vlepeny diagonály z balzy 
3x3 a konec křídla je polepen 
balzou tl. 1,5 a zaprofilován do 
kapkovitého tvaru.
Motorovou část tvoří pertinaxová 
trubka (ø 20), která je upevněna 
na křídlo třemi šrouby M3 s ma
ticemi. Detonační motorek s ob
jemem 1,5 cm3 je upevněn na loži 
z překližky tl. 4, za motorkem je 
připevněna nádrž na palivo.
Vyvažovači rameno z duralové 
trubky průměru 10. Na jeho kon
ci je navinuto plátkové olovo 
v takovém množství, aby jeho 
hmotnost zajistila vyvážení vrtul

níku do vodorovné polohy. Trubka je ke 
křídlu upevněna dvěma šrouby M3 
s maticemi.
Potah a povrchová úprava. Křídlo, 
směrové plochy a vodorovná plocha je 
potažená modelspanem v kombinaci 
modrá a žlutá, všechny plochy dobře 
nalakované nitrolakem.
Létání. Start modelu je dosti obtížný, 
musí se přijít na to co to potřebuje. 
Vrtulník je nutné razantně nad hlavou 
roztočit a okamžitě utéct stranou, pro
tože než křídlo dostane vztlak padá do
lů, až přibližně při třetí otáčce se začne 
stroj zvedat. Nejlépe se model startuje 
z převýšeného místa, např. z meze vy
soké alespoň 2 metry. Zalétávací starty 
doporučuji provádět s omezeným Cho
dem motoru (cca 30 s) nebo opatřit vr
tulník determalizátorem (padáček).

Alois Šild, Modelklub Rousínov
Foto a výkres: archiv autora

REKORDNÍ v ý k o n y

(Držitel J iří Komůrka, MK Rousínov)

1) 3.11. 1963 výška 441 m

2) 5. 4. 1964 dálka 1850 m

3) 26. 5. 1964 dálka 2250 m

4) 26. 5. 1964 čas 11:32,00

5) 16. 8. 1964 čas 15:47,00

6) 24. 8. 1964 výška 523 m

7) 24. 8. 1964 čas 19:27,00

8) 11.10. 1965 čas 23:35,00

9) 11.10. 1965 dálka 7800 m

10) 9.10. 1966 čas 25:16,00

(Podle rekordních protokolů zpracoval autor)

Nová modelářská predajňa Vam ponúká:
stavebnice modelov lietadiel, automobilov a lodí, RC 
súpravy Futaba, serva, akumulátory, konektory, na- 
bíjačky, balzu, listy, lepidla, laky, palivo, el. regulátory 
JETI, sp, motory MVVS, MDS, ENYA, nažehlovacie fólie 
Oracover, Superfilm a další modelářský materiál.

Vyskúšajte našú zásielkovú službu!!!
M V V SLaurinsáka 17,

Bratislava 821 07 
tel.: 0905 643 389, fax: 281 361 
Po.-Pia. 9.00- 18.00 So. 9.00 12.00 IS

JR MODELS
VÝROBA A  PRODEJ LETECKÝCH MODELŮ MODELÁŘSKÁ PRODEJNA
Ing. Jan Rumreich Hana Zapletalová
679 22 Šebrov 113 602 00 Brno, Veveří 109
Tel./fax: 0506/43 16 11 Tel./fax: 05/4121 7654

Ze širokého sortimentu vyráběných modelů a příslušenství 
uvádíme na trh náš nejnovější výrobek:

CAP 232  - plně akrobatický 
model, maketa francouzského letadla

Rozpětí 1400 mm Motor 6 ,5 -8  cm3
Délka 1190 mm El. motor MEGA MIDI 16 E
Hmotnost 2,2 - 2,8 kg Zdroj 16 -1 8  čl.

Laminátový sendvičový trup je dodáván ve dvou 
modifikacích: pro spal. motor nebo pro elektrolet.

Vyžádejte si kompletní katalog a ceník našich modelů a příslušenství.

(  '  \
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MISTROVSTVÍ SVĚTA 1998 
- makety F4B, F4C, F4 Large
Uspořádáním MS maket letadel byl 

pro letošní rok pověřen aeroklub 
Jihoafrické republiky. Světový šampionát 
byl uspořádán ve dnech 26. 4. až 2. 5. na 
vojenském letišti Swartkop, několik kilo
metrů od hlavního města JAR Pretorie. 
Dopravu funkcionářů i některých soutěží
cích ze dvou hotelů zajišťoval pořadatel 
mikrobusy, mnoho soutěžících se však do
pravovalo po vlastní ose pronajatými auty. 
Bohužel se nedá říci, že organizace pře
pravy (při příletech a odletech) fungovala 
bezchybně a trochu více zodpovědnosti 
by bylo namístě.

Mistrovství světa se konalo za účasti 
modelářů z 18 států, kteří zde představili 
12 upoutaných maket, 48 RC maket a 12 
maket velké kategorie. Českou republiku 
reprezentovalo v JAR celkem pět modelá
řů a dva bodovači. V kategorii F4B (upou
tané makety) Vladimír Kusý s maketou 
Percival Proctor a Roman Pešta s make
tou Avia BH-9, v kategori F4C (RC make
ty) Pavel Fencl s nám dobře známým le
tounem Knoller Ci l ,  Karel Vodešil s Aero 
Ae-10-01 a ing. Viktor Kučera s maketou 
letounu Monospar St 4 Mk II. Jako roz
hodčí byli za ČR delegováni Radoslav Čí
žek (bodovač letové části UČ maket) 
a Zdeněk Bedřich (bodovač letové části 
maket F4C a velkých maket F4C-X).

Pro soutěžící všech kategorií uvolnil po
řadatel dva hangáry, ale jen částečně. 
O místo se museli podělit nejen s několika 
stroji Mirage, ale i maketou rakety 
Arianne. I když byjo trochu těsno, nakonec 
se vše srovnalo. Části modelů byly vyjmu
ty z velkých přepravních beden (postra
chem všech leteckých společností) 
a smontovány v pohledné celky.

Registrace a zkušební lety probíhaly 
26. 4. Následující den byl v JAR svátek 
a dopoledne se konalo kontrolní létání pro 
bodovače F4B. Pořadatel se asi domníval, 
že se tohoto úkolu zhostí tím, že nasadí 
místo makety, nebo polomakety model ak
robata F2B. To však zkreslilo situaci a bez 
regulace otáček motoru to ztratilo smysl 
vůbec.

V poledne došlo k tradičnímu oficiální
mu otevření MS. Družstva jednotlivých 
států odpochodovala za perfektního do
provodu vojenské hudby ke svým vlaj
kám. Projev přednesla starostka 
Centurionu (část Pretorie), velitel AFB J. 
H. Dalport, patron MS a předseda subko
mise FAI pro makety Nor Narve Jensen. 
Působivě působil přelet létajícího muzej
ního Spitfire Mk. a vystavení D.FI. Flomet 
Motha.

Vraťme se však k průběhu mistrovství. 
V odpoledních hodinách začalo statické 
hodnocení modelů. Pro kategorii F4B to 
nebyl velký problém, šlo pouze o 12 mo
delů. Rozjelo se i hodnocení F4C s tím, že 
F4C poletí před statickým hodnocením. 
1. kolo F4C začalo již v pondělí odpoled
ne. Létat se začalo za krásného počasí, 
bezmračné oblohy a občasného slabého 
větru měnících se směrů. Hodnocení stati
ky trvalo nadměrně dlouho a ani výsledky 
nebyly odpovídající. Nasazovat lidi s do
statečnou praxí a technickým postřehem 
by mělo být prvním předpokladem úspě
chu.
Kategorie F4B - upoutané makety. Bylo 
celkem jasné, že nejvíce bodů na statice 
získá čtyřmotorový bombarďák Avro
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Lancaster Poláka Kaziroda (viz snímek na 
titulu). Model již létá od roku 1990, je zná
mý a chyby oproti dokumentaci jsou velmi 
malé. Dobře se jevil i dvoumotorový 
Douglas A 20 G jeho kolegy Pietra 
Zawady, Antonov An-28 A. Dubanevicze 
z Litvy a nový model našeho Vládi Kusého 
- Percival Proctor Mk IV (viz snímek na ti
tulu). Kolik, ale který model v souhrnu zís
kal, o tom někdy nemají bodovači přehled. 
Výsledky zpracovával totiž počítač jinde. 
Nakonec se ukázalo, že si sice tyto mode
ly opravdu obdržely nejvíce bodů, ale roz
díl 86 bodů v neprospěch Kusého vůči lan- 
casteru, to nesedělo. Avia BH-9, Romana 
Pešty sice ve statice skončila až na 8. mís
tě, ale byla to spíše daň za to, že model 
byl bodován dle vylosování jako první, než 
za nesoulad se vzorem. První opět letěl R. 
Pešta dík původnímu vylosování. Neletěl 
špatně, jen trochu tvrději přistával a mimo
řádně ostré kamínky v asfaltové dráze pů
sobily na jeho kola i ostruhu jako struha
dlo. Zapsal 1388 bodů a jak se ukázalo, 
byl to 4. nejlépší let kola. V. Kusý si byl vě
dom toho, že vyrovnat hendikep ze statiky 
může jen výborným létáním.

Nasadil 1725,5 b., což byl nejlepší let 
kola a příliš mnoho na lancastera, který 
měl let o 90 bodů slabší - i když šlo o do
brý let. Potom přicházel v úvahu už jen 
Polák Boguslav Malota s dvoumotorákem 
Jak-6 v sovětské kamufláži z 2. svět. války 
a o něco slabší let J. Sheekse z USA 
s maketou Helcat za 1042,5 bodů. Ostatní 
nestálo za řeč a čtyři soutěžící nedokázali 
odstartovat vůbec.

Druhé kolo. O 24 bodů se opět zlepšil 
náš Kusý, propadl se ale opět Kazirod 
s lancasterem. Nedolétal Pešta pro ubrou
šenou ostruhu a vyvrácenou směrovku, 
ale i tak to dalo to ještě 1005 bodů. 
Konečně v tomto kole odlétli všichni i když 
u mnohých to byla bída. Neurovnané lety, 
nevyvážené modely a problémy s motory.

Třetí kolo. Lancaster letí ještě slaběji, 
méně jistě, než jak jsme zvyklí, protože je
ho let bývá vždy impozantní. Ale přelétává 
ho tentokrát i vlastní člen družstva Malota 
s jakém. Přes oba Poláky šel nakonec „ze
lenáš" MS náš Roman Pešta výkonem 
1605 bodů. Byl to jeho nejlepší let a druhý 
nejlepší let kola. Spíše citem z létání sou
peřů než počítáním postřehl Kusý svoji ži
votní šanci. Předvedl let obratově nikoli 
přebohatý na efektní obraty (třeba sou- 
vrat), ale s každým obratem přesně roz
pracovaným a zaletěným. S citem pro 
rychlostní změny předvedl let hodný mist
ra za 1775 b., což byl nejvýše hodnocený 
let ze všeho létání. Tím dotáhl značné 
(a nezasloužené) manko ze statiky a do
stal se o neuvěřitelných 9,25 bodu před 
Kaziroda. Mylné by byly myšlenky o ovliv
nění výsledků bodovači. Nejlepší i nejhor
ší výsledek se škrtá, komputer sčítá jen 3 
střední hodnoty. Dobře a poměrně spoleh
livě létal Němec A. Funk s maketou 
Messerschmitt Me-109 se zatahovacím 
podvozkem. Opět tři soutěžící nedokázali 
vzlétnout. Němec K. G. Kraft s modelem 
Laird, Dubanevitz s An-28 a kupodivu ani 
tak zkušený modelář jako je Američan 
Ralph Burstine s tak mimořádně vhodným 
modelem, jako je Chipmunk.

Mistrem světa se tedy stal pro rok 1998 
náš Vladimír Kusý, několikanásobný ko
runní princ světového titulu. Jde o napros
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to zasloužené vítězství podložené perfekt
ně seřízeným čtyřdobým motorem OS 
Max 15 cm3 a jistotou ve vedení modelu. 
Dobře pracující elektronický ovladač, je 
připevněn přímo na řídicí rukojeti. Proud je 
do trupu veden izolovanými lanky. Nový 
model Proctor byl ale sotva zalétnutý, tak
že byl létán na jistotu, má hmotnost jen 3,6 
kg což dává předpoklady, že dokáže zalé- 
tat i obtížnější obraty. Naše neúplné druž
stvo v kateg. F4B získalo ještě výborné 3. 
místo, když bezpečně přelétalo (rovněž 
dvoučlenné) družstvo Německa o téměř 
1700 bodů.

Přestože se nemá uvažovat systémem 
„kdyby", je nutno udělat tentokrát výjimku. 
Mít ještě třetího člena družstva na úrovni R. 
Pešty, stačilo by to na titul i v družstvech. 
Peštovi, který v jednotlivcích obsadil 4. 
místo, chybělo na 3. místo jen 15 bodů pro
tože při prvním letu ubrousil ostruhu čímž 
odpadla směrovka. Byl to pro něho bezpo
chyby dobrý mezinárodní křest a jeho vy
slání na MS bylo takticky správné, ale jedi
nec, byť velmi dobrý má bez pomocníka víc 
než maximální starosti. Náročné létání ve 
všech kategoriích se neobešlo bez havarií, 
které se nám naštěstí vyhnuly. Na základě 
chyb v pilotáži jich bylo šest, ale totálních 
v kateg. F4C a F4C-CX

Šance našeho neúplného družstva 
mohly být jen na úrovni neúplných druž
stev, protože i tři průměrní nalétají víc než 
dva výborní. Třetí muž nám chyběl, proto
že na tuto dalekou cestu chyběly i peníze. 
Modelářství není v „olympijské skupině 
sportů", které jsou fninisterstvem školství 
přednostně zajišťovány. Jsme sice v ma
ketách tradičně úspěšní, ale v pořadí fi
nančního zajištění až za olympijskými 
sporty, i za těmi neúspěšnými. Taková je 
skutečnost. Pouze dvě družstva byla letos 
úplná, polské a americké. Tím bylo dáno 
i pořadí družstev, protože i tři prů
měrní...atd.

Posuzujeme-li výsledky z hlediska leto
vých programů nebylo vidět nic mimořád
ného. Spíše známé tíhnutí k tomu, jak se 
létání vyhnout. Jestliže naši úkázali nejvýš 
let na 45 °, nikdo druhý neukázel nic. V po
řádku to samozřejmě není. Vina je přede
vším v pravidlech, kde koeficient obtížnos
ti je pro všechny úkony a obraty jednotný. 
Důsledek je jasný, proč by se měl někdo 
nutit do obtížného manévru s nejistým vý
sledkem, když body lze získat snadněji, 
odhozem letáků či bomby.

Kategorie F4B byla léta popelkou mezi 
maketami, nikdo se jí nesnažil pomoci na 
nohy. Již před dvanácti lety byl zamítnut 
pokus o zrušení MS pro tuto kategorii. 
Převládaly zkostnatělé názory dřívějšího 
vedení subkomise maket. Skoro s ničím 
se nedalo hnout - jak by ne, sahejte něko
mu na jeho dítě... Bodovači MS 1998 
(F4B) z pěti zemí - ČR, Švédská, 
Německa, Holandska a Litvy - spolu s mo
deláři ostatních zúčastněných států se do
hodli, že je potřeba situaci zlepšit. 
Písemně to bylo sděleno jury tohoto mist
rovství s tím, že společně zpracují návrh 
na odstranění dosud přetrvávajících zá
vad, nejasností, rozporů. Jde o platná pra
vidla. To bude 1. kolo. Zpracovaný materi
ál s návrhem na úpravy a se zdůvodněním 
bude prostřednictvím aeroklubů zaslán na 
FAI. Jako 2. kolo, navrhnou nová pravidla 
k vydání, po skončení platnosti dosavad
ních. Hlavním motivem bude ocenění ob
tížnosti úkonů a letových manévrů do růz
ných skupin obtížnosti. Takový cíl schvalu
jí i modeláři Polska a USA.

Radoslav Čížek, Zdeněk Bedřich
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VÝSLEDKY

Kategorie F4B Kategorie F4C
JEDNOTLIVCI JEDNOTLIVCI
poř jméno stát model průměr celkem poř. jméno stát model průměr ze celkem

ze dvou. letů bodů dvou. letů bodů
1. Vladimír Kusý ČR Percival Proctor 1775,00 3320,00 1. Pavel Fencl ČR Knoiler C II 1607,50 3304,00
2. Marian Kazirod Polsko Avro Lancaster 1579,75 3310,75 2. Andreas Luthi Švýc. Avro A10 1489,50 3262,50
3. Boguslav Malota Polsko Jak-6 1548,00 2841,00 3. Hans Amman Svýc. Curtis Jenny 1670,00 3147,50
4. Roman Pešta ČR Avia BH-9 1496,50 2827,00 4. Glen Roberts JAR Sopwith F1
5. Piotr Zawada Polsko Douglas A20 Camel 1509,50 3129,50

G Hovac 1117,25 2782,25 5. Ray Torres USA Beechcraft T42A 1559,00 3104,00
6. Stephen Ashby USA Domier 1722 1217,25 2552,25 6. Jurgen

Steinberger Něm. Fokker D VII 1532,00 3068,00
13. Karel Vodešil ČR AeroAe-10-01 1512,50 2897,00
35. Viktor Kučera ČR Monospar Mk.II 1235,50 2281,00

Kategorie F4C-X (Large Scale)
JEDNOTLIVCI

jméno stát model průměr celkem DRUŽSTVA F4B DRUŽSTVA F4C DRUŽSTVA F4C-X
ze dvou. letů bodů

1. Andreas Luthi Něm. Bticker Jungmeister 1668,00 3309,00 1. Polsko (8934,00) 1. Švýcarsko (9255,00) 1. Švýcarsko (8435,50)1
2. Max Meickensch Něm. Brewster Buffalo 1660,25 3169,25 2. USA (6601,75) 2. Jižní Afrika (8943,00) 2. Německo (8355,25)
3. Johan Ehlers JAR Druine Turbulent 1461,50 2853,50 3. ČR (6147,00) 3. Velká Británie (8556,00) 3. Jižní Afrika(8197,00)
4. Koos Pretorius JAR Han/aid Mk II 1412,00 2843,00 4. Německo (4421,0) 4. Itálie (8505,00) 4. Velká Británie
5. Hans Ammann Švýc. Fokker D 11 1479,00 2797,50 5. Austrálie (1999,50) 5. ČR (8482,00) (2646,50 bodů)
6. Thomas Naumann Něm. Sport Aerobatic 1473,50 2757,50 6. Litva (1753,00 bodů) 6. Francie (8287,75 bodů)

Redakce děkuje všem účastníkům za dobrou reprezentaci našeho modelářství a výborné výsledky. Je jistě dobře, že se vracíme na svě
tovou modelářskou špičku, svědčí o tom výsledky z několika MS, kterých bylo dosaženo za necelý rok.

Konference KLeM ČR a má dojmy
Čtyřleté období již uplynulo a Klub le

teckých modelářů ČR hodnotil na celore
publikové konferenci svojí činnost. 
Konference svolaná do Hradce Králové 
měla trochu malý ohlas v modelářských 
klubech. Snad proto, že příprava byla pří
liš krátká. V pozvánce na konferenci uve
dený požadavek na navržení nových 
kandidátů a na podání námětů pro před
sednictvo byl velmi omezen termínem 
předání. Mohla to však nahradit diskuze - 
ta však byla pro nedostatek času velice 
krátká. Tak vše proběhlo velmi plynule 
i rychle, kromě pochyb o správnosti zprá
vy o hospodaření. Také volba nového ve
doucího orgánu KLeMČR byla uskuteč
něna velmi primitivně, a snad měla i prv
ky z bývalého Svazarmu.

Vím, že dosáhnout většího zastoupení 
klubů není jednoduché a ani technicky 
snadno proveditelné, ovšem předsed- 
nistvo mělo v průběhu čtyř let možnost 
přemýšlet (tehdy byla účast také velmi 
slabá). Proč se již nepřipravuje vícestup
ňové řízení? Jak to realizovat by měl klub 
v průběhu funkčního období alespoň pro
mýšlet a následně i navrhnout. Něčeho 
takového jsme se bohužel nedočkali. Na 
dotaz, proč mají jednotlivé modelářské 
kluby bez ohledu na členskou základnu 
stejný počet hlasů jako individuální členo
vé, se nám dostalo poněkud demagogic
ké odpovědi. „Podívejte se, z padesáti 
přítomných jsou jen čtyři individuální. Tak 
vidíte, že požadavek na počet hlasů nebo 
delegátů podle velikosti klubu není pod
statný." Je tedy dokázáno, že nejlépe se 
předpovídá minulost a nic víc. Velmi dob
rá a obsažná informace z úst předsedy 
KLeMČR (Jaroslav Urbánek) zazněla 
pouze o reprezentaci. „Výčet úspěchů za 
čtyři roky je úžasný...", ale z mediálního 
hlediska prý zanedbatelný oproti jiným

sportům. Bohužel nemůžeme být zařaze
ni do olympijských sportů, a proto nemá
me nárok - z toho vyplývá i finační - na 
lepší místo v žebříčku sportů než na 60. 
příčku. Tedy o „repre" byla zpráva dost 
podrobná, o to kratší, spíše žádná, byla 
část o výkonostním sportu, problémech 
kvality a návštěvnosti soutěží. Pominuta 
byla problematika informovanosti klubů, 
nehodnotilo se získávání výkonostních 
tříd. Třída je především pro mistry světa, 
Evropy a republiky, jiný takto neúspěšný 
modelář musí odlétat obrovské množství 
soutěží (např. J. Hladil přes 100 soutěží). 
Vypadá to, že vedení celorepublikového 
klubu „sedí" na vysoké věži ze slonoviny 
a hledí jen do dálky. Zaráží také špatná - 
spíše žádná - spolupráce s tiskem, např. 
s odbornými modelářskými časopisy, při
čemž dnes jsou redakce určitě přístup
nější než byly kdysi. Klub by mohl mít tře

ba tiskového mluvčího pro žurnalisty, ale 
aktivního a ne čekajícího na dotaz. Práce 
s mládeží byla na konferenci odsunuta 
dost do pozadí, zřejmě je „naprosto v po
řádku" a není třeba nic podnikat. Asi to 
spíše patří oragánům a istitucím MŠ.

Na závěr trochu příjemnější poznání 
z konference. Bylo velice milé se opět 
setkat s těmi, kteří ještě pořád dávají mo- 
delařině velkou část svého volného času. 
Je možno litovat, že to není častěji, ale 
něco podobného zorganizovat se pořád 
řídí otázkou financí. Ano, vím, že patřím 
ke starším a moje vzpomínky na vrchlab
ské „IMZ“ pro rozhodčí v tom hrají velkou 
roli. Nakonec můžeme děkovat, že vše 
dopadlo jak dopadlo, ale nečekejme žád
nou krásnou perspektivu, dokud se nebu
de vše promýšlet, zkoušet, navrhovat 
a dělat, dělat a dělat. Za čtyři roky bych 
konferenci dal i do kalendáře akcí.

M. Vydra

DHN
m odelářská prodejna
Francouzská 55, 602 00 BRNO

TELEFON: 05/452 428 24 
TELEFAX: 05/452 428 25

RC soupravy, serva, startéry, nabíječky, stavebnice 
a hotové modely. Zásilkový prodej.

Velkoobchodní sklad firmy VL MODEL LOUNY 
Autorizovaný dealer firmy VELKOM

OTEVŘENO PO - PÁ 9.00 až 18.00 hodin
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Modelářské motory a jejich problematika
Technická specifikace
vrtání 7 mm
zdvih 7 mm
objem válce 0,27 cm3 
hmotnost
s pbsluš. 30 g
otáčky s vrtulí 1000 až 
3000 ot./min. 
doba Chodu 50 až 60s
(Z jedné bombičky 3 až 4 
plnění.)

Obr. 1

(17)
Při zamyšlení nad rozvojem pohonů 

modelů nemohu vynechat zmínku o moto
rech používajících pro pohon kysličník uh
ličitý - C 02. Princip motoru není novou vě
cí, ale podstatné rozšíření umožnila prů
myslová a levná výroba zmíněného pohá- 
něcího plynu. Výroba motorů s tímto hna
cím plynem byla zahájena v minulosti 
v podniku Modela v Březince. Velmi zná
mé jsou motory fy Gašparín. Ing. Gašparín 
nabízí především maloobjemové vícevál- 
cové motory, které jsou mnohdy světovými 
unikáty. Obdobnou výrobou se zabývá ta
ké fa G Mot.

Ve výrobě pokračuje i současná firma 
Modela a. s. Březinka. Motor s objemem 
válce 0,27 cm3, který je nyní vyráběn má 
název Modela C02 Super. Jde o jeden 
z provozně nejlevnějších a nejméně ná
ročných motorů. Princip činnosti je patrný 
z nákresu (obr. 1). Předností tohoto druhu 
pohonu je snadná obsluha motoru, čistota 
provozu, malý hluk a snadno dostupná po
honná látka, kterou lze koupit v široké ob
chodní síti ve formě tzv. sifonových bombi- 
ček, ze kterých se plní nádrž motoru. 
Motor je určen k pohonu modelů letadel, 
lodí a malých autíček. Modely letadel mo
hou mít rozpětí až 900 mm, plochu křídla 
od 6 do 10 dm2 a hmotnost 60 až 100 g.

Modely lodí a aut musejí mít na hřídeli 
motoru osazen setrvačník. Pohon stlače
ným plynem je ovlivněn výší teploty vnější
ho prostředí, která by měla byd v rozsahu 
10 až 30 °C. Uvedený rozsah teploty ovliv
ňuje i provozní seřízení motoru. Blíže dolní

hranice tohoto rozmezí se motor seřizuje 
na nižší otáčky aby se příliš neochlazoval 
a nedocházelo tím k podstatnému snížení 
jeho výkonu. Výhodou tohoto motoru je 
i fakt, že pracuje v libovolné poloze, hlavou

nahoru, dolů, do strany, jako tažný, tlačný, 
právo i levotočivý. Motor vyžaduje jen mi
nimální údržbu spočívající v občasném 
promázání podle návodu výrobce. Pro ná
zornost je motor s příslušenstvím vyobra
zen na druhém snímku (obr. 2), konstrukč
ní řešení motoru je zřejmé z prostorového 
schématu (obr. 3). Motor vyžaduje jemné 
zacházení, a pokud je dodržen přiložený 
návod k obsluze lze jej snadno uvést do 
provozu. Má tichý a „příjemný” chod. Při 
zkouškách byly hodnoty uvedené v prů
vodní dokumentaci naměřeny bez velkých 
potíží, modelář si však musí osvojit jem
nost zacházení a používání nářadí jem
ných mechaniků. Odměnou mu bude 
možnost celodenního létání při nízkých ná
kladech bez nákladného speciálního nářa
dí. Podle technické specifikace je patrné, 
že modely s obdobnými motory jsou neje
nom cenově dostupné, ale na provoz jim 
stačí poměrně malé letové plochy.

Z těchto důvodů je pohon modelů moto
ry na C02 vhodný nejen pro začátečníky, 
ale i modeláře mající v oblibě malé mode
ly s nenáročným motorem. Ostatně existu
je i několik kategorií pro modely letadel 
s tímto druhem pohonu. Např. mezinárod
ní kateg. FAI - F1K (volné modely);

F4E (halové makety); národní kateg.- C02 
(volné modely); MCÓ2 (makety).

Václav Stejskal
Nákresy a foto: autor 

(pokračování)

Seznam dílů

1 - motorová skříň
2 - kliková hřídel
3 - válec
4 - ojnice
5 - píst
6 - opěrná deska
7 - sedlo hlavy
8 - těsnicí kulička
9 - hlava válce

10 - „O” kroužek
(bílá guma)

11 - zadní víko
12 - unášeč vrtule
13 - podložka vrtule
14 - šroub vrtule
15 - převlečná mati

ce hlavy
16 - přívodní trubka
17 - nádrž
18 - víko nádrže
19 - „O” kroužek 
(černá guma)

20 - šroubení plnicí
koncovky

21 - sedlo ventilu zá
sobníku a plnicí 
koncovky

22 - plnicí koncovka
23 - převlečná mati

ce zásobníku
24 - hlava zásobníku
25 - přepouštěcí je

hla
26 - těsnicí vložka

Universal
27 - závitový kroužek
28 - křídlová matice

sifon, bombičky
29 - vrtule (plastová)
30 - těsnicí kroužek

pístu
31 - doraz těsnicí ku

ličky

I  \
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Prims a Focus případně pro vysílače ji
ných typů souprav, ale shodných rozmě
rů (např. Sanwa Vanguard atd,).

Pult je vyroben lisováním z plastické 
houževnaté hmoty (krasten, příp. PHS), 
má strukturu povrchu podobnou kožence 
(černá polomatná barva) a vyniká velmi 
dobrým dílenským zpracováním. Vysílač 
v pultu sedí naprosto přesně a je doko
nale zajištěn proti vypadnutí. V průhled
ném sáčku s papírovým přehybem, ve 
kterém je pult dodáván, je přiložen také 
podrobný návod na sestavení pultu 
a postup jeho údržby. Součástí dodávky 
je také silonový popruh (s možností seři
zování délky), dva trubkové držáky po
pruhu a zajišťovací spona. (Poz. Popruh 
lze opatřit návlekem, který zabraňuje 
otlakům na krku pilota.) Hmotnost zkom
pletovaného pultu (bez vysílače) je cca 
350 g. Spolu s pultem jsem zkoušel 
i průhledný překryt pultu vysílače. Tuto 
„bublinu” uvítají všichni ti modeláři, kteří 
se svými výtvory létají a jezdí v zimním

Sestavený pult s nasazeným průhledným 
krytem.

Prostřednictvím redakce Modelář 
a Modely jsem obdržel na vyzkouše

ní pult vysílače, jehož výrobcem je praž
ská firma JF Model hobby. Pult je určen 
pro vysílač RC souprav HITEC Flash,

MODELY
PRODEJ A VÝKUP

MODELÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, KOM ISNÍ PRODEJ
Sortiment HITEC, ROBBE · výhodné ceny

Otevírací doba: Po-Čt 16.30-19.00, po předcho zí dohodě možno i jindy

JH-M odel
Azalková 37,102 00 Praha 10, tel: 02/75 58 25

’ [i  LL ís  ^  Íl  l '  l:_ \1 i!_ i LižLli L

Kompletní sestava pultu - vlastní pult, 
popruh, trubkové držáky, spona sloužící 
k zajištění „bubliny”.

období nebo za nepříznivého a deštivé
ho počasí. Průhledný kryt je vyroben 
z plastu Durofol a je opět dodáván v po
lyetylenovém sáčku včetně podrobného 
návodu na jeho montáž, opravu a údrž
bu. Vyzkoušel jsem i to co tvrdí výrobce, 
tj. nainstalování překrytu v průběhu letu, 
ano funguje to. Jen bych výrobci dopo
ručil, vyztužení okolí upevňovacích otvo
rů v „bublině” (např. podlepením výztuž
ných koleček).

Pult i průhledný překryt jsem zkoušel 
v zimním období a v dubnu, kdy nás na 
letišti několikrát překvapila dešťová pře
háňka. V obou těchto obdobích se prů
hledný překryt vysílače osvědčil. Jeho 
použití je daleko vhodnější, než třeba 
provizorní přikrývání vysílače za deště či 
sněžení např. kapesníkem. Pult vysílače 
a jeho průhledný překryt poskytne za ro
zumnou cenu (doporučené ceny: pult 
430 Kč, překryt 160 Kč, návlek na popruh 
55 Kč) dobré služby široké modelářské 
veřejnosti a mohu jej plně doporučit.

Jiří Plaček 
Foto: autor a archiv

MIKRO
Průběžná 21, 100 00 Praha 10 
Tel.: 02/ 7810636, Fax: 02/ 6283532 
Tel.: 02/ 21863407 (9-14 h.)

M odelářské m otory a příslušenství,
výroba  a prodej: osobně Út-Čt: od 15-20 h.

PODLE OBJEDNÁVKY NA DOBÍRKU 
VYŽÁDEJTE Sl CENÍK ZA ZNÁMKU 16 KČ

PULT PRO VYSÍLAČ

III. ROČNÍK MODEL AIR SHOW RAKOVNÍK 1998
pořádají Leteckomodelářský klub Rakovník 
a Aeroklub Rakovníj< 1. až 2. 8. 1998 na letišti v Rakovníku.
Bližší informace: R.Černý - tel.: 0313/ 512 476 nebo 0602/ 384 974

PROGRAM
sobota 1. 8.

9 - 12 h Tréninkové a zkušební lety 
13 -1 7  h Gen. zkouška let. programu 

leteckých modelářů.
19 - 23 h Letecký bál se skupinou 

TAXMENI

neděle 2. 8.
9 - 10 h Přílety účinkujících letounů 

10 - 12 h Program leteckých modelářů
12 - 13 h Ukázka činnosti VÚ CO Rakovník
13 - 17 h Hlavní letový program leteckých

modelářů a skutečných letounů.

Z pogramu uvádíme například:
- předváděcí tým LMK Rakovník s novým 
programem „Nebeští jezdci”, který imituje 
vzdušné boje 2. světové války
- makety v pilotáži našich i zahraničních 
modelářů
- Ing. Jirmus v pilotáži letounu C-11
- sportovní historické letouny, seskoky 
parašutistů a další zajímavá vystoupení.

t  '
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Josef Darvaš (3. 3. 1997) 
KLoM Dvůr Králové n.L.HLÍDKOVÁ LOĎ
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NOVÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE RAKETOVÝCH MODELÁŘŮ

S modely poháněnými motorky Synjet-2 létají - nyní už jen rekreačně - ještě v Brně. Jediná 
soutěž S-2 se letos létala v Mladé Boleslavi jako memoriál Ing. J. Zapletala.

Po roce 1965, kdy začal podnik Ada- 
movských strojíren v Dubnici nad Váhom 
sériově vyrábět středotlaké raketové motor
ky, se začal zájem o S-2 postupně utlumo- 
vat, čehož příčinou byl nedostatek motorků 
i paliva v obchodní síti. Před pěti lety se po
kusili výrobu „esdvojek” obnovit raketoví 
modeláři z Mladé Boleslavi a z Paidubic. 
Ztížená materiálová dostupnost a podmínky 
kusové výroby však vyhnaly cenu jednoho 
startu S-3 téměř do výše ceny středotlaké
ho motorku, takže zájem odběratelů i vý
robců poklesl. Za současných podmínek je 
tak téměř jisté, že jakýkoliv pokus o resusci
taci „esdvojek” nebude úspěšný.

Nutnost doplnit poněkud stereotypní pro
gram stavby modelů S3A, S4A a S6A pro 
soutěže vyhlašované Ministerstvem škol
ství, jakož i všeobecná potřeba zvýšit zá
jem mládeže o modelářství nás přivedly 
k myšlence nahradit zaniklé soutěže „es
dvojek” novou obdobnou kategorií. 
Požadavkům, aby tato kategorie byla 
atraktivní, létavá a provozně levná, nejlépe 
vyhovoval návrh na modely letadel vystře
lované pomocí „gumypraku”. Zpracovali 
jsme proto návrh stavebních a soutěžních 
pravidel, jenž byl ověřován na soustředě
ních mládeže v Hradci Králové a v Brně. 
Vzhledem ke kladným posudkům byl návrh 
schválen Klubem raketových modelářů ČR 
(KRaM ČR) jako národní pravidla s plat
ností od 1.1. 1998.

A jak tedy vypadají tato pravidla nové 
soutěžní třídy N-S21 - vystřelovací klu
záky? Jsou jednoduchá a zahrnují tři sou
těžní kategorie. Pro začínající modeláře je 
připravena kategorie N-S21A Klasik, 
v níž se soutěží s modely klasické kon
cepce, s kategorií N-S21B Speciál je 
uvažováno pro vyspělejší modeláře 
schopné zvládnout modely zvláštních 
koncepcí (kachny, tandemy, JW-joined 
wing, bezocasé modely atd). Rozpětí 
nosných ploch u obou kategorií bylo sta
noveno na maximum 350 mm (pro ome
zení spotřeby materiálu). Výsledné pořadí 
závodníků je dáno součtem časů v dese

ti soutěžních letech, měřených do 60 se
kund. Nejatraktivnější a ovšem i nejná
ročnější je kategorie N-S21C Makety. 
Jsou to zmenšené modely skutečných le
tadel o rozpětí do 350 mm a délce trupu 
do 350 mm. Poměr zmenšení je libovol
ný, jsou povoleny stínové (ploché) trupy. 
Kromě letového výkonu (součet tří lep
ších časů z pěti letů) se hodnotí i přes
nost, složitost a kvalita stavby. Soutěžící 
musí předložit i vhodné podklady, tj. třípo- 
hledový nákres skutečného letounu a ba
revné schéma nebo fotografii. Z bezpeč
nostních důvodů nesmí před příď modelu 
ani před náběžnou hranu křídel vyčnívat 
žádné hroty (detaily - rychloměr, vnější 
zbraňové systémy apod.). Všechny mo
dely se vystřelují „gumyprakem” o max. 
průřezu gumy 12 mm2. Závodník nemá 
nárok na pomocníka ani na opravné lety.

Členové SMČR mladší 15 let mají mož
nost plnit výkonnostní třídy žactva. VTŽ se 
plní postupně - III. - II. - I. Pro zisk VTŽ 
a pro splnění každého stupně je potřeba 
nalétat 5x příslušný limit. Pro kategorii 
Klasik je to 100 - 150 - 200 s, u ostatních 
kategorií jsou limity poloviční. Pořadatel le
tošního mistrovství ČR žactva vypsal sou
těž v kategorii N-S21A jako vložený závod 
mistrovství. VTŽ je však možno plnit na li
bovolné soutěži, řízené sportovním komi
sařem.

A co by nám mělo zavedení této nové 
soutěžní třídy přinést?

Především oživení raketýrského progra
mu a usnadnění přechodu na jiné kategorie, 
neboť např. vystřelení modelu je pro žáka 
snadnější nežli provedení startu soutěžního 
házedla. Někomu se může účast v soutěži 
maket stát podnětem pro jeho další soutěž
ní zaměření, nikde ovšem není řečeno, že 
zalétat v této třídě by si nemohli i senioři ne
bo letečtí modeláři. Vždyť stavebních pod
kladů pro makety přinesl časopis Modelář 
již stovky! Záleží tedy jen na nás, jak literu 
nových pravidel naplníme skutky.

Alois Rosenberg 
Foto: autor

S pivní informací o modelech letadel po
háněných raketovým motorkem jsem 

se setkal před padesáti lety, šlo tehdy - 
v roce 1947 - o prosincové číslo časopisu 
Mladý letec. Autor seriálu ing. Hořejší uvá
děl v článku „Tryskový pohon modelů”, že 
motorky je možno zakoupit v modelář
ských obchodech ve Francii a Anglii, zmi
ňoval se též o pohonu modelů pulzačními 
motory, např. komerčně vyráběnými trys
kami Minijet a Dynajet. U nás se pokusy 
s raketovým pohonem letadel v té době 
zabýval ing. Hošek. Tento třináctý ročník 
však nebyl pro Mladého letce příznivým, 
neboť jeho vydávání bylo v roce 1948 za
staveno a v této oblasti nastalo určité in
formační vakuum.

Od roku 1957 se začali o raketový pohon 
leteckých modelů zajímat svazarmovci ze 
ZO Synthesia Semtín pod vedením 
Františka Rumlera - pozdějšího vedoucího 
pardubické pobočky MVVS. Podařilo se jim 
vyvinout nízkotlaký motorek s kovovou spa
lovací komorou, plněný tuhou pohonnou 
látkou ve formě tablet. Motorek byl nazván 
Synjet-2 a po úspěšných ověřovacích 
zkouškách ho větší jednorázovou sérii vy
robila vsetínská Zbrojovka. Soutěže s ním 
byly velmi populární, např. „Brněnská S-2”,

Maketa L-39 Albatros na motorek S-2 z br
něnského klubu RMK Junior.

na kterou se sjíždělo 50 až 70 závodníků, 
nebo pražská modelářská spartakiáda mlá
deže kde bylo 104 účastníků. Přednostmi 
této kategorie bylo příjemné polétání, rychlá 
stavba modelů a levný provoz.

MODELY & HUDEBNÍ NÁSTROJE
Nově též modelová železnice !

™ ~ a k ( § e n t
Tůmova 256/1 HELLER 

«ΙΙΥΑ 566 01 Vysoké Mýto rTALERY 
tel.:0603-494460

Možnost zaslán [ požadovaného zboží na dobírku !!!
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(3)
HISTORIE A VYUŽITI VODNÍ PÁRY

Wattoví konkurenti však také nespa
li. Již v roce 1781 si dává patentovat 
Jonathan Hom blower dvouválcový 
parní stroj pracující s vyšším tlakem 
a expanzí páry. Jeho stroj, postavený 
r. 1792 v Comwallu byl ale málo eko
nomický. Po uplynutí platnosti patentů 
Wattových a p. Homblowerova (1880) 
si tento systém dává patentovat Arthur 
Woolf a jeho jménem byl potom tento 
systém nazýván. Počátkem 19. století 
byly stále zvyšovány požadavky na 
výkony parních strojů. Wattový vaha
dlové stroje, které pracovaly stále 
s poměrně nízkým tlakem (1,5 až 2 at) 
přestávaly pro své enormní rozměry 
při větších výkonech vyhovovat, a tak 
začala být dávána přednost parním 
strojům pro vyšší tlaky, které i při vět
ších výkonech měly rozměry poměrně 
malé.

V Anglii tyto stroje začal konstruo
vat W. Bull, Vivian a Richard Trevithick 
( *  1771, f  1833), jeho stroje praco
valy s tlakem až 350 kPa (asi 3,6 at); 
v Americe Olivere Evans ( *  1755, 
t  1819). Přes své nevýhody se ale 
vahadlové (balanční) parní stroje dále 
uplatňovaly při pohonu čerpadel a do
konce u prvních kolesových parníků. 
Vývoj parních strojů se opět rozběhl, 
konstruktéři hledali jejich další využití, 
jsou zkoušeny první parní stroje pro 
pohon lodí.' Roku 1792 vynalézá 
Francouz Perrier přímý pohon kliky 
pomocí ojnice a křížové hlavy (křižá
ku), nezávisle na něm Trevithick 
a Maudslay. Roku 1797 Cartwright 
sestrojuje parní stroj s povrchovou 
kondenzací a s kovovým těsněním pí
stu. Murray roku 1799 šoupátkový 
rozvod. Po roce 1800 otevírá" 
v Leedsu jednu z prvních strojíren 
v Anglii a začíná konkurovat Wattoví. 
Symington zavádí roku 1801 ležatý 
parní válec místo dosavadního válce 
stojatého a roku 1802 staví malý par
ník „Charlotte Dundas” pro vlečení 
člunů na kanále Forth and Clyde ve 
Skotsku. Roku 1807 staví R. Fulton 
v Americe na Hudsonu parník „Cler
m ont” s W attovým strojem . Roku 
1803 sestrojuje Trevithick první parní 
lokomotivu s válcem v ležatém par
ním kotli pro vyšší tlak. Trevithickova 
lokom otiva připom ínala vzhledem 
velký hodinový stroj (obr. 1). Byl to 
ale především George Stephenson 
( *  1781, t  1848) a jeho syn Robert, 
kteří sehráli důležitou roli ve vývoji par
ních lokomotiv a přispěli k rozšíření že
lezničního provozu. Svou první výkon
nou lokomotivu staví George roku 1814.

Pro porovnání - do konce 18. stole
tí bylo podáno sotva 30 patentů týkají
cích se parních strojů. V prvních 30 le
tech 19. století to bylo patentů už 200!

Užití prvních parních strojů bylo zpo
čátku omezeno jen na Anglii, jejich vý
voz byl dokonce zakázán. Na počátku 
19. století pracovalo v Evropě (mimo 
Anglii) jen několik parních strojů a to 
šlo především o stroje atmosférické, 
využívané opět při důlních pracích. Ve 
Francii staví první parní stroj Perrier r. 
1790, a přibližně v téže době začíná 
pracovat první Wattův stroj v Nantes. 
Většího rozšíření se dočkaly parní stro
je až po ukončení napoleonských vá
lek, po míru Pařížském r. 1814 a to jak 
v Evropě tak v Americe, kde se vzhle
dem k podmínkám parní stroj velice 
rychle rozšířil.

První parní stroj přišel z Evropy do 
Ameriky asi roku 1760. Na počátku 19. 
století pracovaly v Americe jen dva 
stroje v New Yorku a dva v Phila
delphii. V roce 1838 již však bylo 
v USA v provozu 1860 parních strojů 
stabilních, 800 parníků a 350 lokomo
tiv, roku 1842 již 3184 parních strojů, 
800 parníků a 524 lokomotiv. Naproti 
tomu v tehdejším Rakousku to bylo ro
ku 1837 jen 145, a roku 1840 celkem 
253 parních strojů. Kupředu šel i vývoj 
lodních parních strojů. Úpravu dvou- 
válcového parního stroje s klikami po
otočenými o 90 0 navrhl Murdock 
a Brown od firmy Boulton & Watt v ro
ce 1814. Tato úprava umožňovala 
spustit parní stroj v každé poloze pístů, 
přitom jeho chod byl rovnoměrnější. 
Byl to opět nejprve stroj vahadlový, 
který se uplatnil při stavbě kolesových 
parníků. Dalšího pokroku bylo dosaže
no zavedením povrchové kondenzace 
u parních strojů a použitím nových kot
lů trubkových spolu s přehříváky páry 
(Cavé, Farcot), nových konstrukcí stro
jů a rozvodů páry. Stephensonův kuli
sový rozvod umožňující jednoduchou 
reverzaci stroje (využívaný i u lokomo
tiv), expanzní rozvody (Farcott r. 
1838), Meyer r. 1843, Corliss r. 1853, 
Sulzer r. 1867).

Roku 1854 staví v Glasgově firma 
Randolf & Elder první kompaudní parní 
stroj s klikami pod úhlem 90 °. U sta
bilních parních strojů se toto provedení 
začalo používat až o 20 roků později.

Princip spočívá na použití válců

s různým průměrem. Pára o vyš
ším tlaku přichází do válce 
s menším průměrem, z něj pára 
již o nižším tlaku přechází do vál
ce s průměrem větším tak, aby 
výsledný moment na klice byl 
stejný. Značný význam mělo za
vedení přehřáté páry. Její výhody 
byly dávno známé, ale její použi
tí ztroskotávalo na konstrukčním 
provedení a materiálech, způso
bech těsnění pístů a pístních tyčí, 
ale především na mazání. Oleje 
živočišného a rostlinného půvo
du, které se používaly pro toto 

použití kvůli vysokým pracovním teplo
tám nevyhovovaly. Teprve rozvoj pet
rolejářského průmyslu přinesl minerál
ní oleje, které dovolily vužít všechny 
výhody přehřáté páry.

První pokusy s přehřátou párou pro
váděl belgický inženýr F. Spineux již ve 
40. letech, ale bezúspěšně. Úspěšnější 
byl G. Him, který výsledky svého bádá
ní zveřejnil ve spisu „Mechanická teorie 
tepla” r. 1858. Na praktické použití však 
bylo třeba čekat až do r. 1889, kdy se 
začíná používat nových konstrukcí pře- 
hříváků (Uhler, Schwoerer) a W. 
Schmidt konstruuje první použitelný 
parní stroj pro přehřátou páru o teplotě 
minimílně 300 °C, který byl daleko eko
nomičtější než doposud používané par
ní stroje na páru nasycenou. Zavedení 
přehřáté páry ještě více zvýšilo účinnost 
klasických pístových parních strojů, 
zvláště u lokomotiv, zvyšovaly se pra
covní tlaky strojů.

V 90. letech ale již nastupuje parní 
stroj nové generace - parní turbína, 
která byla vyvrcholením snahy kon
struktérů po dosažení rotačního pohy
bu co nejekonomičtějším způsobem.

Parní stroje si získávají oblibu mezi mode
láři, a to je pochopitelně možnost i pro mo
delářské firmy. „Pára" se dobře uplatňuje 
v lodních modelech. Na snímku je nový 
dvouválcový parní stroj (celková výška 178 
mm, pracovní tlak 3 bar) německé fy Krick 
určený pro modely lodí.
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Po první Lavalově konstrukci následo
valy konstrukce další, turbíny si našly 
své použití při pohonu lodí (první lodí 
na světě, která byla poháněná parní 
turbínou byla loď „Turbinia” Angličana 
Ch. Parsonse), ale především v elekt
rárnách, kde postupně nahrazovaly 
rychloběžné vysokootáčkové parní 
stroje a pro toto použití se staví i dnes.

V průběhu celého 19. století - tzv. 
„S toletí páry” (vzpomeňte si na 
Marečka) - docházelo k neustálému 
vylepšování parního stroje, a jeho pou
žití se rozšířilo do mnoha oblastí lidské 
činnosti. V těžkém průmyslu se použí
valy pro pohon bucharů a válcovacích 
tratí, pro pohon obráběcích a textilních 
strojů. Parní stroje poháněly lokomoti
vy, jeřáby, tramvaje, silniční vozidla, 
říční i zaoceánské parníky, malé jachty 
i nákladní čluny, parní válce traktory 
a lokomobily atd. (Modely různých par
ních automobilů jsou mezi sběrateli 
velmi oblíbeny, např. modely fy Lledo.)

Postupný rozvoj elektrifikace ale za
čal také postupně vytlačovat parní stroj 
z továren, v elektrárnách nastoupily 
výkonnější a úspornější parní turbíny, 
na cestách spalovací motory.

Na kolejích se objevily první elektric
ké lokomotivy a elektrické tramvaje 
(první pražská elektrická tramvaj - Fr. 
Křižík - začala jezdit v roce 1891). 
Století páry končilo, začínalo nové sto
letí elektřiny. Parní stroj začal být stále 
méně používán.

Přes to všechno bylo možné u nás 
vidět ještě v 50. a 60. letech v provozu 
značné množství parních lokomotiv, 
stejně jako poslední parní válce a v ze
mědělství lokomobily pro pohon mláti
ček obilí. Pára ale rychle končila - par
ní lokomotivy musely ustoupit lokomo
tivám motorovým a elektrickým. Parní 
trakce skončila u ČSD v roce 1981. 
Pokud máme štěstí můžeme ještě 
dnes zahlédnout staré parní lokomoti
vy při zvláštních či slavnostních jíz

dách, stejně jako poslední kolesové 
parníky na Vltavě. Slovo parník se sta
lo synonymem pro pojmenování všech 
větších lodí.

Na „starou páru” ale'lidé nezapomí
nají. Po padesáti letech se ve Švýcar
sku opět začínají stavět parní lokomo
tivy, které jsou při provozu daleko eko
logičtější, než lokomotivy motorové - 
zvláště v chráněných oblátech - přitom 
daleko atraktivnější. Dočkáme se i my 
u nás renesance pámí trakce?

Dvěma články (v č. 6 a 7/98) jsem 
připomněl využití vodní páry v historii. 
V dalším pokračování se vrátíme 
k praktické stránce našeho seriálu 
a probereme konstrukce parních kotlů.

Tomáš Krejčí 
Nákres a foto: archiv autora 

(pokračování)
Použitá literatura: Světové vynálezy 

v datech (J. Jílek, Praha 1977) 
Ottův slovník naučný 

Nový slovník naučný (Praha 1932)
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Na jiném místě tohoto časopisu po
pisuje A. Rosenberg co znamenají 
zkratky FAI a SMČR, resp. jakou čin
ností se tyto organizace zabývají. V le
tošním roce končilo další volební ob
dobí ústředních orgánů Svazu modelá
řů České republiky (SMČR), proto byly 
uspořádány konference celostátních 
odborných klubů jednotlivých odbor
ností, které SMČR sdružuje. Ostatně 
o některých jsme již přinesli informace.

Většina těchto zasedání se konala 
v Hradci Králové, který je svou polohou 
ve středu republiky výhodný^ Nejinak 
tomu bylo i u konference SMČR, která 
byla uspořádána 28. března 1998.

Poměrně dost modelářů je v této ce
lorepublikové organizaci sdruženo. Ti 
se jistě dozvědí podrobné informace 
ve svých klubech, pro ty ostatní přiná
šíme stručnou informaci o největším 
modelářském sdružení v republice.

Podle podkladů 
SMČR zpracoval L. Putz

Konference uložila předsednictvu 
SMČR v úzké součinnosti s odbornými 
kluby:

V oblasti vrcholového sportu:
■  zabezpečovat organizačně, a dle 
možností finančně přispívat, účast no
minovaných sportovců na vrcholných 
akcích - ME, MS
■  organizačně zabezpečovat účast dele
gátů SMČR v mezinárodních federacích 
dle jednotlivých modelář, odborností
■  zajistit aby vrcholné sportovní akce 
pořádané v ČR byly v souladu s mezi
národními pravidly a na odpovídající 
společenské a kulturní úrovni
■  vydávat pro vnitřní potřeby meziná
rodní pravidla jednotlivých federací

■  spolupracovat s orgány státní zprávy, 
prostřednictvím Sdružení technických 
sportů a činností ČR zejména s MŠMT 
ČR, Radou sportovní reprezentace 
a Plénem sportovní reprezentace

V  oblasti výkonostního a masového 
sportu:
■  zabezpečovat pořádání M ČR, pře
devším v návaznosti na vrcholné sou
těže - ME, MS; zajistit nejméně dvou
stupňový postupový systém těchto 
soutěží
■  vydávat pro oblast výkonostního 
a masového sportu soutěžní a staveb
ní pravidla a organizační pokyny
■  průběžně zabezpečovat přípravu 
odborného rozhodcovského sboru pro 
pořadatele sportovních akcí, aby akce 
probíhaly dle platných sportovních 
pravidel a na odpovídající úrovni
■  vydávat kalendáře akcí pro jednotli
vé odbornosti

V oblasti práce s mládeží:
■  zabezpečovat organizačně, a dle 
možností finančně přispívat, soustře
dění talentované mládeže - republiko
vá i klubová
■  ve spolupráci s IDM MŠMT ČR a re
publikovým štábem zabezpečovat 
technické soutěže - M ČR pro žáky ve 
všech šesti modelář, odbornostech, fi
nančně přispívat na oblastní kola
■  zástupcům SMČR v republikovém 
štábu spolupracovat při vydávání žá
kovských pravidel

V oblasti organizační a ekonomické:
■  zřídit marketinkovou skupinu pro 
zpracování propagačních materiálů 
SMČR pro jednání se sponzory
■  zaměřit se na větší propagaci mo
delářství na veřejnosti prostřednictvím 
metodických materiálů a propagačních

akcí klubů s případným finačním přís
pěvkem
■  vydávat informační zpravodaje 
SMČR a jednotlivých modelářských 
odborností
■  dovybavit SMČR odpovídajícím 
technickým vybavením pro pořádání 
vrcholných akcí
■  zpracovat vnitřní hospodářskou 
směrnici SMČR v návaznosti na stano
vy SMČR
■  zajistit od základních organizačních 
článků - klubů - veškeré podklady sta
tistického charakteru pro orgány státní 
správy v návaznosti na právní subjek
tivitu klubů
■  jmenovat na další funkční období ta
jemníka SMČR (Pozn. Splněno na prv
ním zasedání.)

Složení nových orgánů SMČR
- předseda 

SMČR
tajemník 

SMČR

- předseda 
KLeM ČR

- předseda 
KLoM ČR

- předseda 
KRaM ČR

- předseda 
KŽeM ČR

- předseda 
KAuM ČR

- předseda 
KPIM ČR

kontrolní komise 
Jiň NOHEL 
Jiří POLÁK 
Jan MOŠTĚK

Karel KOUDELKA

Mgr. Miroslav NAVRÁTIL

předsednictvo 
Jaroslav URBÁNEK

Ing. Zdeněk HANZLÍK

Ing. Evžen SOUČEK

Jiří POLÁK

Ing. Jiří KARLÍK

Ing. Jiří BAŠNÝ
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Inzertní rubrika „Pomáháme si“ je určena pro vzájemnou ko
legiátní výpomoc mezi modeláři a sběrateli. V takovém případě 
je stanovena cena za jeden řádek na 27 Kč (jeden řádek = 30 
kolonek). Pro ty, kteří v této rubrice nabízejí služby či předměty 
nakoupené k dalšímu prodeji je podle vzoru specializovaných 
inzertních novin zavedena sazba za jeden řádek 50 Kč. (Cena 
je vždy uvedena včetně DPH 22 %.)

Postup při podávání řádkového inzerátu: Text napíšete do 
připojeného formuláře (samozřejmě stačí i kopie), tak zjistíte 
částku, na níž vás přijde jedno zveřejnění. Počítá se každý za
počatý řádek textu včetně „spojení" (adresa, telefon atd.) i tyto 
údaje vyplňte. Částku uvedenou u „posledního" řádku Vašeho 
inzerátu poukažte poštovní poukázkou typu A na adresu pří
slušné banky. Nezapomeňte prosím pečlivě vyplnit číslo účtu! 
Ústřižek („Ústřižek pro příjemce") připevněte na druhou stranu 
vyplněného inzertního formuláře s textem Vašeho inzerátu, kte
rý potom v běžné obálce (bez jakéhokoliv průvodního dopisu) 
zašlete na uvedenou adresu. Pokud Váš inzerát přijde později, 
bude automaticky zařazen do dalšího nejbližšího čísla časopi
su. Text pište prosím čitelně, nejlépe tiskacím písmem. Do jed
né kolonky pište vždy pouze jeden znak (písmeno, číslici, zá
vorku, čárku, tečku atd.). Můžete používat i zkratky, ovšem 
dbejte na srozumitelnost. Mezi slovy je nutno vynechat jednu 
kolonku. V případě prodeje (PRODEJ) udávejte prosím vždy 
cenu. Nezapomeňte na přesnou adresu - spojení (jméno, ulice 
s číslem domu, město, PSČ, popřípadě telefonní spojení), kte

ré je součástí inzerátu. „Zařazení" - PRODEJ, KOUPĚ, 
VÝMĚNA, RŮZNÉ - zaškrtněte, toto označení pro zařazení 
Vašeho inzerátu se do ceny nepočítá.

ADRESY
Pro poukázání poplatku za inzerát:
Čtenáři z České republiky: Pražská vydavatelská společnost 
- inzerce Modelář a Modely,
AGROBANKA Praha, číslo účtu: 135236-504 
Pozn. Konstatní symbol: 379; Var. symbol: 222)
Pro podání (zaslání textu inzerátu do redakce) inzertního 
formuláře s útržkem zaplacené složenky: Modelář a Modely, 
Křižíkova 35, 186 00 Praha 8.
Čtenáři ze Slovenské republiky: POZOR ZMĚNA! Inzerenti, kto- 
rí budú platiť inzeráty v Slovenskej republike prostredníctvom 
Magnet-Press Slovakia, Bratislava, si cenu inzercie vypočítajú 
v Kč podlá uverejnenej predtlače a konečnú sumu vynásobia 
koeficientom 1,2, ktorý si účtuje Magnet-Press Slovakia ako 
sprostredkovatefská organizácia. Vypočítanú čiastku poukážu 
poštovou poukážkou typu C na adresu: Magnet-Press Slovakia 
s.r.o., P.O.Box 169, 830 00 Bratislava. Text inzerátu s kópiou 
ústřižku o zaplatení zašlú na adresu: Magnet-Press Slovakia 
s.r.o., Teslova 12, 821 02 Bratislava. Do správy pre prijímatelá 
uvedú: „Inzercia - Modelář a Modely."

Děkujeme, redakce
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FORMULÁŘ PRO ŘÁDKOVOU INZERCI do časopisu MODELÁŘ a MODELY do rubriky PRODEJ ·  KOUPĚ ·  VÝMĚNA ·  RŮZNÉ
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ΠΠινηί soutěže jubilejního desátého 
LT ročníku pražské Pl ligy pro volné 
modely na Sazené máme již za sebou 
a můžeme hodnotit jak se podařily.

Polovina března mohla být pro soutěž 
volných modelů příznivá - ale. Právě to
to slůvko naznačuje, že počasí může mít 
tolik variant a nám zbývá jen čekat, kte
rá varianta bude právě v den soutěže. 
Ze zkušenosti víme, že druhý den po 
soutěži bývá to lepší počasí a to je smut
ná jistota. Letos to zatím bylo potvrzení 
tohoto pravidla. Když jsme 14. března 
přijížděli na Sazenou bylo těžké uvěřit, 
že ještě někdo další přijede. Byla to mýl- 
ka a celá řada nedočkavých se přece 
dostavila. Chtělo se jim létat a někteří to 
také zkusili. Nebyly to lety elegantní, vítr 
brzy zahnal, modely od letiště do značné 
dálky a tak další pokusy už byly ojedině
lé. Přesto se našlo asi dvacet odváž
ných a soutěž nakonec ve zkrácené po
době proběhla. Tak nám začal 10. roč
ník. Rádi jsme vzpomínali na dřívější lé
ta, kdy Pl liga byla vyhlášená nejen zá
věrečnou zabijačkou, ale právě pěkným 
počasím. Jo, tehdy jsme ještě neznali 
„El Ňiňo“. Na někoho to musíme svést, 
vždyť je to moderní najít nepřítele.

Druhá soutěž byla očekávána s oba
vami. Co zase to počasí udělá, když 
v týdnu se dalo létat snad každý den. 
Předpovědi meteorologů nevěstily nic 
dobrého. Vypadalo to na krátký letový 
čas během dopoledne než přijde fronta. 
Kolikrát se už ti hoši zmýlili a počasí se 
někde zaseklo a vyšlo to. Zima nebyla 
a při zahájení vál lehký větřík. Takový, 
že naše ligová vlajka splyhle visela, asi 
byla smutná, protože tušila co ji čeká.

Modely létaly téměř nad letištěm a byla 
to krásná podívaná na tolik různých mo
delů od veteránů po moderní superstro- 
je, od házedel ze tří prkének balzy po 
modely kategorií FAI. Ty v sobě tají do
konale pevné materiály i elektroniku. 
Tahle pohoda se začala měnit kolem je
denácté. Vlajka se začala živě třepat, 
aby v krátkém čase hrozila, že se utrh
ne od stožáru. Začaly dlouhé přespolní 
krosy za modely. Bylo dobré, že i v tom 
vichru se bylo na co dívat, protože pan 
Ortel měl sebou krásné moderní poloto
vary. My starší jsme mohli jen vzpomínat 
na špatnou kvalitu materiálu před desít
kami let, na nedostatek polotovarů. A při 
tom téměř neletovém počasí byl čas ne
jen na vzpomínání a také na zamyšlení 
nad současnou situací v modelařině. 
Takové letiště jako je na Sazené pro
bouzí v této roční době rozhodně spou
stu elánu také si něco postavit pro potě
šení. Ale nemyslete, že soutěž skončila 
a jen se vzpomínalo a naříkalo na příro
du. To by nebyli modeláři aby si nechtě
li dokázat kdo je lepší.

Létalo se ve třinácti kategoriích. 
Dokonce bylo nutné provést rozlétávání 
pro F1H - populární „ájedničky". 
Rozhodli jsme se pro zkrácenou šňůru 
na polovinu, tedy 25 m. Start na takové 
krátké šňůře za silného větru není nijak 
bezpečný. To co nám však ukázali zá
vodníci bylo něco, čemu se dnes říká su
per. Razantní vlek s mohutným výstře
lem a model není v pětadvaceti metrech, 
ale někde mnohem výš. Štěstí nejvíce 
přálo mladému Bednářovi a tak se stal 
vítězem. I v A3 byli někteří plní, ale vítr je 
vyhnal dříve k domovu a rozlétávání od

padlo. Tak tomu bylo ještě i v kategori· 
ích F1G a A3. Když měl A. Tvarůžka vy
psané diplomy, mohli jsme soutěž ukon
čit a těšit se, že příště to počasí zmoud
ří a bude lépe. Všichni to vydrželi dobře 
jen někdo byl smutný, protože se náplni 
jeden nepsaný, ale snad stoprocentně 
platný zákon. Vláďa Pergler začal letos 
jezdit na soutěž s novým autem. Ještě 
než začala soutěž, probíhaly zkušebn 
lety. Které auto si myslíte, že si jeder 
modýlek vybral za cíl v řadě nejméně 
čtyřiceti? Trefil se přesně do boku Lá
ďova nového červeného auta a nechá 
tam malý podpis - důlek.

A víc snad už popisovat nemusím. Až 
vám bude dlouhá chvíle a bude to v so
botu dopoledne, přijďte se podívat na 
Sazenou. Termíny najdete v kalendáři, 
který uveřejňuje i Váš časopis.

Sazená má nádhernou polohu pro 
pražáky - je kousek od konce nedosta
věné teplické dálnice - asi 35 km od 
centra.
Pro všechny modeláře napsal za LMK 
Praha 4 - Hobby Centrum

Milan Vydra

A kdo vyhrál 4.dubna? A3 - Ladislav 
Bednář (jun.), Horní Branná; F1A - 
Ondřej Krucký (jun.), Praha 4-HC; 
F1A/N - Vladimír Pergler (sen.), Praha; 
F1B - Petr Matura (sen.), Praha 4-HC; 
F1B/N - Ing. Vlastimil Popelář (sen.), 
Suchdol;F1G - Ing. Jaroslav Drnec 
(sen.), Točná; F1H - Ladislav Bednář 
(jun.) - Horní Branná; F1J - Čeněk 
Pátek (sen.), Praha 4-HC; P30 - Ing. 
Josef Trefný (sen.), Děčín; H - Lubomír 
Paťha (sen.), Mikulášovice; Hist. A - 
Vladimír Pergler (sen.), Praha; Hist. B - 
Zdeněk Andrýsek (sen.), Praha 8; Hist. 
C - Jaroslav Jiráský (sen.), Zličín.

BENZINOVÉ MOTORY FELGIEBEL
MOTORY FELGIEBEL - 7,6 cm3, 14,3 cm3

Milta M.
(2 část)

Kliková hřídel byla u převážné části mo
torů složena ze tří dílů. Sestává z hřídele, 
ramena kliky a klikového čepu. Čep je 
opatřen závitem. Vymezení axiálního po
sunu ojnice je provedeno zašroubovaným 
šroubem M3 s podložkou do klikového če
pu. Všechny díly klikové hřídele jsou vzá
jemně spojeny v přípravku volným slisová
ním a spoje pojištěny tvrdým pájením mědí 
s následným dokončením povrchů všech 
dílů na potřebné tolerance. U menší části 
produkce byly klikové hřídele vyrobeny 
z jednoho kusu. V obou případech však ra
meno kliky bylo oboustranně odlehčeno 
a tím vytvořeno vyvážení hřídele. Podélné 
odvrtání dříku hřídele sloužilo pro zvýšení 
odolnosti v krutu. Přední část hřídele je 
osazena a ukončena závitem sloužícím 
pro upevnění vrtule maticí. Na osazení hří
dele je nalícován unášeč vrtule opatřený 
vačkou přerušovače jejíž povrch byl zaka
len a následně tvarově přebroušen. Jeho 
správná poloha pro časování zapalování je 
zajištěna kolíkem. Dosedací plocha vrtulo
vého unášeče je opatřena špičatým kolí
kem zamezujícím změnu polohy vrtule

vzhledem k době zážehu. Tvarová vrtulová 
podložka svým osazením středí vrtuli na 
hřídeli.
Ojnice vyrobená z kvalitní oceli má obě 
oka opatřena bronzovými pouzdry. Spodní 
oko je opatřeno mazacím otvorem pro zlep
šení mazání klikového čepu.
Karburátor je jednoduchého provedení. 
Skládá se z průběžné trysky, škrticí jehly 
opatřené vroubkovaným brzdicím kotouč
kem a brzdicí pružiny, sestava je osazena 
do sací trubky.
Palivová nádrž válcového tvaru, je ple
chová, spájená z mosazného plechu tou- 
štky 0,28 mm, osazená na víko motoru 
a upevněná společně s víkem třemi šrouby 
M3 ke klikové skříni. S karburátorem je 
propojena mosaz, trubičkou rozměru 2 
X 0,3 mm. PALIVO je tvořeno směsí nízko- 
oktanového benzinu (Normal) a minerální
ho neaditivovaného oleje, známého pod 
tehdejším označením D v poměru 1:3 pro 
záběh a 1:4 pro provoz. Olej D v původním 
složení působil karbonizaci pístu a válce. 
To způsobilo omezení vůle pístních krouž
ků v drážkách pístu a následovalo zpravi
dla jeho zadření. Karbonizace měla rovněž 
negativní vliv na elektrody svíčky. 
Karbonizace se omezovala přimícháním ri
cinového oleje do paliva.

Svíčka německé výroby byla rozebírací vr 
zmenšeném provedení značky ZK se závi 
tem M10 X 1. Její vnější elektroda byla opat 
řena závitem M2 a přívodní kabel byl upev 
něn přes očko dvěma maticemi. V obdob 
protektorátu se v Praze začala vyrábět svíč 
ka značky Richter, ale nebyla rozebírací. 
Zapalování využívalo elektromagnetickr 
indukce vysokého napětí v cívce, napájené 
suchou, plochou, baterií o napětí 4,5 V 
Okruh zapalování spínaly kontakty přerušo 
vače pomocí vačky při otáčení klikové hří 
dele. Stejnoměrná sytost jiskry byla stabili 
zována kondezátorem zařazeným v okruhi 
přerušovače. Zapalování se vypínalo zařa 
zeným spínačem. Možná byla také amatér 
ská výroba dílů pro zapalování, lépe všal 
bylo cívku, svíčku, kondezátor a vypínat 
koupit hotové. Celá soustava byla citlivá ne 
vlhkost, teplotu a jakost izolace spojovacíhc 
vedení.

Motory byly určeny pro volné létající mo 
děly letadel. Typ I. pro modely o rozpětí dc 
2000 mm a hmotnosti 1500 g, typ II. prc 
modely s rozpětím do 3000 mm a hmot 
nosti do 3500 g. Oba typy motorů ve sví 
době představovaly pokrok, který posunu 
stavbu modelů značně kupředu, ale uply 
nulo hodně času než se začalo s celosvě 
tovou hromadnou výrobou. KONEC
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PRODEJ
■  1 Plány modelů 19 histor. plachetnic a 40 
válečných lodí. Seznam za známku. Ing. J. 
Švec, Slunečná 4556, 760 05 Zlín 5
■  2 Originál, plány válečných lodí od r. 1850 po 
současnost. Katalog zašlu za 2x 4,60 známky. 
J. Pavlík, Čemčická 149, 549 02 Nové Město
■  3 Novou svahovou Deltu v námoř. kamu. 
USAF „Swallow“ o rozpětí 2030 mm, délka trupu 
915 mm nos. plocha 70 dm2, cena 5000 Kč. 
Nový RC V2 „Puma“ rozp. 2160 mm, tiup lamin., 
cena 2000 Kč, trup na F3B „Flemingo" + výškov- 
ka, vypí. výkres. Cena 1500 Kč. Miroslav 
Maiksnar, Vlkova 1825, 508 01 Flořice v P.
■ 4 Nový soustruh na kov IKD-400 (NSR). 
Točná délka 400 mm, průměr 250 mm; rozmě
ry - 935x588x375 mm; cena 32 900 Kč. 
Informace zdarma zašlu. Pavel Jára, 345 01 
Mrákov č. 86

1998
(Opakováni)

LETADLA
11. ročník Modelářské sešlosti (akce č. 473)
- Ivo Křivánek,
Okružní 8/11, 591 01 Ždár nad Sázavou 3.- 9. 8. 
Protivínský pohár, F3AH, F4CXH (474)
- Ing. V. Rejda, Prachatická 3/1196,
370 05 České Budějovice 8. -9. 8.
Tábor Raná (475) - Ing. Zdeněk Hykš,
Vilémov 16, 407 80 Vilémov 10.-22. 8.
Soustředění mládeže, U-modely (476)
- Jindřich Samek, kpt. Nálepky 3,
568 02 Svitavy 17.-23.8.
Krkonošská show (477) - Ladislav Koudelka, 
Lánov 126,543 41 Lánov 23. 8.
Show Malá Haná (478) - Dušan Pukl 29.-30. 8. 
Boskovice (479) - Dušan Pukl,
Dolní Lhota 195, 678 01 Blansko 29.-30. 8. 
Zábřeh (480) - MODELTECHNIK,
Radislav Otáhal, Ostravská 31, 748 01 Htučín 5. 9.
Setkání obřích modelů letadel (481)
- Karel Zika, kpt. Nálepky 1724,
256 01 Benešov 19.-20. 9.
Svitavské show, přátelské létání s U-modely
(482) - Jindřich Samek,
kpt. Nálepky 3, 568 02 Svitavy 26. 9.
Rodeo 1997 (483) - Milan Vydra,
Molákova 574,180 00 Praha 8 10.10.
Soutěž draků (484) - SMTech,
Děčín-Březiny 98,405 01 Děčín 17.10.
Drakiáda (485) - Milan Anýž,
Bezručova 138, 267 01 Králův Dvůr 24.10.

RAKETY
Veř. s. - žáci, BRNO (S3A, S4A, S6A)
- A. Rosenberg 19 .7 . 
Veřejná s. - žáci, BRNO (S3A, S4A, S6A)
- A. Rosenberg, 9. května 20,
678 01 Blansko 26. 7.
13. r. Memoriálu J. Krbečka,
MLADÁ BOLESLAV (S3C, S3A) - F. Krejbich, 
Pražská 252/65, 293 01 Mladá Boleslav 10.10. 
Olomouc S3C - K. Řeháček, Železniční 14,
460 11 Liberec 30.12.

LODĚ
Ledenice (EX-500,F2-Ž,F2,F4,FSR Eco)
-J. Hinterhölz, Náměstí 55,
373 11 Ledenice 5. 9.
Kraslice (FSR-V) - Z. Kadlec,
Pod nádražím 1852, 358 01 Kraslice 5. 9.
Brandýs n. L., Memoriál Zd. Matouška 
(F2-Ž,F2.F4,EX-500) - Z  Horský,
277 13 Záryby 5. 9.

■  5  Přís l. k RC m ode l, ta n ků : 1 /1 4 -16  pásy 
a d íly  p o je zd u , 1 /16  p ásy  na K ing  T iger 
(T ige r I. a jin é  II. W W ); 1 /10  p ásy  na m o d e r
nu; RC m ode ly ; 1 /10 T ig e r I., 1 /16  uprav. 
K ing /T ig e r T a m iy a  (s tř.-1 2  ran, nám . k a n ó 
nu, toč . vě že , nové  pásy, výb ě r: p řevo d , 
s lo ž is k y  na 2 m o to ry  neb  o rig . p řevo d . 
T a m iya ), 1 /16  h a s ič  P a n th e r 8x8  R obbe . 
C en a  d o h o d o u . L. H o lan , 7 47  67  F lrabyně 
2 01 , te l. 0 6 5 3 /9 2 7 0 8

KOUPĚ
■  6 4  ks servo  M U LT IP LE X  M S-11.
Tel. 0457 /6 2 2 96 2  večer

VÝMĚNA
■  7 Ja po n ský  sa te litn í kom ple t „A M S TR A D " 
S R X /-200  s pa rabo lou  60 cm  v  p rovozu , ne j
lépe od končícího  m ode lá ře  za  RC soupravu  
tová rn í vý ro b y  ne jm éně  3 -kaná lovou  + m odel 
m o to rové h o  le tad la  v  p rovo zu  + nabíječ ba te 
rií a m o de lá řský  m ate riá l. N abídky posíle jte  
na  adresu: F ran tišek  Renner, L ipovka  č. 72, 
516  01 Ftychnov η. K.

Íž  U LL \l I r  t. L
Jablonec η. N. (F2-2,F2,F3-E,F3-V,
FSR-E7.400) - Ing. Z. Tomášek 12. 9.
Plzeň (F1E,F3E,FSR-E Eco,FSR-E-M,
FSR-E-H) - S. Mašek,
Na Belánce 9, 320 22 Plzeň 12 .9 .
Jablonec η. N. (F2-2,F2,F3-E,F3-V,
FSR-E7.400) - Ing. Z. Tomášek,
Střelecká 3, 466 Jablonec η. N. 13. 9.
Hradec Králové (F5-M) - B. Šnajdrvint, 
Gagarinova 709, 500 03 Hradec Králové 13. 9. 
Proboštov (EX-500) - J. Červíček,
Meziškolská 117, 417 12 Proboštov 19. 9.
Praha (F1E,F3E,FSR-E Eco,FSR-E 2kg,
FSR-E Mono,FSR-E Hydro) - Z. Fišer,
Konstantinova 1495, 149 00 Praha 4 19.-20. 9.
Kolín (F5-M.F5-E) - L. Staněk,
Tyršova 767, 280 00 Kolín II 20. 9.
Dvůr Králové n. L. (EX-500) - J. Darvaš,
Žireč 106, 544 04 Dvůr Králové n. L. 26. 9.

AUTA SRC
Wing Car, PLZEŇ (M ČR-G7,G15,G27) - 
Z. Beneš 4. -5. 9.
Veřejná s., CHEB (SRC) - Ing. M. Novák, 
Valdštejnova 50, 350 02 Cheb 6.9.
Velká cena, PRAHA (M ČR-A1/32,A1/24,2G12)
- Jos. Korec 11.-12.9.
Grand Prix, 2ĎÁR nad S. (M ČR-F1/32.ES/32, 
ES/24) - P. Hintenaus, Pavlov 105,
594 44 Pavlov 18.-19.9.
Krušnohor. pohár, MOST (M ČR-A2/32, 
A2/24.A4/24) - F. Kadlec, Vtelno 103,
434 01 Most 25.-26. 9.
Morava Open, VÍTKOV 
(M čR-G12,PR/32,A3/24) - J. Býma,
Budišovská 253, 749 01 Vítkov 2. -3.10.
Mistr. Evropy, PLZEŇ (Wing Car G7.G27)
- Z. Beneš, Motýlí 44, 301 60 Plzeň 6. -11.10. 
NASCAR, PRAHA (M ČR-PlaFit NASCAR,
Old Timer) - Jos. Korec, Kovařovicova 10,
140 00 Praha 4 9.-10.10.
Velká cena, SOBĚSLAV (M ČR-A1/32.A1/24, 
2G12) - T. Sena, U Nového rybníka 571/111,
392 01 Soběslav 16.-17.10.
Krušnohor. pohár, SLANÝ (M ČR-A2/32,A2/24)
- P. Hora, Hořešovičky 52,
273 74 Hořešovičky 23.-24.10.
Pohár ELGAS, PARDUBICE (PR/24, G15)
- P. Krčil, Ohrazenice 211,
533 53 Pardubice 30.-31.10.
Morava Open, ZNOJMO (M ČR-G12,PR/32, 
A3/24) - M. Pokorný, Smetanova 11,
659 02 Znojmo 30.-31.10.
Šumava Cup, STRAKONICE (M ČR-A2/32 
+SRC) - M. Vrána,
Povážská 261, 386 01 Strakonice III 31.10.
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VÝZBROJ
ČESKOSLOVENSKÉHO
DĚLOSTŘELECTVA
v letech 1918 - 1939 (19)

Kanóny proti útočné vozbě 
- vz. 34, vz. 37, vz. 38

Otázka doprovodných děl pěchoty ře
šená usilovně ve dvacátých letech taktiky 
všech armád a konstruktéry všech zbrojo
vek, dostala počátkem třicátých let jinou 
prioritu - ochranu proti tankům. Přispěl 
k tomu rozvoj tankové techniky, rychlost 
strojů i síla pancéřování narůstala a proti- 
tanková výzbroj pěchoty zaostávala, ne
boť zůstávala na úrovni průbojného střeli
va do pušek a kulometů. Většina armád 
pocítila potřebu vyzbrojit své pěší jednot
ky speciálním protitankovým kanónem. 
V dobové terminologii čs. armády - kanon 
proti útočné vozbě (KPÚV). Úloha tanků 
v průběhu třicátých let rychle narůstala 
a z toho vyplývala i potřeba silné a kvalit
ní protitankové obrany. A tak se v letech 
1934 -1936 objevila celá řada protitanko- 
vých kanónů (PTK) z konstrukčních kan

3,7cm KPÚV vz. 34 P v akci.

celáří firem Bofors, Vickers, Madsen nebo 
Ftheinmetall-Borsig. Ráže těchto zbraní 
se většinou pohybovala v rozmezí 37 až 
47 mm. Výjimku tvořil francouzský PTK 
vz. 34 mající ráži 25 mm, který v roce 
1940 použili příslušníci 1. čs. divize ve 
Francii. Hmotnost střely činila 0,7 kg až 
1,5 kg a kanóny prorážely na vzdálenost 
1000 m pancíř o síle 20 až 35 mm.

Na jaře 1933 vydalo MNO požadavky 
na konstrukci protitankového kanónu 
(KPÚV). Konstrukční kolektiv Škodových 
závodů začal ihned pracovat, vycházel 
přitom z poznatků dřívějších prací. Jedna 
z nich pocházela z roku 1927. Byl to do

Kanon KPÚV vz. 34 P při dopravě obsluhou.

m
f  \

28

provodný kanon pěchoty ráže 4,7 cm 
o délce hlavně 22 ráží, a hlavně kanon rá
že 4,7 cm z roku 1931 označovaný A-2. 
Dělo proráželo 35mm pancíř na vzdále
nost 1000 m, což byl v té době velice sluš
ný výkon. Dostřel - střelou o hmotnosti 
1,65 kg - činil až 7 700 m. Hlavní přednost 
tvořilo velké odměrové pole (70 °), což 
umožňovalo rychlé a shodné sledování 
pohyblivých cílů. Lafeta byla kolová, kola 
však bylo možno jednoduchým způso
bem sejmout a lafetu uložit na zem patka
mi upevněnými na nápravě. Lafetové no
hy se daly v případě potřeby zkrátit na po
lovinu. Zbraň tak bylo možno rychle 
a snadno umístit v palebném postavení, 
např. v zákopu.

V požadavcích MNO z jara 1933 byla 
stanovena maximální hmotnost PTK v pa
lebném postavení na 250 kg, hmotnost

byla kalkulována s ohledem na potřebu 
přemísťovat zbraň po bojišti pouze obslu
hou. Dalším požadavkem byla schopnost 
prorazit 30mm pancíř na 1000 m. Úkol 
konstrukce speciálního PT kanónu začala 
škodovka řešit v polovině roku 1933 a již 
v červnu 1934 byly vyrobeny a nastřeleny 
první tři kusy nového 3,7cm KPÚV. Zbraň 
obdržela tovární označení A-3 a proběhly 
s ní rozsáhlé zkoušky,_ které potvrdily, že 
konstiukční kancelář Škodových závodů 
odvedla dobré dílo. Kanon splnil základní 
požadavky stanovené MNO a při použití 
poloautomatického závěru dosahoval 
rychlosti palby 23 ran/min. mířených ran 
pak 12 za minutu. Ověřena byla i možnost 
účinné palby na cíle pohybující se rychlo
stí až 40 km/h ve vzdálensti 500 až 2000 
m. Konstrukce zbraně a munice umožňo
vala i střelbu proti živým cílům, případně 
nepřímou střelbu na 4000 m. Ještě v roce 
1934 bylo dělo zavedeno do výzbroje čs. 
armády pod označením „3,7cm kanon 
proti útočné vozbě vz. 34” a v roce 1936 
byla spuštěna sériová výroba v Plzni. 
Kanon byl vyráběn po desítkách kusů 
a ihned předáván armádě. Byl však záro

veň i exportován do Iránu. 
Také čs. lehké tanky LT 34 
a LT 35 obdržely 3,7cm kanó
ny U.V. vz. 34”, tedy kanóny 
převzaté od pěchoty v zájmu 
jednotnosti výzbroje, což 
usnadňovalo např. zásobová
ní střelivem. Ostré střelby 
a zkušenosti z provozu tanků 
však ukázaly, že zbraň pod
mínkám v tanku nevyhovuje. 
Dělo mělo příliš dlouhý zákluz, 
při odpalování bylo nutno pře
hmátnout z náměrového řidi- 
dla na spoušť, brzdovratné 
zařízení nebylo dostatečně 
chráněno a ani úsťová brzda 
nevyhovovala. Pro nový (po
zději velmi úspěšný) tank LT

38 vyřešila škodovka speciální tankový 
kanon A-7 ráže 3,7 cm zavedený jako ka
non UV vz. 38. Ten však již přebírali do 
své výzbroje němečtí okupanti. Stejný 
osud měl i 4,7cm tankový kanon vz. 38 
určený pro výzbrojení středního tanku ST 
vz. 39 (V8-H z pražské Pragy). Škodovka 
jej vyvíjela od roku 1934 a koncem roku 
1938 byla připravena sériová výroba.

Vraťme se však zpět k polním varian
tám. Již počátkem roku 1935 zasílají Ško
dovy závody MNO obsáhlý rozbor v němž 
upozorňují, že již nebudou dodržovat zá
kladní požadavky MNO (ráže, hmotnost) 
pro další konstrukce PTK vzhledem k nut
nosti zvyšovat výkon kanónů. Škodovka 
zároveň naznačuje, že pro požadavek 
průraznosti 32mm pancíře na 1000 m je 
třeba nové konstrukce 3,7cm PTK a v bu
doucnu bude třeba i větší ráže. Skutečně

se ukázalo, že u zdokonalených 30mm 
pancířů stačí výkon KPÚV vz. 34 pouze 
na vzdálenost 550 m. Proto byl připraven 
nový typ. Jeho prototyp se předváděl již 
v roce 1936, kdy prodělal důkladné 
zkoušky střelecké i jízdní. Při střeleckých 
zkouškách prorážel pancíř tloušťky 32 
mm na vzdálenost 1100 m. Jeho zavede
ní nebylo ale tak zcela jednoznačné. 
Hlavní štáb váhal dát souhlas k zavedení 
druhé zbraně stejné ráže, stejného urče
ní, ale s odlišným střelivem. Nakonec do
stal nový typ stejnou nábojní komoru jako 
vz. 34 a nové střelivo se lišilo jen zvětše
nou prachovou náplní. Munice vz. 34 byla 
použitelná i u děla vz. 37, ale ne naopak. 
Nový 37mm PT kanon továrního značení 
A-4 byl do výzbroje zaveden jako „3,7cm 
kanon P/J/M - vz. 37” a sériová výroba 
okamžitě začala v Plzni a v Dubnici nad 
Váhom. Kanon byl vyráběn ve třech vari
antách lišících se konstrukcí lafety dle dru
hu zbraně, které byl přidělen. Dělo pro 
pěchotu: 3,7cm kanon vz. 37 P; pro jez
dectvo: 3,7cm kanon vz. 37 J, pro motori
zované a cyklistické jednotky: 3,7cm ka
non vz. 37 M. Hlavním úkolem kanónu vz. 
37 byl boj proti útočným vozům (tankům) 
a dalším pancéřovým cílům. Vedlejším 
úkolem byl boj proti živým cílům. Výroba 
se rozjela skutečně impozantním způso
bem, v letech 1936 -1938 obdržela čs. ar
máda téměř 1600 kusů děl vz. 34 a 37. 
V krizovém období mobilizace 1938 
(k mobilizaci naší armády došlo po vyhro
cení situace 23. 9. 1938) to bylo podstat
né zvýšení bojové hodnoty čs. armády, 
vždyť KPÚV vz. 34 a 37 byly jedinými 
použitelnými protitankovými zbraněmi ar
mády. Vyráběna byla také protitanková 
mina T-36-II, v září 1938 nebylo však 
8000 vyrobených kusů připraveno k pou
žití. S protitankovou puškou brněnské 
Zbrojovky „W“ byly teprve prováděny 
zkoušky. Navíc KPUV vz. 37 stačil svým 
výkonem na všechny tehdejší německé

3,7cm KPÚV vz. 37 J v dopravní poloze s károu (hipotrakce).
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Kanon vz. 34 M v palebném stanovišti

tanky. Organizačně byly protitankové ka
nóny zařazeny v sestavě pěších pluků 
u čety doprovodných zbraní, které byly 
zřízeny v roce 1935. Podobně byly orga
nizovány čety u cyklistických hraničář
ských praporů a dragounských pluků. 
V roce 1937 byly pěší pluky určené k za
jištění hranic posíleny o rotu KPÚV (12 
kusů), stejně tak i motorizované ženijní 
prapory. Pro posílení protitankové obrany, 
zejména předzvědných oddílů, přišel 
hlavní štáb s velice technicky i takticky za
jímavým řešením. Jak plzeňské Škodovy 
závody tak pražská ČKD dostaly za úkol 
zkonstruovat „lehký kanónový motorový 
vůz pásový” (LKMVP), tedy pancéřové 
vozidlo určené k přepravě jednoho KPÚV 
vz. 37 M, obsluhy a 90 kusů munice. 
Zbraň se dopravovala buď v závěsu nebo 
na plošině na zadku vozidla, s možností 
střelby přímo z vozidla. LKMVP by umož
ňoval i v členiném terénu pružně a účinně 
posílit obranu na ohroženém úseku. 
Prototyp vozidla firmy ČKD prodělával vo
jenské zkoušky od ledna 1938. Přes 
značné konstrukční výhrady (překročení 
hmotnosti) jej armáda v srpnu 1938 pře
vzala a zařadila do stavu pluku útočné 
vozby č. 1, kde po Mnichovu skončil jako 
pomůcka k výcviku řidičů. Prototyp 
LKMVP firmy Škoda měl větší konstrukční 
potíže (nízký výkon a chlazení motoru) 
a s jeho zkouškami se počítalo až na pod
zim 1938. Přišel však Mnichov, s ním 
omezení zbrojních programů a vozidlo zů
stalo škodovce jako předváděcí. Tak ne
slavně skončila progresivní myšlenka, je
jíž realizace mohla výrazně posílit proti- 
tankovou obranu.

Celkově disponovala čs. armáda k 
15. 3. 1939 celkem asi 160 KPÚV vz. 34 
P, 28 KPÚV vz. 34 J a 8 KPÚV vz. 34 
M (v úpravě pro cyklisty). Dále byla k dis
pozici 520 KPÚV vz. 37 M, 53 KPÚV vz. 
37 J a 806 KPÚV vz. 37 P, k nimž vlastni
la i 664 050 kusů nábojů OPG a ONG. 
Pochopitelně výroba zbraní i střeliva po
kračovala v Plzni i v Dubnici η. V. podle 
objednávek MNO. Po obsazení zbytku 
ČŠR převzala zbraně německá armáda 
a ihned je zařadila do své výzbroje. 
Nebyla ostatně jediná. Asi 158 kusů

3,7cm PAK 37 (t) - čs. KPÚV vz. 37 P při službě v německé armádě.

KPÚV vz. 37 a 113 KPÚV vz. 34 zůstalo 
na Slovensku a stalo se součástí 
výzbroje „odtržené" slovenské armády. 
Protitankové kanóny se také ve značných 
počtech exportovaly do Iránu, Jugoslávie, 
Bulharska a Maďarska. Vzor 37 byl až do 
roku 1940 vyráběn pro německou armá
du. Podle německých zdrojů bylo ještě 
v roce 1945 ve výzbroji wehrmachtu 88 
kanónů vz. 37.

Vzhledem k nutnému časovému před
stihu v souboji s tankovou technikou byl 
souběžně od roku 1936 vyvíjen mohutněj
ší 4,7 cm PT kanon označovaný A-5, ten 
prorážel pancíř o síle 32 mm na vzdále
nost 1500 m a 55 mm na 1000 m. Kanon 
byl vyvíjen ve spojitosti s konstrukcí pev
nostního kanónu. Na polní lafetě byl od
zkoušen v roce 1938 a také ihned zave
den do výzbroje jako vzor 38. Sériová vý
roba začala až v roce 1939 a byla expor
tována do Jugoslávie v počtu asi 300 ku
sů, Tam tyto kanóny ukořistila italská ar
máda, která je poté používala ve své vý
zbroji. Od ní je opět ukořistili jugoslávští 
partyzáni. Již v roce 1940 bylo na střelni
ci v Grafenwöhru nastřeleno 102 kusů 
„4,7 PAK 38 (t)” a německá armáda ob
jednávala další stovky kanónů vz. 38. 
Výroba pokračovala až do roku 1942. 
Kanon byl dokonce použit jako výzbroj 
prvního samohybného děla německé ar
mády. S využitím podvozku tanku Pzkpfw 
IB zkonstruoval závod ALKET Berlin sa
mohybné dělo vyzbrojené tímto kanónem. 
Původně bylo vozidlo označováno jako 
„SFL mít der 4,7 cm PAK (t)” tedy samo
hybná lafeta se 4,7cm PTK, později 
Panzerjäger I tedy stíhač tanků. Výroba 
zahájená v březnu 1940 dala dohromady 
202 kusů. Popisované vozidlo, stejně jako 
polní verzi PTK vz. 38 úspěšně používaly 
jednotky Afrikakorps při svém tažení se
verní Afrikou. Druhé samohybné dělo vyu
žívající PAK vz. 38 (t) vzniklo na podvoz
ku francouzského tanku Renault R-35. 
Montáž provedla firma Renault, dodala 
celkem 174 kusů, první z nich v květnu 
1941.

Jak je patrno čs. PTK (KPÚV) se obje

vily na bojištích celé Evropy a v severní 
Africe. Oba typy, 37 i 47 mm, se v počá
tečním období velmi osvědčily. Byly to 
spolehlivé zbraně, dostatečně účinné, 
stabilní díky malé palné výšce, lehce ovla
datelné a velmi pohyblivé. Ke konci války 
již pochopitelně na své protivníky - tanky - 
nestačily. Přesto se po roce 1945 nakrát
ko objevují ve výzbroji čs. armády. Pouze 
na krátkou dobu a z nedostatku lepších 
zbraní.
Technický popis - kanon vz. 37 
Hlaveň je monobloková, antofretovaná, 
s úsťovou brzdou. Zákluz hlavně je kon
stantní, omezený kapalinovou brzdou. 
Závěr vertikální klínový, opatřený poloau- 
tomatikou. Dělo je opatřeno zpruhovým 
vrátníkem, náměrovým a odměrovým řidi- 
dlem. Miřidla tvořil optický zaměřovač. 
Lafeta je dvouramenná, rozevírací upra
vená podle druhu přepravy. Pro pěchotu 
byla lafetová ramena sklopná, kola dřevě
ná s ocelovou obručí. Na konec sklope
ných lafetových ramen bylo možno upev
nit vidlicovou oj umožňující vlečení děla

Takticko-technická data - 3,7cm  KPÚV vz. 34, 37 a 4,7cm  vz. 38

V zor děla vz. 34 vz. 37 vz. 38

Ráže 37,2 mm -37,2 mm 47 mm

Hm otnost zbraně
- poloha bojová
- (dopravní)

typ P 274 (295) kg 370 (400) kg -

typ  J 282 (745) kg 380 (850) kg -

typ M 296 (296) kg 380 (390) kg 570 (590) kg

Hm otnost hlavně
67 kg 93 kg 150 kg

Hm otnost
závěru

4,7 kg 5 kg 7 kg

Délka hlavně 1339 mm 1778 mm 2040 mm

36 ráží 47,8 ráží 43,4 ráží

Nám ěr -8 až +30 ° -8 až +26 ° -8 až +26 0
O dm ěr ± 2 5 ° ± 2 5  ° ± 2 5 °

Maxim ální dostřel 5000 m 5000 m 4000 m

Palná výška 580 mm 620 mm 700 mm

Hm otnost střely 0,85 kg 0,85 kg 1,65 kg
Počáteční rychlost 
střely

675 m/s 750 m/s 775 m/s

Ftychlost střelby 23 ran/m in 23 ran/m in 23 ran/m in

Obsluha 5 mužů 5 mužů 6 mužů

(  ' '

29modelář a modely · 7/1998 · 269



obsluhou. Pro jezdectvo byla lafetová ra
mena nesklopná, kola disková s pneuma
tikami. Pro motorizované jednotky a cyk
listické prapory byla lafetová ramene 
sklopná, kola disková s pneumatikami 
Náprava byla výkyvná, opatřená tlumiči 
Ke zbrani byla dodávána vložná hlaveň 
pro cvičnou střelbu puškovými náboji vz 
35. V čs. armádě bylo pro zbraň zavede
no dvojí střelivo: 3,7cm ostrý nárazový 
granátový náboj vz. 34 (ON6 vz. 34j 
a 3,7cm ostrý pancéřový granátový nábo 
vz. 37 (OP6 vz. 37). Střelivo bylo jednot
né, ONG měl hmotnost 1,42 kg, OPG 
1,47 kg.

Jiří Janoušek
Foto: archiv autora a dr. V. Karlického 

barevné foto autoi 
(VTM HÚ AČR Lešany;

Dva snímky 4,7cm KPÚV vz. 38 z  vojen· 
ského muzea v Lešanech.

STRUČNÝ SLOVNÍK DĚLOSTŘELECKÝCH POJMŮ
J.Janoušek (zpracováno ve spolupráci 
s dr. V. Karlickým)

( 3 )  P - Z

PALNÁ VÝŠKA - výška vodorovné osy 
hlavně, též výška kolébkových čepů mě
řená od úrovně terénu.
POČÁTEČNÍ RYCHLOST STŘELY - ma
ximální rychlost střely v okamžiku ukon
čení dodatečného zrychlujícího vlivu uni
kajících plynů, tzn. po opuštění hlavně. 
POLNÍ DĚLA - pozemní děla určená pro 
použití v poli, dělí se na:
a) lehká - kanóny do ráže 8 cm, houfnice 
do ráže 10 cm
b) střední (dříve nazývaná hrubá), kanóny 
a houfnice ráže nad 10 cm až do 15 cm
c) těžká - děla ráže nad 15 cm 
PROTILETADLOVÝ KANON - dělostřelec
ká hlavňová zbraň ke střelbě na vzdušné cí
le, použitelná i proti cílům pozemním. 
Vyznačuje se vysokou počáteční rychlostí 
střely a vysokou kadencí. Je vybaven složi
tými zaměřovači a automatickým nabíje
ním. Dělí se na malorážové (20 až 40 mm), 
středorážové (40 až 60 mm) a velkorážové.

PROTITANKOVÝ KANON - poloautoma
tický kanon nízké stavby, menšího námě
tu (30 0 až 40 °). Vysoká počáteční rych
lost střely, dlouhá hlaveň, vysoká přes
nost. Používá vždy jednotného střeliva. 
V předválečné čs. armádě byl PTK nazý
ván „kanon proti útočné vozbě“.
RÁŽE - průměr vodicí části hlavně. 
U drážkovaných hlavní průměr vývrtu me
zi protilehlými poli.
RYCHLOST STŘELBY - (kadence), po
čet výstřelů za jednotku času z určité 
zbraně (udává se počet ran za minutu). 
ŠRAPNEL - starší druh dělové střely. 
Tenkostěnné tělo vyplněné kovovými ku
ličkami, které jsou při rozprasku rozhoze
ny výmetnou náplní. Má časovači zapalo
vač. Pro malý účinek a složitou výrobu se 
již nepoužívá.
TŮčKA - Tůčkou dáváme dělu hrubý od
měr tak, že se celé dělo pootočí na ko
lech. Je připevněna v botce chobotu lafe
ty, (rameně lafety) v podstatě jde o jakýsi 
držák. Většinou se používá u skříňové la
fety.
ÚSŤOVÁ BRZDA - pomáhá brzdit zákluz 
hlavně po výletu střely a tak snižuje zpět

ný ráz. Umožňuje tím snížit hmotnost dě
la a zvýšit jeho výkon.
VRÁTNÍK - vrací hlaveň po vykonaném 
zákluzu do původní polohy. Může být 
vzduchový, pružinový (zpruhový) nebo 
hydropneumatický.
ZÁKLUZOVÁ BRZDA - tlumí a ukončuje 
zpětný pohyb hlavně vykonaný při výstře
lu. Snižuje vliv zpětného rázu na lafetu 
a zvyšuje stabilitu děla. Bývá kapalinová. 
ZAPALOVAČ - zařízení přivádějící střelu 
v určitém místě její dráhy k výbuchu. Dělí 
se na nárazové, časovači, dvojité a ne- 
kontaktní (bezdotykové). Podle umístění 
na hlavové, boční a dnové.
ZÁVĚR - mechanizmus hlavňové zbraně 
určený k uzavírání nábojové komory hlav
ně při výstřelu. Těsní spalovací prostor 
a umožňuje iniciaci prachové náplně ulo
žené v nábojnici. Jsou buď klínové nebo 
šroubové, pohybují se příčně k ose hlav
ně. Závěr obsahuje spušťadlo, pojistky 
a vyhazovač k vyjmutí nábojnice z nábo
jové komory. U těžkých minometů nabíje
ných odzadu se užívají závěry výklopné.

KONEC

Jiřímu Janouškovi není samozřejmě cizí ani 
modelářství. Svou hlavní vášeň, sbírku ar
chivních údajů a fotografií dělostřelecké 
techniky, doplňuje také modely těchto zbra
ní. Na snímku je maketa sovětského PTK 
ZiS 3 ráže 76 mm (vz. 42), který používaly 
také čs. jednotky (vz. 42 S). Model v měřít
ku 1:35 pochází od firmy Zvezda.

%
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Vývoj v oblasti 
nezávislých zdrojů 
energie neustále 
pokračuje. Díky této 
skutečnosti se po
stupně stala jednou 
z nejoblíbenějších 
modelářských dis
ciplín i stavba elekt- 
roletů, které jsou 
dnes srovnatelné 
svými výkony s mo
dely poháněnými 
spalovacími motory, 
také RC automode- 
ly a některé katego

rie lodních modelů využívají tuto techniku. 
Také ostatní modelářské pomůcky, jako RC 
soupravy, měřicí přístroje atd., vyžadují ne
závislé zdroje energie pokud možno s vel
kou kapacitou. Jako alternativní náhrada za 
nerozšířenější nikl-kadmiové (NiCd) články 
se nabízí například články alkalické, nikl- 
metalhydrydové, lithium-iontové apod.

Poslední novinkou jsou alkalické dobíje
či články - někdy označované také zkrat
kou RAM (Reusable Alkaline Manganese, 
tedy znovupoužitelné alkalické mangano
vé články) - PURE ENERGY (Kanada). 
Zatím jsou k dispozici ve dvou provedeních 
- tužkové (AA) a mikrotužkové (AAA). 
Nominální napětí článku je 1,5 V, těsně po 
nabití může napětí dosáhnout až 1,65 
V (dáno nastavením nabíječe). Kapacita 
článků AA je až 1650 mAh, článků AAA až 
750 mAh, kterou výrobce zaručuje pro prv
ní nabíjecí cykly. Celkově propaguje mož
nost až 600 dobíječích cyklů. V praxi neby
lo možno tento údaj ověřit, ale je možno 
předpokládat, že reálně bude dosaženo 25 
až 100 dobíječích cyklů při zachování 
uspokojivé úrovně kapacity. Ta bude po
stupně dle počtu provedených nabíjecích 
cyklů klesat až na cca 500 mAh. 
Nabíječkou, dodávanou k sadě čtyř článků 
v jednom balení, je možno dobíjet čtyři 
články velikosti AA nebo AAA (nabíječka 
se připojuje pomocí pevného konektoru 
přímo do zásuvky). Doba nabíjení je od 4 
do 12 hodin, ukončení nabíjení je indiková
no rozsvícením zelené kontrolky nabíječe.

Nabité články je možno nechat v zapnutém 
nabíječi bez obav i po jejich nabití.

Jednou z podstatných výhod tohoto typu 
článků je, že nemají tzv. paměťový efekt (ne
musí se tudíž před nabíjením vybíjet) a plně 
nabité se mohou skladovat i několik let bez 
výrazného poklesu napětí nebo kapacity. 
Dále na rozdíl od řady ostatních baterií neob
sahují žádné toxické látky a mohou se tedy 
po použití bezproblémově likvidovat.

Z ekonomického hlediska vychází použití 
těchto článků s ohledem na užitné vlastnos
ti výhodně. Pořizovací hodnota jednoho 
článku AA je cca 75 Kč (kus), článku AAA 
cca 85 Kč. Cena baterií na jedno nabití nám 
pak vyjde cca na 0,75 až 3 Kč, resp. na 0,85 
až 3,40 Kč. Nabíječ stojí cca 500 Kč.

Pro porovnání mohu uvést i tento zajíma
vý údaj: Typ/kapacita/cena - NiCd/700 
mAh/75 Kč; NiMH/1100/150 Kč; RAM/1650 
mAh/57 Kč. Využití pak tento zdroj najde 
pravděpodobně při napájení vysílačů a přijí
mačů RC souprav a dalších drobných spo
třebičů, zejména jako záložní zdroj při dlou
hodobém pobytu na letišti.

Ing. Marcel Pejzl 
Foto: autor

Nabíječka PURE ENER
GY Enviro Charger. Na 
snímku se čtyřmi články 
AA a AAA.

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA, 29. 8 - 1. 9. 1998

6. mezinárodní veletrh hraček, modelů všech 
druhů a počítačových her

Přijďte si zalétat
Výstava Dětský sen bude nejen znamenitě 

obsazeným veletrhem našich i zahraničních vý
robců, ale i neobyčejnou příležitostí záletat si 
s halovými RC (rádiem řízenými) modely. 
Pořadatel výstavy - firma JOLY - umožní mode
lářům létání s modely letadel ve střední hale 
Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze 7, 
která je pro tento účel mimořádně vhodná. 
Návštěvníci si mohou tedy vzít modely s sebou 
a po dohodě s organizátory si zalétat. 
Očekáváme účast především v nové kategorii 
RC modelů „Slow flyer" (velmi pomalu a ele
gantně létajících) a nadšenců pro minimakety 
poháněné gumovým svazkem, miniaturním elek
tromotorem, či motorem na C02. Pokud se sejde 
více účastníků budou v jednotlivých kategoriích 
uspořádány soutěže.
Na své si jistě přijdou i mladí modeláři. Někteří 
výrobci pro ně připravují stavebnice jednotlivých 
modelů kluzáků, které bude možno sestavit za 
pomoci zkušených instruktorů přímo na 
Výstavišti, soutěžit se bude v dosažené délce le
tu. Na vítěze budou čekat pěkné ceny. Tak jako

na jarní výstavě Dětský sen, kde předváděli ha
lové modely mistr světa Jiří Kalina a Josef 
Kubeš, pozval pořadatel k účasti několik dalších 
našich předních modelářů. Zúčastní se také fir
my Flying Styro Kit a HIBE, které na jaře sklíze
ly potlesk návštěvníků za letové ukázky svých 
nádherných modelů.
Pro obdivovatele lodních modelů budou určité 
zajímavé ukázky, které se uskuteční v připrave
ném bazénu. Předvedeny budou rádiem řízené 
čluny, ale také jednoduché modely lodí určené 
pro mladé modeláře.
Železniční mnodeláři si však také přijdou na své. 
Několik renomovaných vystavovatelů hodlá před
stavit nabízenou produkci na detailně provedených 
funkčních kolejištích. Také je zajištěn potřebný pro
stor před výstavní halou pro atraktivní závody RC 
automodelů se spalovacími motory. Diváci budou 
mít možnost obdivovat modely formulových, okru
hových či terénních automobilů. Prezentovat svými 
modely se budou také modelářské kluby.
Zatím jsme Vás seznámili pouze s doprovodný
mi aktivitami, které však budou určitě Vás mo
deláře zajímat nejvíce.
Jistě si vyberete i z bohaté nabídky našich i za
hraničních předních modelářských výrobců, na

víc za přijatelné „veletržní" ceny. Nezapomeňte 
tedy, že ve dnech 29. srpna až 1. září je pro ná
vštěvníky otevřen nový, moderní a atraktivní 
modelářský veletrh nazvaný „DĚTSKÝ SEN“. 
Pro obchodníky, novináře a experty budou ur
čeny především dny 31. 8. a 1. 9., kdy na vý
stavě bude hostovat také novopečený mistr 
světa Pavel Fencl.
Firma JOLY pořádá mezinárodní veletrh hraček 
a modelů všech druhů již po šesté. 
V Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze 7 se 
od 29. srpna do 1. září uskuteční ojedinělá akce. 
Zájem vystavovatelů o jarní Dětský sen byl pod
pořen velkou návštěvností, ale také mimořád
ným zájmem našich i zahraničních odborníků, 
novinářů a hlavně obchodníků. Výstava se již 
tradičně těší zájmu odborného tisku, ale i deníků, 
týdeníků, rozhlasu a televize. Tentokrát připra
vujeme i živé vysílání pro TV Nova a hlavně růz
né akce pro Vás, naše návštěvníky. Připravena 
jsou i další překvapení.
Přijďte, těšíme se na Vás.

Ing. Jiří Odcházel
ředitel firmy JOLY

JOLY - tel.: 02/ 201 03 240, 201 03 291
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Norimberk 1998 - ohlédnuti za novinkami 
mezi automodely

V prvních pěti sešitech letošního ro
ku jsme Vám přinesli seriál o populár
ních automodelech „MATCHBOX”. 
Informováni jste byli také o veletrhu 
v Norimberku. Dnešní první částí člán
ku T. Kodrleho o sběratelských auto
modelech navazujeme na výše zmí
něný seriál. Snímky některých zmiňo
vaných modelů najdete také v před
chozích číslech.

Pozn. Redakce

rozdělení návštěvníků podle typu re
gistrace, nedochází tak k dřívějším 
frontám u přepážek. Pohyblivé scho
dy, které většinou nenajdete v dalších 
vícepodlažních výstavních halách vás 
vyvezou ke konferenčním sálům s do
plňkovými programy a přednáškami, 
restauracemi a k technickému i organi
začnímu zázemí. V druhém patře našli 
návštěvníci hlavně největší světové 
firmy jako Mattel, Hasbro, Siku,

...... .......
Obr. 1 f  v  ťsá

Obr. 2

(1)
Když jsme letos v polovině února 

otestovali povrch vozovky Via Carolina 
k dálničnímu přechodu Rozvadov - 
Waidhaus, byli jsme mile překvapeni 
rozšiřujícím se počtem benzinových 
čerpadel renomovaných značek a po
měrně kvalitních restauračních služeb 
v jejich blízkosti. Rovněž spolupráce 
české a německé pohraniční policie 
i celníků snížila odbavení na nejnižší 
možnou dobu. Lze jen doufat, že tento 
trend bude mít výhradně stoupající 
tendenci.

Kdo cestou na veletrh potká skuteč
né předlohy modelů má opravdu štěs
tí! Nás potkalo v protisměru před 
Norimberkem v podobě kolony asi 
dvouset vojenských vozidel složené 
z těžké vojenské techniky a převážně 
z novodobých džípů Hummer v růz
ných úpravách od běžné čtyřmístné 
verze, raketometů a sanitek, až po vo
zidla spojovací techniky. Většina hum- 
merů za sebou táhla ještě přívěs a po
prvé jsme viděli ve skutečnosti také 
dvoudvéřové provedení. I když jejich 
značná rychlost a dělící travnatý pás 
nedovolily pořídit kvalitní snímky, při
pomnělo více než 50 hummerů v jedné 
řadě záběry z operace „Pouštní bou
ře” .

Než jsme probrali očekávaná mode
lová provedení vojenských vozidel, 
stáli jsme na parkovišti výstaviště pár 
metrů od nově dokončené moderní vý
stavní haly - tzv. „Skleněný palác” . 
Obrovské prostory umožňují při vstupu

Obr. 3

Bburago, Revell či Nikko, Lego, Wader 
nebo Chicco. Pro firmy je obrovskou 
výhodou, že klienti nemusí dlouho če
kat na přijetí ve stísněných prostorách 
jako v předchozích letech a sjednává
ní kontraktů probíhá v důstojném pro
středí se zajištěním full servisu nového 
informačního systému. Rozšířená vý
stavní plocha dnes dosahuje úctyhod
ných 145 000 mz.

Náš hlavní zájem se soustředil na 
letošní novinky ze světa automodelů. 
Firma MAISTO upevnila svoji pozici 
výhradního dodavatele modelů pro 
značku Mercedes a předvedla atraktiv
ní provedení řady A, typů SLK 230 ne
bo terénního M-Cláss (obr. 1). Jeden 
z nejznámějších světových výrobců,

italská fa BBURAGO, připravil na le
tošní trh líbivá provedení dalších mo
delů - v poněkud neobvyklém měřítku 
1:16 Renault Alpine A110 (1972), 
v měř. 1:18 Porsche 911 Carrera

f  \
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(1997) , Chevrolet Corvette Convertible
(1998) , špičkovou novinku Porsche 
Carrera 996, Chevrolet Corvette 
(1997), Porsche 911 Carrera Racing 
(1993), VW Käfer - „Brouk” (1955) ve 
zlaté barvě (obr. 2) a samozřejmě vel
ké množství nových barevných mutací. 
Mnoho novinek je i v sériích „měřítek” 
1:24 a 1:43.

Obchodní politika dalších dvou vý
znamných italských výrobců modelů 
„velikosti 43” je v posledních letech za
ložena na představení pouze několika 
novinek a značného vylepšování kvali
ty i verzí modelů stávající produkce. 
BRUMM osloví sběratele nejen novin
kami Mercedes W 196C z r. 1954 nebo 
Alfa Romeo 33SC12, ale také figurka
mi pilotů F1 Gilles Villeneuva a Didier 
Pironiho a mnohým vylepšením detai
lů jednotlivých modelů. RIO uvádí na 
trh plovoucí VW Amphibian a Alfa 
Romeo Giulietta ve třech nových pro
vedeních, z nichž propracování verze 
dálniční policie působilo nejlepším do
jmem.

Specialista na okruhové sportovní 
automobily italská fa BANG uvádí na 
trh modely Alfa Romeo Giulietta Sprint 
1a Serie 1954 a 2a Serie 1959, dále

Obr. 5

Jeep Cherokee Rallye 1996 a civilní 
i hasičskou verzi. Dále Jeep Vrangler, 
Mini Cooper S 1964 a VW Coccinelle

Berlíne 1958 a širokou škálu dalších 
osobních i dodávkových aut v prove
dení Coca-Cola. Ze série 1:43 stojí 
rozhodně za zmínku Peugeot 203, 
Renault R8 S i v úpravě Gordini, 
Peugeot 806 a Fiat Ulysse, Renault 
Kangoo v hasičské verzi (série 
Tonergam I) či Ferrari 550 Maranello. 
Zklamání projeví asi jen sběratelé 
„Military modelů” - firma dodává na trh 
sice modely vysoké kvality, ale letos 
jen ve variantách. I Solido se vrací 
k reedicím dřívějších vydání sportov
ních a závodních automobilů (obr. 3).

U španělské fy GUILOY byl hlavní 
dominantou expozice skutečný moto
cykl Indian Chief 348 - 1948 (obr. 4) 
a motocykly všech známých značek 
a typů převládají v produkci. V sérii 
Superbike (měřítko 1:6), Gigante 
(1:10), Superbike a Custom Super 
(1:18) a Elder Rooutiers (1:24). 
Pozornost v dobře uspořádaném stán-

Alfa Romeo Giulietta 
SZ 1960, Ferrari 355 
Berlinetta, GTS a Spi
der v celé škále pro
vedení. Konkurenční 
PROGETTO rozšířil 
svou řadu o značku 
Alfa Romeo s typy 
Alfetta 2000 Stradale, 
A lfetta GTV 1600, 
Giulietta 1600, Giulia 
1960, 75 T.S., GTA. 
Zastoupeny jsou také 
Fiat 600D, Zastava 
750 a Lancia HFR.

SOLIDO prezentuje 
v sérii Prestige Citro
en HY Van 1962, VW 
Karrnan Ghia Cabrio
let 1957, v sérii Club

Pro modely italské fy RIO slouží jako předlohy 
i poněkud kuriózní vozidla. Na snímku jsou Alfa 
Ricotti 1914, Leyat 1923 s vrtulovým pohonem 
a Alfa Ricotti Torpedo 1915 (zleva).
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MklV, Lotus Elise GT1, Ferrari BB 512, 
Fiat 124 Spider a Abarth, London Taxi 
Cab, Mercedes 350 SL, Mercedes 
E 320 a Mercedes AMG E50. 
D istribuci zajišťuje firma VITESSE 
a její Stánek s Brookiynským mostem 
plným novinek byl v neustálém obleže
ní. Jejich počet na rok 1998 je tak ši
roký, že se firma rozhodla vydat letos 
dva katalogy a současný platí jen do 
pololetí. Ze žhavých novinek se na tr
hu objeví Toyota Picnic, Mercedes ML 
320, Toyota RAV4 (obr. 5), Chevrolet 
Corvette 1997, Toyota Corolla (liftback

á fa BEST Model nabízí celou 
modelů sportovně-závodních 

automobilů. Na snímku skupina vozů 
značky Ferrari. Tři provedení typu 
250 GTL a typ 275 GTB.

nový model BMW R 1100 
RT ve verzi „Polizei” a především před
výrobní model (1:18) vozu Chrysler 
Atlantic, a připravované prototypy 
McLaren LM.

Dalším poutačem v expozicích byl 
skutečný Lotus Elise. V produkci vý
robce CHRONO jej najdeme v měřítku 
1:18, stejně jako ostatní modely - 
Aston Martin DB 5, Triumph Spitfire

i

Klasika z roku 1968. Lotus 49 - 
F1 (Quartzo) ve třech verzích - J. 
Clark, GP Jižní Afriky (st. č. 4); G. 
Hill, GP Jižní Afriky (5); J. Siffert, 
GP Velké Británie (16).

i hatchback), Mercedes S 600L 
Pullman 1997, Jaguar XK8, Renault 

Kangoo, Honda S800, Lotus Elise, 
Aston Martin DB5 1963, Renault Clio 
1998, Toyota Avensis a mnoho dalších 
ve všech „sériích” QUARTZO, ONYX, 
CITY, VICTORIA i v žádaných doplň
cích.

Tomáš Kodrle
Foto: autor a archiv 

(pokračování)

Hummer - snad nejznámější vojenské vozidlo 
současnosti. Vlevo velitelský vůz jednotek US 
Army pro akci „Desert Storm”, vpravo provedení 
pick-up pro tutéž akci (série Victoria).

JF  M O D E L  H O B B Y
NlEJVIÉTSlI V Ý B Ě R  L O D N ÍC H  m o d e l ů  
Staoebnice, hotové modely, plachetnice, motorooé lodě, RC větroň Dáreček.

Dodává fa JF MODEL HOBBY, ϋ  Poštovky 1149, 150 00 PRAHA 5 
Tel.: 55 87 61, fax: 472 58 71

Zastoupení pro SR - J. Glutová, ul. Skalná 24, 921 01 Piešťany 

Modely zasíláme na dobírku, katalog zdarma! Po zaslání kuponu sleva 10 %.

<Λ

Rozpětí:
Délka:
Plocha:

Výrohqe modelů;

Katana, Dimona, Fox, Bella, 
Ventus 2c, Discus, DG 800, 
DG 600, ASW 24, ASW27, 
Coci, Coco,

1080 mm 
700 mm  
14,5 dm

Výhradní zástupce firem

m a s  j ^ js

Laminovací pryskyřice 
Plnidla
Skelné, kevlarové a uhlíkové tkaniny

...a ostatní materiály 
a pomůcky k laminováni

Dovozce a distributor serv:
NARO, NARO  + ,  NARO MAX 
S 01, S 02, S 3002 ...

Ceník obdržíte na níže uvedené adrese proti obálce s 15 Kč známkou 
PG GERA SIS spol. s r.o., O. Březiny 48, 790 01 JESENÍK tel./ fax. 0645 411855, gerasis@mbox.vol.c
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V NOVÉ HALE SPTSÖ

O sm iproudová autodráha „Ogilvie 
King” umístěná v nové hale hostila 

ve dnech 15. až 17. května další roč
ník mistrovství ČR pro automodeláře 
SRC žákovských kategorií.

Tentokrát byl uspořádáním vrcholné 
žákovské soutěže, kterou každoročně 
vyhlašuje Ministerstvo školství, mlá
deže a tělovýchovy ČR a Svaz mode
lářů ČR, a kterou garantuje Institut dě
tí a mládeže MŠMT ČR (na mistrov
ství zastoupený mgr. J. Novákovou), 
pověřen klub AMDK Plzeň ve spolu
práci s plzeňskou Stanicí mladých 
techniků (zastupoval K. Ešner - ředitel 
soutěže). Pracovníci SMT zajišťovali 
celkovou administrativní přípravu sou
těže (diplomy, ceny, ubytování, dopra
vu atd.), klub měl na starosti pořada
telskou činnost přímo kolem závodů 
(autodráha, přejímka, rozhodčí atd.). 
Vlastní závodní jízdy se konaly na os- 
miproudové autodráze, kterou jsme 
podrobně představili na stránkách 
loňského čísla 8 při reportáži z mist
rovství světa (letos v říjnu na ní bude 
v Plzni uspořádáno MÉ tzv. kategorií 
Wing Gar). Nové ovšem bylo umístění 
této 47 metrů dlouhé autodráhy. Ta je 
nyní umístěna v nové hale (slavnostně 
otevřena 13. května za účasti starosty

prvního plzeňského obvodu Jaroslava 
Kadlece), kterou nechalo postavit 
Sdružení plzeňských technických 
sportů a činností (SPTČS) ve svém 
areálu Pod Vinicemi, Plzeň 1. Jak mi

sdělil předseda sdružení Karel Platzer 
budou novou halu využívat především 
automodeláři z klubu AMDK Plzeň (po 
vedením Zdeňka Beneše) se svou au- 
todráhou a také invalidní motoristé pro 
které je hala svým vybavením přizpů
sobena. Co dodat, dobrá věc se po
dařila a uznání si zaslouží jistě všich
ni, kteří se přičinili o to, že nová hala 
je od května 1998 skutečností.

Nyní zpět k vlastnímu žákovskému 
šampionátu. Slavnostního sobotního 
zahájení se zúčastnily mj. zástupkyně 
plzeňského magistrátu J. Jandová 
a ředitelka SVČDM mgr. Anna 
Poncarová. Pro ty neinformované 
uvádím, že žáci jsou rozděleni i podle 
věku, mladší žáci (10 až 12 let) starto
vali v kateg. ŽV, ŽPR/32 a ŽG12, star
ší (13 až 15 let] v kateg. ŽPR/32, 
ŽPR/24, ŽG12, ŽA1. Na mistrovství 
startovaly také čtyři dívky - Lenka 
Bezděková z Jablonného, Lucie 
Švandová z Brna, Pavla Krupiaková 
z Nové Role a Jana Kalinová z Prahy. 
Již vzhledem k počtu kategorií a počtu

závodníků bylo jasné, že pořadatelé 
budou mít o „práci” po celý víkend po
staráno. U přejímky se prezentovalo 
celkem 54 modelářů (26 ml., 28 st. žá
ků), kteří se na M ČR nominovali z ob
lastních závodů. Místní dráha je tzv. 
velmi rychlá (délka hlavní rovinky 12 
m, klopení zatáčky 35 °), to vyžaduje 
- mimo jiné - kvalitní motory, ovšem 
v rámci pravidel. Tvarem jde vlastně 
o typ „Blue King” , členové AMDK ji na
zývají podle kanadského výrobce 
„Ogilvie King” . Osm modelů na star
tovní čáře vypadá opravdu pěkně, při
náší to ovšem i větší možnost kolizí, 
ale nominovaní závodníci nebyli žád
nými začátečníky a tak soutěžní jízdy 
měly diváckou přitažlivost. Zde bych 
chtěl poznamenat, že osmiproudové 
dráhy jsou pro podobné závody vhod
nější, většinou umožňují (záleží na 
pravidlech závodu) je t osmi závodní
kům společné finále, závod je zajíma
vější a zřejmě i objektivnější. Chci při

pomenout, že žákovský šampionát se 
jel na osmiproudové autodráze popá
té. Poprvé to bylo v roce 1982 v klubu 
SCRC-Praha 7 (první osmiproudová 
autodráha v tehdejší ČSSR). Po dese
ti letech následovala osmiproudová 
autodráha v Ostrově nad Ohří (1992), 
roku 1994 se jelo na osmiproudovce 
v Jihlavě, pak v Brně (1995) a nyní te
dy v Plzni.

Závody byly velm i vyrovnané 
a o konečném pořadí rozhodovala 
každá maličkost a každé zaváhání. 
Pročtěte si např. výkony dosažené 
jezdci na 2. až 4. místě v kategorii 
ŽA1. Na předních místech se objevila 
celá řada známých žákovských zá
vodníků, na „zlatých” místech pak 
mnoho nových jmen. Jedinému mode
láři se podařilo obhájit titul z předešlé
ho roku - Jakubu Musilovi z Vítkova 
v kategorii ŽPR/32. Časová tíseň do
nutila pořadatele upravit celkový pro
gram a některé kategorie poněkud 
přesunout. I v západočeské metropoli 
už začal řádit „El Ňiňo” . V sobotu po

*
(  '

35

i ■

Barevně zajímavý model kategorie ŽG12 (st. žáci) - Chevrolet Vítězný model „základní’ žákovské kategorie ŽV (papírová karosérie,
Intrepid F. Taubnera. Oranžové „kolečko” na přední kapotě vozu ocelový podvozek, motor Parma 16D). S tímto modelem zvítězil
označuje, že model právě jede po drážce oranžové barvy. „mladší žák” Michal Bašta z Prahy.
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Celkový pohled na plzeňskou autodráhu o přestávce mezi finálový- Osm modelů kategorie ŽG12 (ml. žáci) na startu jedné z rozjížděk. 
mi jízdami.

dvou odjetých kategoriích začala au- 
todráha (resp. modely) klouzat. 
Příčina byla poněkud kuriózní - jemný 
prach „nanesený” na vozovku z okol
ních cestiček. Pořadatelé v rámci pra
videl nechali řešení „na přírodě” , na 
což poněkud doplatila kateg. ŽA1, 
především první skupina jezdců, ale 
takové už jsou závody. Při nedělním 
vyhlašování konečných výsledků (po 
dojetí zbývajících kategorií) pomohl 
s předáváním cen host závěrečného 
dne, m ístostarosta městské části 
Plzeň 1 ing. Jiří Kuthan. Cen bylo při
praveno hodně, včetně modelářského 
materiálu, skleněné poháry se symbo
likou tohoto mistrovství se jistě stanou 
ceněnými kusy ve „sbírkách” trofejí. 
Zde je třeba poděkovat i sponzorům 
cen - Plzeňský modelář a magistrát 
Plzně.

Konečné výsledky vyzněly tentokrát 
velmi lichotivě pro pražské závodníky, 
ze sedmi kategorií získali čtyři první 
a jedno druhé místo (celkem 13 finálo
vých míst), prakticky druhou nejúspěš
nější výpravou se stali jezdci ze se
verní Moravy, tři „bronzová” místa zís
kali jezdci z Plzně, nejúspěšnější dív
kou se tentokrát stala brněnská Lucie 
Švandová - 5. a 6. místo.

Další žákovské mistrovství skončilo. 
I přes menší nedostatky to bylo zdaři
lé mistrovství. Názory na vhodnost té
to dráhy pro žáky jsou různé, ale jistě 
je pěkné, že žáci měli možnost svým 
šampionátem „otevřít” provoz nové 
modelářské haly v Plzni a vyzkoušet 
si autodráhu světových parametrů.

Závěrem však mám ještě několik 
poznámek. Bohužel nebylo vše pouze 
v růžových barvách. Pořadatelům se 
přes veškerou snahu nedařilo dodržet 
časový harmonogram, a aby se ales
poň v neděli končilo podle plánu (také 
s ohledem na rozumný návrat účastní
ků domů), byl sobotní program 
„natažen” cca do 22 hodin, což vzhle
dem k věku závodníků nebylo jistě to 
nejlepší řešení. Otázkou je, co jiného 
se v daně chvíli dalo vymyslet.

Nedodržení programu se projevilo 
i v celkové organizaci závodu a pořa
dí rozjíděk a finálových 'jízd uvedené 
v oficiálních propozicích mistrovství 
platilo pouze do odstartování první ka
tegorie. Na omluvu plzeňských pořa
datelů musím uvést, že kdyby trvali 
(a je to oprávněný požadavek) na ter
mínu uzávěrky přihlášek oblastních 
družstev, byl by počet účastníků mini
mální. Připravovat jmenovité startovní 
listiny aniž by byl znám přesný se
znam jezdců je velmi problematické.

Poněkud skandálně dopadla - bez 
přičinění pořadatelů - kateg. ŽPR/24. 
Jistě není náhodou, že po podání pro
testu byli první tři závodníci diskvalifi
kováni (řečeno mírně pro nesprávné 
motory). Otázkou zůstává jak by do
padlo pořadí v dalších kategoriích kdy
by na ně byl podán protest, podle 
ohlasu v kuloárech by jistě došlo 
i k dalším změnám. Vím, že tato auto- 
modelářská disciplína je poněkud spe
cifická, ale podle mého názoru 
(a myslím, že nejsem osamocen) se 
z toho stává především věc financí. 
Závodník-žák už si model nechystá 
sám za pomoci různých kamarádů-po- 
radců, téměř každý je při přípravě ob
klopen několika „mechaniky” , tatínko
vé čistí kola a kartáčky, utahují červíky, 
upevňují karosérie, lepí čísla, podáva
jí ovladače, nastavují „čoky” , při jízdě 
stojí za zády jezdců a koučují atd. Na 
jednoho závodníka připadá celý tým, 
hodně mechaniků, hodně financí, ale 
proboha vždyť nejsme ve formuli 1. 
Modelářství by mělo napomoci k roz
voji mladého člověka, k získání urči
tých dovedností a znalostí, k utváření 
jeho osobnosti, k příjemně strávené
mu času, teď už je z toho mnohdy 
„fabrika” ..., a když potom rozhodčí 
prohlédne důkladněji modely zjistí, že 
jsou použity věci, které pravidla nepo
volují. Mohou na to být různé názory, 
ale podle mě to není ta nejsprávnější 
cesta.

Chyba však není pouze na straně 
rodičů a závodníků. Co se - kromě

celkové zprávy o činnosti a volby čle
nů komise KAuM ČR - probralo na ce
lostátním zasedání autom odelářů? 
Také si myslíte, že by neškodilo něja
ké školení rozhodčích? Skusili jste si 
přečíst pravidla, např. nesmyslný od
stavec 2.1. na straně 19? Ten se za
tím nepodařilo za těch několik let co 
se objevil v pravidlech splnit ani těm 
nejpořádnějším pořadatelům. To už 
jsou ovšem věci, které by měli řešit 
členové nově zvoleného KAuM ČR. 
Naštěstí „autíčka” jezdí dál a to je jistě 
dobře.

Libor Putz
Foto: autor

Nejúspěšnější závodník žákovského šam
pionátu 1998 - téměř 13letý Tonda Vojtík 
z Prahy při předávání cen. V pozadí 
ing. Jiří Kuthan.
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M ČR 1998  žáků - VÝSLEDKY
(pořadí prvních 6 závodníků)

Kateg. ŽV (mladšížáci, 26 startujících) 
poř. jméno
1. Michal BAŠTA
2. Jakub Musil
3. Jan Kratochvíl
4. Jakub Blahna
5. Jakub Mužík
6. Miroslav Vadlejch 
ŽPR/32 (mladšížáci, 24)
1. Jakub MUSIL
2. Ondřej Soviš
3. Jakub Mužík
4. Miroslav Vadlejch
5. Tomáš Trnavský
6. Martin Kalina 
ŽG12 (mladší žáci, 26)
1. Jakub MUŽÍK
2. Jakub Musil
3. Miroslav Vadlejch
4. Martin Kalina
5. Jakub Blahna
6. Petr Rind 
ŽPR/32 (staršížáci, 26)
1. Antonín VOJTÍK
2. Ondřej Štěpán
3. Zdeněk Pavliš
4. Jan Bubník
5. Lukáš fo lk
6. Lucie Švandová 
ŽPR/24 (starší žáci, 28)
1. Zdeněk PAVLIŠ
2. Filip Taubner
3. Jiří Rajský
4. Martin Šuran
5. Milan Jirka
6. Jan Dolenský 
ŽG12 (starší žáci, 28)
1. Antonín VOJTI K
2. Ondřej Štěpán
3. Lukáš Folk
4. Jan Bubník
5. Lucie Švandová
6. Ant. Drahotužský

klub výkon
ESRT Praha 155,03
DDM Vítkov 152,04
AM D KSM T Plzeň 148,01
AC Praha 6 147,01
DDM Vítkov 146,03
AMMC Strakonice 146,02

DDM Vítkov 146,06
MK Marián. Údolí 144,03
DDM Vítkov 143,06
AMMC Strakonice 136,05
SRC Brno 136,02
SCRC-Praha 7 135,09

DDM Vítkov 182,02
DDM Vítkov 175,07
AMMC Strakonice 175,05
SCRC-Praha 7 171,09
AC Praha 6 169,09
JK Hradec Králové 164,05

SCRC-Praha 7 159,04
DDM Vítkov 155,04
DDM Vítkov 151,05
SCRC-Praha 7 50,02
AM KCheb 149,08
SRC Brno 144,04

AMMC Strakonice 168,08
SCRC-Praha 7 161,01
AM D KSM T Plzeň 159,01
MK Marián. Údolí 52,02
Větrní 38,02
DDM Trutnov 70,01

SCRC-Praha 7 195,04
DDM Vítkov 191,04
AM KCheb 188,02
SCRC-Praha 7 181,07
SRC Brno 176,06
SRC Olomouc 175,01

ŽA1 (starší žáci, 22)
1. Antonín VOJTÍK
2. Petr Novák
3. Jiří Rajský
4. Zdeněk Pavliš
5. Lukáš Folk
6. Ant. Drahotužský

SCRC-Praha 7 147,06
AM KCheb 140,04
AM D KSM T Plzeň 140,04
AMMC Strakonice 140,02
AM KCheb 138,00
SRC Olomouc 133,00

POZVÁNKA PRE VYSTAVOVATELOV

1. -  3. 10. 1998
IMÍERTOV5

-5VETDETÍ ’<?S
7. ročník kontraktačno - predajnej medzinárodnej 
v ý s t a v y  h r a č i e k  a p o t r i e b  p r e  d ě t i .
* hračky
* potřeby pre děti
* školské a kancelářské 

potřeby
* knihy
* výchovno - vzdelávacie

zariadenia, 
poradenská činnost

* darčekové a upomienkové 
predmety

* pobyty pre děti -
- cestovné kancelárie

y A A A i m f

QCEBn
Kontraktačno - predajná výstava modelov, h ier 

a p o t r i e b  p r e  v o ť n ý  č a s
* modely
" modelářské pomócky
* hry
* audio, videonahrávky, 
počítačové hry

* zberatetská služba
* športové a iné potřeby 

pre hobby a voťný čas
* zábavná pyrotechnika
* vydavatelstva a nakladatelstva

Přihlášky zasielajte na adresu:
Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolice 43 

911 01 Trenčín, tel.: 0831 /432 382, fax: 0831 /435 749 
e-mail: tmm@psg.sk, www.psg.sk/prezenta/tmm/tmm.htm

MAKETY NA STARTU
Titulek není úplně přesný, neboť au- 

tomodely kategorie PlaFit, ať už v pro
vedení NASCAR nebo Old Timer, ne
jsou vedeny jako makety, ale jejich 
vzhled mnohdy předčí i modely kate
gorií „A” , tedy maket.

Po zahajovacím mosteckém mítinku 
sě plafity sešly při druhém mítinku na 
technické čtyřproudové autodráze v 
klubu AMK Cheb. Celkový program mí

tinku se skládal - jako obvykle - z pěti 
závodů pro modely „Stock Car” a ze 
dvou závodů modelů Old Timer. S 
technickým zařízením dráhy byly poně
kud starosti, ale nakonec se zkušeným 
pořadatelům podařilo stanovený pro
gram dodržet podle časového rozpisu. 
Modely těchto dvou kategorií získávají 
stále větší oblibu a tak se u přejímky 
prezentovalo 29 modelů NASCAR a 19

modelů Old Timer. Závody ve dnech 
22. až 23. 5 dopadly následovně.

NASCAR PlaFit: 1. Jos. Korec (Ford 
Thunderbind), ESRT Praha; 2. K. Bašta 
(Ford Thunderbind), ESRT Praha; 3. L. 
Folk (Fond Thunderbind), AMK Cheb.

Old Timer: 1. M. Plošek (Chaparral 
2D Coupe), RMS Most; 2. Jos. Korec 
(Mercedes-Benz 300 SL), ESRT 
Praha; 3. J. Hensl (Ferrari 275 P), 
ESRT Praha (výsledky zestručněny).

Po prázdninové přestávce bude 
čtyřdílný seriál M ČR pokračovat mítin
ky na osmiproudových autodráhách, 
třetím v klubu ESRT Praha (9. až 10. 
října) a čtvrtým v klubu SCRC-Praha 7 
(6. až 7. listopadu), který letos oslavu
je 30 let své činnosti.

LP
Foto: autor

Velmi dobře vypadají modely „historiků” kateg. Old Timer (tato kategorie 
bude od roku 1999 zařazena do oficiálních pravidel KAuM ČR). Zleva 
Jaguar Mk. II (R. Dvořák, SCRC-Praha 7); Chevrolet Corvette Grand 
Sport (F. Kadlec, MC SRC Most): Chevrolet Corvette „Street Vette” 1957 
(V. Klein, SRC Slaný) a Ferrari 275 GTB (M. Perel, SCRC-Praha 7).

(  \
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Může se to zdát poněkud zvláštní, 
ochlazovat epoxidovou pryskyřici před je
jí aplikací do formy, když právě ochlaze
ním se zhoršuje její tekutost. Často se 
ovšem stává, že se nám nepodaří zpra
covat celé připravené množství namícha
ného epoxidu, který pak musíme nechat 
vytvrdit bez užitku, jindy zase potřebuje
me odlít několik odlitků s přesně stejným 
odstínem. V takové situaci pomůže, když 
nezpracovanou pryskyřici uložíme do 
mrazicího boxu. Vytvrzení epoxidu napl
něného do forem naopak urychlíme tím,

že tyto formy ohřejeme (postačí např. na 
kousku plechu na radiátoru ústředního to
pení), čímž dosáhneme rychlejšího vytvr
zení hmoty. Hotové odlitky tak můžeme 
z forem opatrně vyjmout již asi za 2 hodi
ny (nutno vyzkoušet) a ponechat je dosu- 
šit volně ložené. Nyní můžeme aplikovat 
zbývající hmotu, kterou jsme uschovali 
v mrazicím boxu. Jejím podchlazením 
jsme téměř zastavili chemické procesy 
(polymeraci) a tím prodloužili dobu její 
zpracovatelnosti. Nemusíme se ani nijak 
obávat její tuhosti při vyjmutí z mrazicího

boxu, jde pouze o teplotní závislost a jak
mile nabereme malé množství hmoty 
a přiložíme ji nejlépe ještě k vyhřáté for
mě, rychle „taje” a obnovuje svou tekutost 
a formu vyplňuje stejně jako pryskyřice 
právě připravená. Dosažitelná zpracova
telnost podchlazené epoxidové pryskyři
ce může být až 24 hodin a podle teplot
ních poměrů (teplota v mrazicím boxu, 
teplota přisoušení) můžeme zhotovit 
z jednoho namíchaného množství několik 
sad odlitků v jedné sadě forem.

Tomáš Obermajer
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Z N O V Ý C H  P Ř E D P IS Ů
I provoz na modelovém kolejišti se 

musí řídit určitými předpisy, jinak by 
šlo o pouhé pojíždění vláčků bez vzta
hu ke skutečnosti. Přesně 28. prosince 
1997 (proč právě v takové datum?) za
čaly platit nové železniční předpisy. D1 
- „Předpis pro používání návěstí při or
ganizování a provozování drážní dopra
vy”; D2 - „Předpis pro organizování 
a provozování drážní dopravy”. Dva zá
kladní předpisy, která by měly být re
spektovány v modelovém provozu, zo- 
brazujete-li na svém kolejišti součas
nost.

České dráhy musely své základní 
provozní předpisy novelizovat v důsled
ku vydání vyhlášky Ministerstva dopra
vy ČR č. 173/1995 Sb („Dopravní řád 
drah”), která v návaznosti na zákon 
o dráhách č. 266/1994 Sb. stanovuje 
základní zásady pro organizování dráž
ní dopravy a základní návěsti jednotně 
pro všechny dráhy bez ohledu na vlast
níka a provozovatele. I když většina ná- 
věstních znaků zůstává bez podstat
ných změn proti dnešnímu stavu, u ji
ných dochází k různým úpravám a ně
které návěsti jsou zaváděny zcela no
vě. Pro objasnění ještě uveďme (pro ty 
co nevědí), že návěsti se - pokud tomu 
nic nebrání, např. konfigurace terénu - 
umísťují po pravé straně od koleje ve 
směru jízdy. Nápadnou změnou je na
příklad označení začátku vlaku dvěma 
nebo třemi (pokud má lokomotiva 
střední reflektor) bílými světly bez ohle
du na denní dobu (obr. 1). Mění se také 
označení hnacího vozidla při posunu, 
a to na dvě bílá světla na čele (2) .  

Jedno bílé světlo nyní označuje stojící 
hnací vozidlo obsazené strojvedoucím. 
Nové je také označení čela vlaku je
doucího podle rozhledu (v novém zně
ní předpisu „jedoucího bez možnosti 
dorozuměnf’ - 3) a konce části vlaku, 
kdy se místo žlutého praporku a za tmy 
žlutého světla používá žlutá na výšku 
postavená obdélníková deska (4).

Předpis přináší také některé úplné 
novinky. Tak například se nově zavádí 
označení konce vlakové cesty - tam, 
kde není vyznačen návěstidlem, budou 
vstříc vlaku námezníky opatřeny červe-
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ným pruhem (5). Pokud má vlaková 
cesta končit jinde než u námezníku, bu
de použito samostatné návěstidlo po
dobného tvaru jako námezník, ale bez 
černých pruhů (6). Místo, kde má v do
pravně zastavit čelo vlaku nebo posu
nového dílu, se bude vyznačovat bílou 
obdélníkovou deskou s červeným okra
jem postavenou na delší straně (7).

Další novinky souvisejí se zaváděním 
nové techniky. Tzv. radiovník (8) ozna
čuje místa, kde musí strojvedoucí pře
pnout kanálovou skupinu na radiostani
ci (obdélníková deska s obrázkem slu
chátka a číslem kanálu). Správná polo
ha jazyků samovratné výhybky (které 
lze pojíždět po hrotu i v jiné než zá
kladní poloze - jazyky se pak samy do 
základní polohy vrátí) pro jízdu proti 
hrotu je signalizována zábleskovým 
světlem bílé barvy. Mění se také způ
sob dávání návěsti „brzda v pořádku” - 
ve dne je nutnou zdvihnout obě paže, 
v noci (kdy by klidné bílé světlo nemu
selo být dostatečně výrazné) se bílým 
světlem opisuje ležatá osmička (9).

U některých návěstních pojmů se ob
jevily nové možnosti jejich vyjádření. 
Tak např. „stůj, zastavte všemi pro
středky” je nyní možno dávat na hna
cím vozidle rozsvícením jednoho červe
ného světla a blikáním reflektoru (10), 
neplatnost návěstidla je možno vyjádřit 
světelným indikátorem ve tvaru bílého 
kříže (11). Pracovní místo na trati může 
být místo známého „kopáče” (12) ozna
čeno také žlutým, oranžovým nebo 
modrým zábleskovým světlem či sou
stavou světel (např. majáčky přímo na 
pracovním stroji).

Staronovou záležitostí je návěst pro 
jízdu přes jednoduché výhybky přímým 
směrem - bílý na výšku postavený ob
délník (13). Tvůrci předpisů tak vzali na 
vědomí připomínky strojvedoucích, pro 
které návěsti s šipkami (pro jízdu pří
mých směrem) - zavedené minulým 
předpisem - znamenaly podstatné 
zhoršení přehledu o správnosti posta
vené vlakové cesty.

Změny, které přináší nový předpis 
D2, už nejsou navenek tak viditelné, 
přesto mají svůj význam. Zavádí se řa

da nových pojmů (např. „záhlaví” stani
ce je prostor mezi vjezdovým návěstid
lem a krajní vjezdovou výhybkou). 
Důležitou změnou je to, že vlaková če
ta je už prakticky zcela oproštěna od 
povinnosti sledovat jízdu vlaku - ukáza
lo se, že v minulosti v řadě případů čle
nové vlakové čety (nově označené 
„obsluha vlaku”), ač jistě mohli, stejně 
k odvrácení nehodové události nijak ne
přispěli. Vedoucím doprovodu vlaku je 
po dopravní stránce strojvedoucí. Do 
předpisu jsou zahrnuta i racionalizační 
opatření, postupně zaváděná v posled
ní době, zejména doprovod vlaku osob
ní dopravy jen strojvedoucím a provoz 
zastávek na znamení. Hnací vozidlo 
svěšuje s vlakem zásadně strojvedou
cí, s výjimkou případů, kdy jsou k tomu 
určeni jiní zaměstnanci.

Jednou z novinek nového předpisu je 
také to, že ve všech stanicích bez odjez
dových návěstidel musí všechny vlaky 
pravidelně zastavovat s výjimkou doby 
výluky služby dopravních zaměstnanců. 
Zcela nově se zavádí pojem „posun me
zi dopravnami” , vztažený pro jízdy spe
ciálních vozidel, pracovních vlaků, obs
luhu vleček a pro všechny případy, kdy 
pro posun nepostačuje délka záhlaví 
a posunový díl musí minout vjezdové ná
věstidlo. V souvislosti s tím se o posunu 
přes označník mluví jen v případech jíz
dy nejdále k úrovni vjezdového návěs
tidla. (Souhlas k posunu - viz obr. 14).

V předpisu jsou zakotveny mnohé 
další změny, ať už na základě zkuše
ností z praktického provozu (např. jiné 
podmínky pro řazení vozů do vlaku, ze
jména pro vozy tzv. lehké stavby, pro 
organizaci výluk apod.), nebo v důsled
ku zavádění nové techniky (vedení do
pravního deníku na počítači).

Pro ty z vás, kteří byste se s novými 
předpisy chtěli seznámit podrobněji 
uvádím, že si je můžete koupit (do vy
čerpání zásob) v Zásobovacím skladu 
ČD na nákladovém nádraží Praha-Žiž- 
kov. Navíc nedávno vyšla dvoudílná 
publikace (Vydav. JERID, Olomouc) 
„Železniční návěsti” . První díl obsahuje 
ukázky ze starších návěstních předpisů 
i ze zahraničí, druhý díl je učebnicí na
šeho nového předpisu.

Ing. Ivo Mahel
Foto: autor

modelář a modely · 7/1998 · 278



k m

článek o nových předpisech doplňujeme náladovým 
snímkem zimního kolejiště, které bylo vystaveno 
v Norimberku 1998 na Stánku švýcarské firmy MZZ - 
Modellbahnzubehör a snímky námezníků.
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Konec části vlaku Stůj! Zavtavte vše
mi prostředky 

(návěst na hnacím 
vozidle)

Dle nového 
předpisu Staré (stále platné) označení Místo zastavení
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Prodejní cena, udávaná u každého 
výrobku, je  pouze přibližná, buď do
poručená výrobcem, nebo zjištěná 
v jednom z obchodů, kde je  výrobek 
k dostání. Obchodníci, kteří mají zá
jem o prodej představovaných výrob
ků zjistí přesné podmínky u výrobce 
nebo dodavatele, redakce s nimi není 
seznámena.

CHANCE VOUGHT 
F4U-1 CORSAIR

Rychlostavebnice známého americ
kého palubního letounu v měřítku 
1:20. Model na snímku je v barevném 
provedení letounu (verze F4U-4) 
z roudnické A ir Show 1997, kam 
s ním přiletěl S iegfried Angerer 
z Innsbrucku. Všechny „vaku“ díly 
jsou opracovány, takže stavba je jed
noduchá a blíží se stavbě kitů. Pro 
pohon modelu o rozpětí 630 mm - 
resp. čtyřlisté vrtule - je  vhodný gu
mový svazek, nebo motory G-Mot- 
300 a Modela 0.27 (C 0 2). Model lze 
osadit také elektropohonem a RC 
soupravou v provedení „mikro". 
Vyrábí: Flying Styro Kit, Brno 
Prodává: F.S.T. (výrobce),
Obřanská 60, Brno (a modelářské 
prodejny)
Doporučená cena: 490 Kč (staveb
nice), 790 Kč (hotový model)

AIRBUS A -320

Létající model známého dopravního 
letadla, které je dodáváno jako sta
vebnice pro začátečníky. Stavebnice 
obsahuje všechny potřebné díly bal
zového modelu v konečné podobě 
a dovažovací olůvka. Model má roz
pětí 384 mm a délku 448 mm, je po
nechán v přírodní barvě materiálu, 
potiskem jsou znázorněny detaily le
tadla a označení letecké společnosti. 
Model se sestavuje pomocí lepidla 
(není součástí stavebnice).
Vyrábí: Hibe, Prostějov 
Prodává: Hibe (prodejna), Nám. E. 
Husserla 13, Prostějov 
C ena:70 Kč

(  ' '
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SKLOPNÉ VRTULE 
PRO ELEKTR0LETY

Tyto vrtulové komplety pro elektro- 
lety mohou zcela nahradit podstatně 
dražší dovozové. Komplet obsahuje 
duralovou kleštinu příslušného roz
měru s maticí, duralový unášeč „H “ , 
plastový kužel průměru 34 mm nebo 
39 mm a vrtulové listy příslušného 
rozměru (plast zesílený skleněnými 
vlákny). Ke kompletům jsou dodává
ny i náhradní listy v párech. Komplety 
se vyrábě jí v rozm ěrech 150/80, 
160/90, 210/100, 250/130, 280/170, 
300/200, 320/200 a 360/220.
Vyrábí: JACH, Praha
Prodává: J. Charvát, Pod Hybšma-
nkou 34, Praha 5
Cena: Od 180 do 270 Kč (dle rozměru)

AUTOBUSOVÝ PŘÍVĚS

z roku 1956. V padesátých letech by
lo celkem běžné, že přepravní kapa
cita autobusů byla zvětšována použi
tím přívěsů. V klasickém „železnič
ním" měřítku 1:87 je dodáván přívěs 
W701 ve dvou barevných verzích 
provedený z bílého kovu. Koupit se 
dá ve stavebnici nebo jako hotový 
model.
Vyrábí: V & V model, Varnsdorf 
Prodává: Modelářské prodejny 
a Fr. Večerník, Plzeňská 1983, 
Varnsdorf (zásilková služba)
Cena: 418 Kč (stavebnice), 769 Kč 
(hotový model)

KONVERZNÍ SET 1 :72

Konverzní sada pro model tanku 
King Tiger (fa ESCI) obsahuje polyu
retanové odlitky věže a kanónu. Touto 
tankovou věží - provedení PORSCHE 
- bylo vybaveno 80 tanků Tiger II. 
Vyrábí: TP Model, Teplice 
Prodává: Modelářské prodejny 
a TP Model Michálek, Unčínská 
1549, Teplice (zásilková služba) 
Doporučená cena: 70 Kč

NÁKLADNÍ VUZ Pao

v provedení ČSD - „Ferona, přeprava 
hutního materiálu". Věrně provedený 
model čtyřnápravového plošinové vo
zu s nákladem svitků plechu, který je 
určen pro modelová kolejiště velikos
ti HO. Model vozu patřícího do III. 
epochy, který má délku přes nárazní
ky 175 mm je v tomto provedení vy
roben pouze v lim itované 70 kusové 
sérii.
Vyrábí: Bramos, Brandýs nad 
Labem
Prodává: Pragomodel, Klimentská 
42, Praha 1 
C ena:650 Kč

J m i m r
PLASTIKOVÉ STAVEBNICE ·  M O D E L Y  A U T  D IE-C AS T

Specializovaná prodejna 
s automobilovými modely, výkup modelů 

aut všech typů a firem, platba hotově. 
Prodejna: Havelská 10, PRAHA 1 

INFORMACE tel.: 02/ 859 10 61 - večer

Plastikové stavebnice, modely aut Die-Cast, 
hračky, modelářské potřeby a literatura. 
Prodejna: Tuklatská 2105, PRAHA 10 

INFORMACE tel.: 02 /779  848
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KOLECH
Závodní, sportovně-závodní, sportovní 

a GT automobily patří mezi oblíbené ex
ponáty různých akcí. Velmi atraktivně vy
padají moderní supersporty, ale velkou 
oblibu si stále udržují také automobily 
starších ročníků. Mezi zájemci o tato vo
zidla najdeme mj. dráhové automodelá- 
ře, kteří je využívají pro oblíbenou kate
gorii Old Timer, ale také sběratele, kteří

A  ALFA ROMEO Giulíetta Sp. Veloce (karosérie 
od fy Bertone, čtyřválcový motor o objemu 1290 
ccm). Se startovním číslem 113 startovali v 5. roč
níku soutěže „Tour de Corse Automobile“ (1960) 
francouzští jezdci J. C. Rolland a G. Augiáš.

sbírají například modely vozů podle 
typů, značek, závodů atd. Dnes si 
představme modely poměrně mladé 
firmy BANG (založena 1990 Carlem 
Tamburinim) z italského města 
Pesaro. Modely v měřítku 1/43 mají 
základní díly z kovu, na další části je 
použit materiál podle výhodnosti (sku
tečnosti) - plast, pryž, ocel atd.

L. Putz 
Foto: archiv redakce

A  FERRARI 250 GT SWB (karosérie Pinin- 
farina, dvanáctiválcový motor o objemu 2953 
ccm). Novinka roku 1998 (Bang nabízí celkem 
15 verzí tohoto typu) - provedení vozu pro zá
vod „Stallavena - Boscochiesanuova 1962“, ři
dička paní Ada Pace.

A  FERRARI 330 P4 (karosérie z duralu, 
dvanáctiválcový motor o objemu 3967 
ccm). Sportovně-závodní prototyp z  roku 
1967. Na snímku start. č. 3 pro závod 
„1000 KM Di Monza 1967“, piloti L. 
Bandini - Ch. Amon.

◄ ALFA ROMEO Giuletta SZ (karosérie 
Zagato, čtyřválcový motor o objemu 1290 
ccm). Běžná civilní verze italského spor
tovního vozu z roku 1960.

◄ FERRARI Dino 246 GT - 1969 (karosérie 
Pininfarina, šestiválcový motor o objemu 
2418 ccm). Civilní verze italského dvou
místného vozu třídy GT.
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Maketa tanku Turan Škoda T21 v měřítku 1 : 15. Na modelář
ských výstavách v Prostějově a v Kopřivnici j í  představit maďar
ský modelář László Somogmi.

Historický sportovní letoun fy Beneš-Mráz 
Be-56 z  Chocně. Model postavený jako 
konstrukční (balza) má při rozpětí 850 mm 
hmotnost 105 g. k pohonu je  použit motor 
Modela CO2· Z  transportních důvodů jsou 
vnější části křídel nasouvané na dráty. Be- 
56, který díky větší hmotnosti létá pouze 30 
až 40 vteřin, postavil (inspirován časopisem 
Modelář) dle vlastní konstrukce Jan Vrba 
z Kladna.

Letošní novinka pro sběratele „velikosti 43“. Model supersportu 
Ferrari 355 Berlinetta (verze ze světového turné 1997, mezi vlajkami 
na bocích modelu najdete i vlajku ČR) v měřítku 1 : 43 vyrábí firma 
Bang z Itálie. Další snímky modelů této firmy najdete na třetí straně

Anglickou firmu Corgi znají především příznivci automodelů, 
ale vybrat si mohou i milovníci modelů letadel. Miniaturní mo
dely klasických letadel (měř. 1 : 144) mohou sloužit jako de
korace nebo k rozpoznávání typů. Např. při příležitosti 50. vý
ročí tzv. Leteckého mostu - „Berlin Airlift“ (blokáda západního 
sektoru Berlína jednotkami SSSR, 1948 - 1949) je nabízen 
dvoumotorák Douglas C-47A Skytrain (U.S. Air Force), pa
desát let linky „London - Bombay“ nám připomene model 
Lockheed Constellation v barvách letecké společnosti Air 
India (na snímku).

Polský stihač ponorek. Model kategorie F2B postavil v mě
řítku 1 :50  Josef Darvaš z KLM Dvůr Králové n. L. Pracnost 
modelu je cca 150 hodin, na stavbu je použita balza, pře
kližka, mosazný drát, trubičky a tvrzený polystyren. Dva tří- 
listé lodní šrouby pohání dva elektromotory MEZ Náchod 
(12 V/1,9 A), tříkanálovou RC soupravou Ranger-Hitec je  
ovládáno kormidlo, běh motorů (vpřed - vzad) a čerpadlo 
na chlazení motorů

obálky v rubrice Historie na kolech, která doplňuje článek o sběratel
ských automodelech.

Porsche 550 Spyder (1954/55). Sběratelskou „lahůdku" v měřítku 1:24  
nabízí příznivcům klasiky německá firma CMC - Exclusive Modelle. 
Tento sporták Porsche závodil v „jedeapůllitrové" třídě, jeho čtyřválcový 
motor o objemu 1498 cm3 a výkonu 110 k (81 kW) uděloval vozu maxi- 
málku téměř 200 km/h. Model složený ze 185 dílů má otevírací dveře 
a kapoty, plně vybavený interiér, zatáčecí přední kola, maketu motoru 
a další detaily.

Foto: J. Darvaš, 
J. Vrba,
L. Putz, 
Bang, 
CMC, 
Gorgi


