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Hezkou a velmi pěkně létající maketu letounu Z-42 postavil Jiří 
Kobík z LMK Hradec Králové. Model o rozpětí 1350 mm a váze 1900 g 
pohání motor Tono 5,6

! Škoda - Sentinel v měřítku 1:24 zhotovil podle výkresu v MO 11/68 
ing. Miroslav Kloz z Prahy. Model je zpracován vejmi podrobně; řízení 
je funkční, dveře otevírací, kabina plně vybavená. Šasi a ostatní kovové 
detaily jsou pájené, zadní část karosérie a kabiny je z plexiskla. Pracnost 
asi 200 hodin

Anglická fregata HMS Devonshire z „loděnice" M. Holánka, Bělidlo 335, Týniště n. Orlicí. 
Model postavený v měřítku 1 : 200 je dlouhý 792 mm. Pohání jej 2 elektromotory Igla 4,5 V, 
kormidlo ovládá souprava Gama

Snímek z mistrovství raketových modelářů ČSR ve Vrchlabí ukazuje V. Jeřábka z Ústí 
n. Labem s pěknou maketou NIKE-DEACON

I když náš časopis má vyhraněnou tématiku, nerozpa- 
kovali jsme se zařadit fotografii modelu známé Eifelovy 
věže, kterou za 600 hodin slepil J. Budkovský z Příbra
mi. Pozůstává z 3055 dílů z lišt 2x 2  a 3x3  mm

Rádiem řízenou polomaketu anglického historického 
letadla Sopwith 1 % Strutter si postavil náš přední 
svahový větronář Viktor Matička z Prahy -  Letňan. 
Model poháněný motorem Jena 1 má řízenou směrov
ku a výškovku čtyřkanálovou RC soupravou
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Týdenní sjezdový „maratón" ná
rodních organizací Svazu pro spo
lupráci s armádou vyvrcholil IV. 
federálním sjezdem, který se konal 
ve dnech 13. a 14. června 1969 v Pra
ze. Jste o něm už podrobně infor
mováni z aktuálnějšího zpravodaj
ství novin, rozhlasu a televize. My 
se soustředíme na diskusní příspě
vek, který přednesl na tom to  
sjezdu místopředseda SM ČSR Bo
humír KRAJČA ze Studénky. Zařa
zujeme jej téměř doslovně, protože 
jednak znovu připomíná způsob 
začlenění do Svazarmu, jednak upo
zorňuje na hlavní problémy.

Po vyslechnutí ústředního výboru a 
ústřední revisní komise o činnosti (Svaz
armu) v uplynulém pohnutém období jsem 
rád konstatoval, že chyby, z nichž prame
nila nespokojenost různých zájmových 
útvarů, byly podrobeny hluboké a věcné 
analýze. Je jedině správné, že ÚV se snaží 
s těmito chybami vyrovnat, smazat je a za
čít s čistým stolem. Důkazem toho je, že 
všem zájmovým svazům byla dána možnost 
vytvořit si takovou vnitřní organizaci, jež 
vyhovuje jejich specifice a kde si mohou 
o svých záležitostech samy rozhodovat. 
Modeláři patří z tohoto hlediska k svazům 
nejkonsolidovanějším. Na Slovensku pra
cuje Zvaž modelárov Slovenska, v českých 
zemích Svaz modelářů ČSR. Tyto dva svazy 
pečují zhruba o 18 000 aktivních modelářů 
všech odborností. Oba svazy jsou přitom 
plně dohodnuty na paritním vytvoření fe
derálního svazu, na dělení prostředků, na 
zásadách jednání i na tom, že nové orgány 
federálního Čs. modelářského svazu budou 
formálně vytvořeny až po sportovní se
zóně, protože volbami orgánů obou národ
ních svazů, resp. jejich delegátů do federál
ního svazu jsou vlastně tyto orgány usta
veny a v případě potřeby budou ihned vy
konávat svou činnost.

Celý program činnosti Svazarmu, jak se 
nám podle předložených programů pro 
budoucnost rýsuje, zdá se být prodchnut 
odhodláním vyvíjet a podporovat činnost 
všech složek tak, aby Svazarm plnil beze 
zbytku své úkoly nejen vůči státu a společ
nosti, ale také -  a to bych rád zdůraznil -  
vůči svým členům, resp. jejich zájmovým 
svazům. A právě k tomu mám jako zástupce 
modelářů poznámky, podle mého názoru 
vážné.

Především je to PRÁCE S MLÁDEŽÍ. 
Byla zde již několikrát vyřčena okřídlená 
věta: vytvořit optimální podmínky pro 
práci s mládeží. Bohužel v tomto úseku je 
dědictví, na kterém máme budovat, zvláště 
neslavné.

Za prvé je to otázka instruktorů, resp. 
společenské ocenění jejich činnosti. Instruktor 
je externí učitel polytechnické výchovy. Pa
radoxní je to, že zatímco externí učitelé 
např. jazyků jsou řádně placeni z rozpočtu 
KNV, považuje se u instruktorů (tj. exter
ních učitelů) svazarmovských za samozřej-

Modeláři
v nove
organizaci
Svazarmu

mé, -  a to rozhodně nevím proč -  že tuto 
svou činnost vykonávají úplně zdarma. Je 
mi známo dost případů, že jim vedení 
školy na konci školního roku ani nepodě
kuje. Ocenění, kterého se jim donedávna 
dostávalo na okresech, se skládalo z úsud
ku, že asi nejsou dobří pedagogové, když 
mají ke konci školního roku třeba padesáti
procentní stav (žáků). Musím konstatovat 
s veškerou vážností, že kdyby taková praxe 
trvala, projevil by se velmi záhy citelný 
nedostatek instruktorů. Z  toho vyplývá 
první úkol pro nový Ú V: dosíci toho, aby 
instruktoři polytechnické výchovy byli spole
čensky postaveni na úroveň externích uči
telů.

Druhý problém jsou dílny. Řada klubů 
dílnu vůbec nemá a jiné kluby platí z uží
vaných prostor takové nájemné, že to už 
nyní neodpovídá vybavenosti těchto pro
storů. Dojde-li k známému podstatnému 
zvýšení nájemného, pracovních prostorů 
nutně ubyde a je snadné z toho vyvodit, že 
bude zákonitě následovat pokles činnosti. 
K tomu je nutno ještě přičíst skutečnost, 
že ne všechny školy mají dílny a i tam, kde 
dílny jsou, není zdaleka pravidlem, že je 
vedení školy dává ochotně k dispozici. 
Z  toho plyne druhý úkol pro ÚV.

a) dosáhnout toho, aby nájemné z prostor 
užívaných pro polytechnickou činnost nebylo 
zvýšeno anebo najít způsob úhrady zvýše
ného nájemného;

b) sjednat s ministerstvem školství, mini
sterstvem pro mládež a s dalšími orgány 
dohodu o opravdu účinné spolupráci.

Třetím  problémem jsou prostory pro 
sportovní činnost. Osvětlím to případem 
z minulých dnů: chlapci, kteří doslova 
v potu tváře lepili svůj první eroplán v záj
movém kroužku prakticky celý školní rok, 
přišli s pláčem za svým instruktorem, pro
tože pracovník JZD  jim modely rozšlapal, 
když s nimi létali na louce určené k pose
čení. To je tuctový případ a nestál by za 
zmínku, kdyby se nestal tři kilometry od 
velkého letiště. Na ono letiště je ale mode
lářům přístup zakázán, přestože při dobré 
vůli by tu mohli nejméně třikrát týdně lé
tat, aniž sebeméně rušili provoz. Z  toho

(Dokončení na str. 9)

N A  T I T U L N Í  SNÍMEK

pořídil Juraj Stuchlík pěkný záběr startu vítězného magnetem řízeného 
větroně z „I. majstrovstiev Slovenska pre RC svah a magnet", jež se ko
nala ve dnech 24. a 25. května na krásném terénu Straník u Žiliny. Model 
patří B. Večeřovi z LMK Košice. -  Nemusíme snad zvlášť zdůrazňovat 
potěšení z toho, že magnetové větroně se konečně „zabydlují" v celé ČSSR.
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Dubnický  m á j  1 9 6 9
(š) Tradiční mezinárodní utkání raketo

vých modelů se konalo 24. a 25. května na 
letišti ve Slávnici. Jako vždy perfektně a 
s péčí připravovaná soutěž se tentokrát vy
značovala bohužel malou účastí našich mo
delářů. Zúčastnil se 1 soutěžící z Čech, 4 
z Moravy a 15 ze Slovenska. Bylo to způ
sobeno zejména tím, že veškeré náklady, 
včetně cestovného, ubytování, stravování 
a nutné režie si měl soutěžící hradit sám. 
Prořídlé řady našich doplnila čtyřčlenná 
družstva jugoslávských a bulharských mo
delářů a tříčlenné družstvo modelářů 
z Rumunska.

Mezinárodní křest si odbyla národní ka
tegorie raket se stream erem , která se 
má od příštího roku létat regulérně podle 
pravidel FAI. Jugoslávští soutěžící použili 
v této i v dalších kategoriích americké mo

tory ESTES, naši, bulharští a rumunští 
modeláři létali s motory ADAST. Zvítězil 
V. Bugoš z Dubnice n. Váhom výkonem 
96 vteřin před dipl. ing. A. Madžaracem 
z Jugoslávie, který dosáhl stejného výkonu. 
O vítězství rozhodl lepší čas V. Bugoše 
v druhém kole. Na dalších místech skonči
li: 3. K. Žák 95; 4. I. Cuminka 88 (oba 
Trnava); 5. V. Alturban, Vyškov 79 
vteřin.

V kagetorii výška se zátěží dominovali 
jugoslávští modeláři. Zvítězil sympatický 
dipl. ing. A. Madžarac výkonem 515 m 
před svým bratrem Dušanem, který letěl 
473 m. Třetí místo obsadil N. Alexejev 
z Bulharska výkonem 431 m před naším 
M. Joríkem (408 m) a N. Baračem z Jugo
slávie (383 m). . g»'£í

Také v kategorii raketoplánů jsme se

Raketoplán BURIS
KONSTRUKCE T. SLÁDEK, VÝKRES V. 
MILBAUER

(re) Rozhodně nikoli náhodou obsazují 
pražšti modeláři přední místa na soutěžích 
raketoplánů. Všichni létají s modely kategorie 
S a někteří i s volnými modely. Proto příliš ne
překvapil ani nový čs. rekord 472 vteřin, který 
dosáhl Tomáš Sládek na I. mistrovství ČSR ve 
Vrchlabí. Výkonu bylo dosaženo s modelem  
celkem běžné koncepce, nápaditý konstruktér 
(kterého raketoví modeláři znají spíše jako 
,,Brejličku“), však použil několik originálních 
úprav.

Jednou z nich je nesouměrný půdorys křidla, 
který způsobuje zatáčku v kluzu. Pozoruhod
ný je také dutý trup a značně vysoký pylon 
kontejneru. Neobvyklý tvar směrovky a druhé 
„rezervní** vodítko nemají sice opodstatnění, 
na plánku jsou zakresleny proto, že takto vy
padal rekordní model.

K STAVBĚ

Kontejner: Trubku 2 navineme na 
trnu o 0  18 mm ze čtyř vrstev papírové 
lepenky. Do trubky zalepíme hlavici 1, 
opracovanou na vrtačce z balsového hra
nolu.

Trup slepíme ze čtyř prkének středně 
tvrdé balsy tl. 2 mm 3, 4. Vpředu je zale
pen balsový špalík 5. Baldachýn 6 je 
z balsy tl. 5 mm. Křídlo 7 vybrousíme 
z lehké balsy tl. 5 mm do profilu podle 
plánku.

Směrovku 8 vyřízneme z tvrdší balsy 
tl. 1,5 mm, výškovku 9 vybrousíme do 
„nosného“ profilu z lehké balsy tl. 3 mm.

Vodítka 10 jsou stočena z hliníkové 
fólie tl. 0,3 mm na trnu o ø  5 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA. Všechny 
díly lakujeme nejméně dvakrát bezbarvým 
nitrolakem. Po každém nátěru povrch 
lehce přebrousíme. Kontejner vytmelíme 
pudrem AVIRIL nebo SYPSI, rozmícha
ným v nitrolaku. Po vybroušení jej několi
krát přestříkáme barevným niktrolakem a 
vyleštíme SILICHROMEM. Podle plán
ku přilakujeme na model pruhy barevného 
Modelspanu.

MONTÁŽ. Celý model lepíme Kana- 
gomem nebo Epoxy 1200. Křídlo rozřízne-

nedokázali prosadit. Zvítězil S. Alexič 
z Jugoslávie výkonem 202 vteřin před 
Bulhary E. Ermenkovem (175 vt.) a N. 
Nikolovem (169 vt.). Naše barvy zachra
ňoval jedině ing. M. Jelínek; obsadil čtvrté 
místo výkonem 168 vteřin. Překvapením 
bylo páté a šesté místo rumunských mode
lářů R. Vizitina (161) a prof. I. Radu 
(150 vt.)

Makety byly tentokrát velmi slabě obsa
zené; ze 14 přihlášených odlétalo 8 mode
lů. O pouhé dva body zvítězil P. Bareš 
z Prahy (oba snímky) s maketou Little Joe 
I. (875 b.) před dipl. ing. A. Madžaracem, 
který s maketou Honest John docílil 873 
bodů. D. Madžaracovi stačilo na třetí mís
to s maketou Eridan pouhých 605 bodů. 
Pozoruhodné také je, že v této mezinárodní 
soutěži byli klasifikováni pouze 2 (!) čs. 
soutěžící.

n m m & m m m m n m

me, zbrousíme stykové plochy, aby mělo 
vzepětí do V a slepíme na tupo k sobě. Do 
trupu zespodu uděláme zářez ve tvaru pro
filu, do něhož křídlo zalepíme. Konec tru
pu zbrousíme, aby výškovka měla nastave
ní — 1 ° a potom ji přilepíme. Pozor na do
držení úhlu nastavení podle plánku! 
Směrovka a baldachýn jsou k trupu přile
peny na tupo, stejně jako kontejner k bal
dachýnu. Nakonec přilepíme vodítka.

LÉTÁNÍ. Dodržíme-li nastavení a po
lohu těžiště podle plánku, měl by model 
klouzat. Nestejná délka obou polovin křídla 
způsobuje zatáčení. Větší chyby v klouza-
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vém letu odstraníme dovážením modelu, 
jemné chyby odstraníme přihýbáním smě

rovky a výškovky. Dobře seřízený model 
letí na motor svisle vzhůru, nříoadně se

otáčí kolem podélné osy. Po výmětu pře
chází do klouzavého letu.
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Volný sportovní P IP ER  PA 18 - S U P E R  CUB
motorový model

Konstrukce J. FARA

Ocasní plochy jsou z lišt 3 X 3 a 
3 x 5 ,  odtoková část výškovky z překližky

Přestože Modelář vydává každý měsíc 
jeden stavební plán, nestačí zřejmě ještě -  
podle hlasů, které slýchám -  pro velké 
množství odborností a kategorií uspokojit 
zájmy modelářů ve výběru typů. Tímto 
plánkem chci alespoň trochu pomoci zvětšit 
sortiment modelů pro zábavné a rekreační 
létání.

Model není přesnou maketou letadla 
uvedeného typu. Tuto podmínku totiž lze 
pro volný model splnit jen málokdy, neboť 
je především nutné zajistit bezpečný a sta
bilní volný let. Zachovány zůstaly celkové 
tvary, pozměněny jsou jen rozměry: trup 
je prodloužen, rozpětí zmenšeno, výškovka 
zvětšena. Samozřejmějsou vypuštěny vzpěry 
a různé povrchové detaily. Kdo by také pro 
chvíli nedělního polétání kontroloval roz
měry s měřítkem v ruce ?

STAVBA MODELU
je běžná. Jednotlivé díly stavímeuia-pléftkii---- JÉ^přiiepenkjtrup
na pracovní d es^ jH tem ó n T z ešp e ^k ů l---- fangujevySBvES^
Na celém modelu je použit tuzemský ma
teriál, což myslím uvítají především mode- Podvozek z duralového plechu tl. 1 mm 
láři,Jueří k balse nemají tak snadný pří- (nebo spájený z ocelového drátu o 0
stu^. JěJpřirozené, že jejím použitím (zku-f ft mm) je přivázán k trupu gumou přes ko-
šenějsí vědí kde a jak) bude práce v mncP ííkyTKoIa mají“ :Γ5ϋϊηηΤ Ostruha z drátu" 
hém snadnější a model získá na vzhledu. o 0  1,5 mm s kolečkem je přivázána.

tl. 3 mm, zbroušené do klínu (nebo z bam
busu). Směrovka je zalepena spodní lištou 
3 X 10 mezi středními lištami (3 X 5) 
výškovky. Spodní díl z překližky tl. 3 mm 
je přilepen k trupu. S použitím doutnáku 

. £9  determa-
lisátor.

Trup je sestaven ze dvou bočnic z lišt 
3 x 3 , spojených vpředu přepážkami z pře
kližky tl. 1 mm, vzadu příčkami 3 x 3 .  
V místě uložení křídla a podvozku je zesílen 
lištami 3 X 10, dole překližkou tl. 1 mm. 
Z obou stran motorového lože z překližky 
tl. 5 mm (mezi přepážkami 1 a 2) jsou desky 
z překližky tl. 1 mm ve tvaru předku trupu. 
Horní část vpředu je zaoblena, vzadu je 
tříhranná z trojúhelníkových nástavků 
z lmm překližky a lišty 3 x 3 .  Pro uložení 
výškovky je nalepena deska z překližky tl. 
1 mm. Přední zaoblená část trupu je pota
žena kladívkovou čtvrtkou, kabina celuloi- 
dem tl. 0,3 mm.

Křídlo má lišty 3 X 5 a 3 X 10, žebra 
z překližky tl. 1 mm. Samostatně stavěné 
poloviny jsou spojeny stojinou z 5mm pře
kližky, vloženou mezi lišty nosníku. Pro ni 
mají dvě střední žebra obdélníkový výřez. 
Koncové oblouky jsou z 3mm překližky 
nebo z bambusu. Střední část je potažena 
čtvrtkou.

Motor vyhovuje o zdvihovém objemu 
0,8 až 1 cm3 (na prototypu Jena 1 cm3). 
Palivová nádrž z průhledné dvojité zátky 
o obsahu 2 cm3 je přilepena na první pře
pážku. Vrtule má 0_18O mm, stoupá
ní 80 až 100 mm.

Potah modelu je z bílého středně tlusté
ho kvalitního potahového papíru. Povr
chová úprava je běžného provedení.

K LÉTÁNÍ
Model dobře postavený, nezborcený, 

.něhož jsou dodrženy úhel seřízení a po
loha "těžiště, létá spolehlivě v obou smě
rech. Vyklápěcí vyskovku s doutnákem do
poručuji používat zásadně, jakmil&4ě. jen 

-náznak vzniku termiky; model-bez tohoto 
zařízení dosáhl vzdálenosti téměř 10 km 
(!). Sledování modelu bez determalizátoru 
je pak skutečným sportovním výkonem, 
který nemusí být -  ani při mnohem menší 
vzdálenosti -  ukončen jeho nalezením.

Zájemci o stavební plán 1 : 1 si mohou 
napsat na adresu: J. F., Praha 8 -  Ďáblice, 
Prostřední 622.

CO
TOMU
ŘÍKÁTE?

^LETADLA

(ve) S tímto akrobatickým modelem lé
tal na mistrovství Čech v Hradci Králové 
Jaromír Jindřich z Domažlic. Jeho staveb
ní jednoduchost a dobré letové vlastnosti 
jej předurčují pro funkci cvičného modelu 
pro modeláře, kteří létají nebo chtějí létat 
akrobacii i makety. Je třeba opakovat, že 
s modelem na motor 2,5 cm3 se lze naučit 
létat i akrobacii, je však třeba včas přejít 
na větší modely s motorem nejméně

5,6 cm3. Jen s takovými „ptáky" lze totiž 
zalétat akrobacii tak, jak má být.

Uvažujeme proto o vydání plánku tohoto 
modelu a proto bychom rádi od vás, čtená
řů věděli, jestli o něj bude zájem. Pište 
stručně, ale co nejdříve.

Model má rozpětí 1300 mm, plochu 
křídla 35,8 dm2, hmotnost (váhu) 1000 g 
a motor M W S  5,6 AL.
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B U D E  V Á S  Z A J Í M A T

•  (d) Čtyřčlenná skupina britských 
sportovců létajících s volnými modely 
podle FAI (M. Dilly, I. Kaynes, J. Lori- 
mer a J. Mabey) nás požádala o publiková
ní zprávy o novém časopise. Měsíčník, 
vydávaný od června 1969, se nazývá 
FREE FLIG H T NEWS, je letákového 
typu (rozmnožovaný včetně malých plán
ků) a vytkl si za cíl přinášet čerstvé mezi
národní informace o všech třech „volných” 
kategoriích FAI. Adresa pro koresponden
ci: lan Kaynes, FREE FLIG H T NEWS, 
11, Parkside Road, Sunnigdale, ASCOT, 
Berks., England. Důvodem k vydávání

tohoto periodika, připomínajícího naše 
klubové „zpravodaje”, je zřejmě odklon 
téměř všech světových modelářských ča
sopisů od volných modelů v důsledku 
pokračující „radiace” .

•  (ve) Letecký archiv Národního 
technického muzea v Praze byl otevřen 24. 
června u příležitosti 50. výročí českosloven
ského letectví. Shromažduje převážně lis
tinný materiál, jako jsou plány, časopisy, 
výstřižky, firemní publikace apod. Je pře
hledně roztříděn a svázán v 1740 svazcích. 
Velký podíl na tomto díle má i aktivní mo
delář ze staré gardy a dlouholetý modelářský 
pracovník Karel Bittner.

Netřeba zdůrazňovat účelnost tohoto

záslužného činu. Vždyť z  archivu může 
čerpat i redakce pro rubriku „letecká tech
nika” . Všem pracovníkům zúčastněným na 
tvorbě archivu a zejména K. Bittnerovi 
patří tedy náš dík.

Současně však upozorňujeme případné 
zájemce, že muzeum nemůže uspokojovat 
jednotlivce a zapůjčovat jim dokumentaci 
nebo poskytovat fotokopie. Není na to prostě 
zařízeno. Každý si však může na místě 
vlastním zařízením vyfotografovat, co po
třebuje. Nelze také očekávat, že každý 
typ letadla, byt i známější, bude zachycen 
kompletní dokumentací. Sbírky se stále 
doplňují a Národní technické muzeum bude 
povděčno každému, kdo mu v tom pomůže.

MODELÁŘ . 8/1969 5



Z U N  526 AS
Je s podivem, že tvůrci všelijakých „malých 

věcí“ pro tuto rubriku dosud nedostali nápad udělat 
letadlo, které proslavilo náš letecký průmysl v celém 
leteckém světě -  ZLÍN řady 26. Měl jsem kdysi pa
pírového (viz MO 2/67) a pamatuji si ještě na jeho 
výborné letové vlastnosti. Z balsy by měl létat ještě 
lépe, usoudil jsem a pustil se do práce. Není jí mno
ho, jeden večer na to jistě postačí.

Vyzkoušel jsem dvě varianty: lehčí, jen na házení 
z ruky nebo vystřelování tenkou gumou. Je poma
lejší, dělá obraty o menším poloměru a dá se s ní 
tedy létat na menším prostoru. Druhá verze je těžší, 
robustnější, je lépe ji vystřelovat gumou a k létání je 
také zapotřebí větší prostranství. Pozor však při 
vystřelování, abyste někoho neporanili! Údaje 
pro druhou verzi jsou uvedeny v závorkách.

K STAVBĚ

Trup 1 vyřízneme z prkénka středně tvrdé balsy 
tlustého 3 mm (5 mm), obrousíme do hladka, za
oblíme hrany a uděláme výřez pro křídlo a výškovku. 
Trup za křídlem plynule ztenčíme na tloušťku smě
rovky. Příd trupu 2 uděláme z překližky stejné 
tloušťky jako trup a přilepíme ji. Toto řešení je 
mnohem pevnější než jen oboustranné zesílení ten
kou překližkou. Překližka zde zastává i funkci zá
těže. Oba díly musíme ovšem dobře slícovat, aby 
mezi nimi nebyla spára a aby dobře držely.

Křídlo 3 vyřízneme ze středně tvrdé balsy tlusté 
2 mm (3 mm). Léta dřeva mají být rovnoběžná s ná- 
běžnou hranou. Povrch vybrousíme do hladka a 
hrany zaoblíme (vybrousíme do profilu naznačeného 
na výkrese a vyhladíme).

Ocasní plochy 4,5 jsou z měkké balsy tlusté 
1,5 mm (1 mm). Z pevnostních důvodů je výhodné 
u ploch, které jsou na skutečném letadle pohyblivé, 
orientovat léta ve směru letu. Jinak je nebezpečí, že 
se ocasní plochy budou lámat.

Vybroušené díly nalakujeme čirým nitrolakem a 
po zaschnuti lehce přebrousíme jemným brusným 
papírem. Na takto připravený povrch můžeme rýso- 
vacím perem tuší vyznačit obrysy jednotlivých částí 
letounu. Kdo chce, může model ještě vybarvit; 
schéma najde v MO 7/69 u téhož letounu v rubrice 
„Poznáváme leteckou techniku". Nakonec všechny 
díly opatříme ještě jedním nátěrem čirého nitrolaku.

Před sestavením prohneme křidlo lehčí verze nad 
teplem mírně do profilu a pak všechny díly důkladně 
a hlavně přesně rovně a souměrně slepíme. Dbáme 
zejména na správné vzepětí křídla, neboť ovlivňuje 
chování modelu v zatáčkách. Pro úplnost je možno 
na spodní stranu křidla přilepit půlky kol.

Zalétání je zcela obvyklé; potřebuje-li model do
vážit, vyvrtáme opatrně do překližky 2 co nejvíce 
vpředu otvor, vtlačíme do něj kousek olova a zale
píme. Je lépe mít těžiště více vpředu a mírně „na
táhnout" výškovku.

Model má vynikající letové vlastnosti. Po hození 
šikmo vzhůru do ztráty rychlosti dělá pěkné souvra- 
ty, vystřelen nebo hozen v prudkém náklonu udělá 
zatáčku více než 360° v jedné výšce apod. Nezůstává 
tedy nic dlužen svému_velkému vzoru.

Zdeněk LISKÁ
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P o  několikaletém uvažování o tom, 
zda přednosti geodetické stavby křídla 
a ocasních ploch větroňů A2 vyváží její 
větší pracnost, rozhodl jsem se loni 
postavit na zkoušku A-jedničku. Na
vrhl jsem model s křídlem o velké štíh
losti, děleným trupem, ale tak, aby vše 
bylo výrobně co nejjednodušší. Byl 
jsem překvapen jak klidným, velmi po
malým letem, tak značným zájmem 
všude, kde jsem se s modelem Cleris 
objevil.

Větroň A-l

KE STAVBĚ

Trup modelu je dělený především pro
to, aby při jeho délce a velmi lehké kon
strukci se při přistání s determalizátorem 
tak snadno nepoškodil. Přední část tvoří 
dvě trubky čtvercového průřezu slepené 
z balsy tl. 2 mm a vsazené do sebe; na nich 
je přilepen pylon z tvrdé balsy. Špičku tru
pu dohotovíme až po umístění olověné zátě
že ; množství a polohu zátěže určíme až po 
zvážení hotových a nalakovaných dílů mo
delu s ohledem na polohu těžiště a celko
vou váhu. Zadní část trupu je slepena 
z měkké balsy tlusté 1,5 mm. Při lícování 
těchto částí na sebe je třeba dbát toho, aby 
vnitřní trubka, vyčnívající z přední části, 
středila zadní část jen s malou vůlí. Obě 
části na sebe dosedají čely a jsou k sobě při- 
tlačovány gumou. Přední konec zadní části 
trupu je zpevněn silonovou tkaninou, při
lepenou Epoxy 1200.

Křídlo je stavebně nejnáročnější. Prac
nost je však vyvážena překvapivě velkou 
tuhostí v kroucení i v ohybu. Proto také

může odpadnout hlavní nosník. Vnitřní 
částia,,uši“ se sestavují zvlášť.Při sestavo
vání se našpendlí na pracovní desku čás
tečně opracovaná náběžná a odtoková lišta 
a podloží se tak, aby měly sklon podle 
profilu. Nalepí se přímá žebra a nechají 
se zaschnout. Jednotlivá žebra geodetic
ké konstrukce vyřežeme nožem podle 
kovové šablony bez dalšího opracování. 
Pro jednoduchost se nesesazují na zá
řezy, ale jsou dělená. První řada žeber 
není dělená. Šikmo seříznuté konce 
se nalepí na náběžnou a odtokovou lištu. 
Druhá řada je vždy jednou dělená, třetí 
nutno dělit nadvakrát. Postup sestavování 
ukazuje obrázek. Při dělení žeber je nutno 
pamatovat na tloušťku žeber. Na koncích 
uší je profil obroušen jen přibližně. (Žebra 
dělíme na míru holicí čepelkou až při sesa
zování. Lepíme je výhradně acetonovým 
lepidlem, lépe se brousí než např. Herku

les.) Potom upravíme na žebrech osazení 
pro balsový potah a nalepíme jej spolu 
s pomocným nosníkem. Na potah není 
vhodná příliš měkká balsa. Části obrousí
me a slepíme, uším dáme mírný negativ. 
Spojovací jazyk je z duralu tl. 1,5 mm.

Výškovka je stavěna obdobně jako 
křídlo, jen je poněkud jednodušší.

Potah celého modelu včetně trupu je 
z tenkého Modelspanu; lakován je 4krát 
vypínacím lakem.

Při seřízení podle výkresu a dokonalém 
slícování dílů trupu je zalétání snadné. 
Omezí se pouze na seřízení kruhů a jemné 
podkládání výškovky. Kruhy volíme na 
stranu křídla o větším úhlu nastavení. 
Takto seřízený model létá v klidu 130 vt.

Váhový rozbor: křídlo 62 g, výškovka 
6 g, zadní část trupu 14 g, přední část 
trupu 145 g.

V. ŘEŽÁBEK, Plzeň
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5  tímto modelem vytvořil pan 
Vilim Kmoch ze Záhřebu něko
likrát jugoslávský rekord v hale 
do 15 m výšky (jeden z  posled
ních časů 2Γ27” v Karlovacu 
dne 28. 8. 1968). S  modelem 
této koncepce startoval též na 
mistrovství světa v roce 1968 
v Římě, kde skončil na 8. místě 
s celkovým časem 60’01”.

Technické údaje: Plocha křídla je 
8,7 dm2 (75 %), plocha výškovky 2,9 dm2 
(25 %) =  celkem 11,6 dm2. Profil křídla je 
5 %. Zborcení ploch je zřejmé z výkresu 
(pohled zezadu). Váhový rozbor (v závor
ce druhý model): křídlo 0,26 g (0,23 g), 
vrtule 0,115 g (0,11 g), trup a směrovka 
0,37 g (0,33 g) =  celkem 0,745 g (0,67 g). 
Vrtule má průměr 420 mm a stoupání 
840 mm.

Veškeré části modelu jsou stavěny z bal- 
sy Micrograin na šablonách, kde jsou též 
potaženy mikrofilmem. -  Dále zmíněné 
míry jsou v milimetrech.

„PoUoj^Ř
K V  -  S  4 8
Zpracoval ing. M. KLÍMEK, Ostrava

Křídlo. Náběžná a odtoková lišta o 
průřezu 1 X 0,8 jsou ke koncům plynule 
zbroušeny na průřez 0,6 x 0,6. Žebra jsou 
z lišt o průřezu 0,6 X 0,4. Každé druhé 
žebro (na výkrese označeno křížkem) má 
vyztužení lištou. Vyztužovací „dráty" jsou 
z Dacronu.

Vodorovná ocasní plocha. Náběžná 
a odtoková lišta mají rozměr 0,8 X 0,6, ke 
koncům jsou zbroušeny na 0,5 x 0.5. 
Žebra jsou z  lišty 0,5 X 0,4,' výztuhy 
opět z Dacronu.

Svislá ocasní plocha je z lišty 0,5 x 
0,5 mm.

0 0  0,3 mm.
Potah celého modelu je ze suchého 

mikrofilmu.
Gumový svazek o délce 400 tvoří 2 

nitě gumy Pirelli o jednotlivém průřezu
1 X 1,1. Jeden metr této gumy váží 1,07 až 
1,1 gramu. V jednotlivých fázích letu se 
vrtule točí asi takto: při stoupání 62 až 
57 ot/min; při vodorovném letu 55 až 
52 ot/min; při klesání 52 až 47 ot/min.
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POZOR NA VEDENÍ 

VYSOKÉHO NAPĚTÍ
Na soutěži v Mostě 25. 5. 1969 

přistál můj model A2 s kovovým 
trupem ve vedení vysokého napětí. 
Nastal zkrat, doprovázený elektric
kým obloukem. Kovová trubka 
trupu se v místě dotyku odtavila a 
zbytek modelu ohořel. To se může 
přihodit i u modelu, který má sice 
trup nekovový, ale má např. ocelové 
ovládací lanko ke směrovce. Vhod
nější se tedy jeví použití lanka 
z chirurgického silonu.
Upozorňuji na toto nebezpečí nejen 
proto, že dochází ke zničení modelu. 
Může totiž dojít i ke smrtelným 
úrazům, kdybychom se pokoušeli 
s modelem, uvázlým v elektrickém 
vedení, sami něco dělat.

Ing. Jaroslav Jiskra, 
LM K Praha 6

Modeláři v nové 

organizaci Svazarmu

Dokončení úvodníku ze strany 1

plyne pro ÚV třetí úkol: docílit, aby MNO 
umožnilo přístup modelářů na letiště a aby 
alespoň zde se proklamace staly skutečností.

Čtvrtý problém: není základní materiál, 
nejsou vhodné stavebnice. Specializované pro
dejny Drobné zboží zejí prázdnotou, při
čemž v některých případech, jako je např. 
zahraniční guma, má ústřední sklad dosta
tečné zásoby a prodejny z těžko zjistitel
ných důvodů zboží nenárokují. Tato sku
tečnost nesvědčí o plně kvalifikované práci 
podniku D Z . K tomu přidám další hořkou 
pilulku: jediná modelářská zásilková pro
dejna, která téměř vždy pomohla, byla 
zrušena. Za čtvrtý důležitý úkol pro ÚV 
proto považují: poskytnout veškerou dosaži
telnou pomoc modelářskému svazu k radikální 
změně této situace. Zde opravdu bijeme na 
poplach!

Další moje poznámka se týká ŘÍZENÍ ZÁJ
MOVÉ ČINNOSTI. Všem zájmovým svazům 
se dostalo ujištění, že budou mít naprostou 
samostatnost v rozhodování a řízení své 
činnosti. Téměř všichni delegáti, kteří vy
stoupili přede mnou, více než dostatečně 
zdůraznili nutnost tuto samostatnost za
chovat a dodržovat na všech stupních. Do
ložím příkladem, že i v tom projevil Ú V  
dobrou snahu: komise pro mezinárodní 
styky rozdělila devizové prostředky na 
svazy podle dohodnutého klíče. (Těch de
viz je zoufale málo, ale my to chápeme a jsme 
i zato málo vděčni.) Svazy pak devizové pro
středky použijí v souladu se svým plánem 
činnosti a nikdo jim nic dalšího nepředepi
suje. To je praxe, která nám vyhovuje, je 
v souladu s vytýčenou linií. Nejsme ochotni 
připustit návrat k minulým praktikám, kdy 
nám do rozhodování o nejúčelnějším využití 
deviz zasahoval např. některý pracovník

Dopis z NDR

Píši Vám v naději, že na nás dosud myslí
te, a ve víře, že naše společné sportovní 
a technické zájmy zůstávají nedotčeny. 
Před rokem jsme u Vás strávili několik 
krásných dnů, jež si stále připomínáme. 
Loni v srpnu jsme chtěli v Praze prožít 
i dovolenou, bohužel to dopadlo jinak.

V  mezidobí jsem pilně pracoval. Moje 
sbírka motorů se už rozrostla na 182 kusů. 
(V iz M O  8/67 -  pozn. red.) Jsou v ní 
i nejnovější čs. motory včetně ,,desítky“ 
M V V S . S  politováním musím ale říci, že 
tento motor -  na rozdíl od jiných novinek 
ve třídě 10 cm3 -  nesplnil moje očekávání. 
Netočí přes 9000 otlmin, takže jej nelze 
srovnat např. s motory O S-M A X  H-60 F, 
M O SK IT O  .60 K M  nebo Supertigre. 
Zahraniční motory, s nimiž byl motor 
M V V S  10 cm3 porovnáván v testu otiště
ném v MO 10(68, byly zřejmě starších typů. 
Přesto však shledávám tento motor kon
strukčně zajímavým.

Vývoj série motorů M O SK IT O  *) již  
v podstatě skončil. Je už také rozhodnuto, 
že výrobcem nebude VEB PIKO/Sonne-

berg, ale závod v Glashutte( Sachsen. 
V současné době se zhotovují kokily, 
nástroje, nultá série motorů atp.

Nejdříve se mají vyrábět motory M OS
K IT O  2,5 cm3 a 5 cm3 se žhavicí svíčkou, 
oba s regulací otáček a tlumičem výfuku.

Testovací zkoušky skončily s dobrými 
výsledky, měření budou uveřejněna. Oba 
motory budou mít také lodní verze, zprvu 
s vodním chlazením, později s plastikovým 
dmychadlem. Jsou též vyvinuty mezitypy 
o zdvihovém objemu 3,5 cm3, 5,7 cm3 
a 6,5 cm3. Motor M O SK ITO  10 cm3 se 
žhavicí svíčkou bude dodáván nejprve ve 
stavebnici, později se počítá s výrobou ve 
větších sériích.

Filmová společnost Defa točí nyní ve 
spolupráci s polskými filmaři utopistický 
film s použitím kosmických létajících těles, 
která jsou poháněna motory Moskito 3,5 crrč 
(pro filmové záběry). V  programu na červen 
byly exteriéry na pobřeží u Gdanska se 
čtyřmi létajícími tělesy řízenými lOkanálo- 
vými RC soupravami.

Věc je tak daleko, že naděje modelářů 
NDR na nové moderní motory se vbrzku 
splní. Zařídil jsem, aby Vaše redakce obdr
žela k vyzkoušení motor Moskito z  nulté 
série s podmínkou, že jej nedostane do turou 
žádná jiná instituce u Vás.

Přeji Vám všechno dobré a úspěch jménem 
svým i jménem přátel.

Váš Ing. B. H. Kratzsch

Poznámka I. Jde o nové motory, které mají být 
vyráběny v NDR, když výroba motorů Zeiss-Jena 
skončila; jejich konstruktérem je pisatel dopisu.

(red)

aparátu Svazarmu, jemuž je problematika 
naší činnosti na hony vzdálena.

A že by se takové zásahové tendence 
mohly opět objevit usuzuji z toho, čeho 
jsem byl před několika dny svědkem na 
zasedání okresního modelářského výboru 
Nový Jičín. Výboru byla oznámena celková 
dotace na modelářskou činnost, z toho na 
finanční výdaje tolik a zbytek na MTZ, při
čemž byl upozorněn, že o případný převod 
prostředků z konta MTZ na finanční musí 
žádat předsednictvo OV Svazarmu. Je na
bíledni, že se takové rozdělení dotace roz
chází se záměry modelářského svazu, jemuž 
tím vznikají problémy, s nimiž nepočítal 
a pociťuje to jako zásah do své kompetence. 
Podle mého názoru je modelářský svaz k ta
kovým pocitům plně oprávněn. Chci vě
řit, že šlo o přehmat a proto očekávám, že 
tento případ byl poslední, s kterým jsem 
se setkal.

Poslední moje poznámka se týká VÝMĚ
NY NAŠICH VÝROBKŮ ZA ZAHRANIČNÍ. 
Naše modelářské středisko v Brně vyrábí 
motory, o něž je v zahraničí neustále zá
jem. Mohli bychom je vyměnit za potřebné 
věci, bez nichž špičkový sport je nemysli
telný. Tento výměnný obchod dosud na
rážel na naprostý nezájem podniků zahra
ničního obchodu, zřejmě proto, že jsme 
pro ně objemově nezajímavým partnerem. 
Přitom jsem na posledním bratislavském 
zasedání federálního odboru leteckých mo
delářů dokázal, že existují kanály, které 
umožňují některým soukromým firmám 
v zahraničí tyto naše motory prodávat. Jak 
tyto firm y výrobky MVVS získávají, se nám 
zatím nepodařilo zjistit. V každém případě 
nám tak utíkají potřebné devizy. Víme, že 
jedním z cílů agentury Svazarmu GONG je

i vývoz a dovoz materiálu souvisejícího 
s činností Svazarmu. Máme z naznačených 
důvodů mimořádný zájem na tom, aby 
agentura GONG co nejrychleji získala 
potřebné oprávnění k zahraničnímu obcho
du a abychom si tak jejím prostřednic
tvím mohli svými prostředky zlepšit svou 
velmi špatnou materiálovou situaci.

Na závěr shrnuji naše stanovisko takto:

Hlásíme se k odpovědnosti za řízení a vý
voj modelářské činnosti, hlásíme se k svému 
podílu odpovědnosti na práci s mládeží. 
Abychom však tuto odpovědnost mohli 
v plné výši převzít, potřebujeme:

a) aby krásně znějící proklamace o vy
tvoření optimálních podmínek pro práci 
s mládeží byly uvedeny ve skutek v prvé 
řadě na těch místech, jež jsou k tomu kom
petentní;

b) pochopení a podporu MNO k provozo
vání modelářské činnosti;

c) naprostou samostatnost v rozhodování 
a řízení své činnosti.

Tam, kde bude v naší moci vzniklé pře
kážky odstranit, učiníme to rádi. Počítáme 
však s tím, že i všechny orgány Svazarmu 
nám pomohou celou svou vahou v řešení těch 
problémů, jejichž zvládnutí bude nad naše 
možnosti. Jen tak se mezi námi může vy
tvořit vztah, který pak můžeme nazývat 
plodnou spoluprací. A jenom takový vztah 
je základní podmínkou pro plnění všech 
úkolů, které před námi stojí. Očekáváme 
proto, že oprávněné připomínky a náměty ne
jen moje, ale i ostatních delegátů budou vhod
ným a jednoznačným způsobem zapracovány 
do směrnic pro práci nového ÚV a že tento 
ÚV nesejde ani jediným krokem z cesty, jež 
mu zde byla vytýčena.
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Vyznam enání ne jlepších
□

Zasloužilý 

mistr sportu 

JOZEF GÁBRIŠ

- ' - 
Á

se stal^nositelem státního vyznamenání 
Za vynikající práci, které převzal z rukou 
předsedy Slovenské národní rady soudru
ha Samuela Falťana již v září 1968.

Hovořit o sportovních úspěších nebo 
o modelářských kvalitách tohoto sloven
ského sportovce je pro naši modelářskou 
veřejnost nošením dříví do lesa. Vyzname
nání obdržel zejména za svůj „hat-trik", 
trojnásobné získání titulu mistra světa 
v upoutaných akrobatických modelech 
(V Belgii 1958, v Anglii 1966, ve Finsku 
1968). Podobného úspěchu dosáhli před 
ním v celé více než třicetileté historii 
mezinárodního modelářského sportu pouze

dva sportovci, a to Fin Ellila a Maďar 
Frigyes.

„Jožo“ ovšem nedostal vyznamenání na 
odchodnou k ukončení své modelářské 
dráhy a věříme, že ještě neřekl své poslední 
slovo. . .  Je modelářem opravdu vše
stranným a dlužno říci, že všechny kate
gorie, které „vzal do ruky,“ dělal stejně 
pečlivě. Vzpomeňme jeho modelů pokojo
vých, volných, motorových, či „gumáků“ . 
Tajné prameny praví, že poslední dobou 
mu začaly při akrobacii vadit dráty a že 
potají přesedlává na bezdrátové řízení. 
Ať si tedy Jožo udržíš i v těch „radiácích“ 
dosavadní kurs!

□

Mistr sportu

RUDOLF

ČERNÝ
dostal vyznamenání mezinárodní letecké 
federace FAI dokonce ještě o rok dříve -  
na generální konferenci této organizace 
v Athénách v říjnu 1967. Řízením osudu 
mu však bylo předáno až na zasedání 
předsednictva Cs. modelářského svazu 
koncem dubna 1968.

Na diplomu P. Tissandiera je uveden 
dlouhý seznam zásluh pravděpodobně 
nejmladšího držitele tohoto uznání, udě
lovaného každoročně nejzasloužilejším či
novníkům modelářského hnutí ve světě.

Mezi ně patří činnost „Rudi“ Černého 
v modelářské komisi FAI, kde pracuje již 
přes 10 let. (Na snímku ze zasedání

CIAM je R. Černý vlevo.) Přepracoval 
celý sportovní řád pro letecké modeláře, 
byl u kolébky raketového modelářství, 
podílel se na organizování největšího 
mistrovství světa, jaké kdy celá meziná
rodní letecká organizace FAI pořádala 
(ČSSR, Sazená r. 1967), pracuje jako 
funkcionář už přes 20 let pro rozvoj čs. 
leteckého a v poslední době i ostatních 
druhů modelářství.

I když oblékal jako sportovec reprezen
tační dres nepřetržitě od roku 1955 po více 
než 10 let, stále vyhrožuje, že se k aktivní 
činnosti zase vrátí. Jenom co se zbaví těch 
funkcí. . .

(č) V  rychlém sledu událostí posled
ního roku jsme opomněli zaznamenat 
několik význačných uznání, kterých se 
dostalo našim předním sportovcům 
a funkcionářům. Protože však časopis 
Modelář je mimo jiné i dokumentačním 
pomocníkem, činíme tak aspoň opožděně 
a s nadějí, že ti, jichž se to týká, přijmou 
upřímná blahopřáni, byi i poněkud 
opožděně.

(na snímku vpravo) byl vyznamenán 
diplomem P. Tissandiera o rok později na 
generální konferenci FAI v Londýně na 
sklonku roku 1968. Odmítal tvrdě zveřejnit
0 sobě článek ve „svém" časopise a dokon
ce i připojená fotografie mu byla odňata 
takřka potají a podstrčena oštočkovaná. 
Všechny výtky na opožděné vycházení jen 
znovu potvrzují, jak nám všem časopis 
Modelář přirostl za těch 20 (s Mladým 
letcem 22) ročníků k srdci. O jeho odborné
1 grafické úrovni se hovoří s uznáním, 
podobně jako o stavebních pláncích s hla
vičkou Modelář. Je příjemné slyšet v cizi
ně, že máme jeden z nejlepších modelář
ských časopisů na světě, když na 3500 
exportovaných výtisků svědčí, že nejde
0 zdvořilost. A za tím vším stojí jíž 24 let 
třetí z dnešní galerie vyznamenaných.

Také on zanechal aktivní sportovní 
činnosti proto, aby mohl plně sloužit mo
delářům jako organizátor a novinář. Mnozí 
z nás však dosud mají v paměti aspoň 
některé z jeho modelů např. větroň 
Poštolka, motorový Orion, hydroplán 
Dornier aj., vydané v bývalém IPRU.

Redakce zejména v jeho osobě plní
1 funkci důležitého spojovacího článku 
mezi „lidem modelářským" a „vrchností", 
jak o tom svědčí bohatá korespondence, 
ve které se svěřují modeláři se svými 
starostmi od potřeby špejlí až po dotazy 
z oboru RC. Za dnešního stavu a potíží 
a při obsazení redakce pouze třemi pra
covníky se to dá zvládnout jenom „nad 
plán" po večerech. I v tom je asi jeden 
z rekordů Smolový redakce.

★

Naše dnešní galerie končí, nekončí však 
činnost ani jednoho ze jmenovaných, takže 
o nich jistě ještě uslyšíme.
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K  oblíbeným výrokům učitelů technického kreslení patří úsloví: technik se vyjadřuje 
výkresem. Nic proti tomu, často i rychle pořízený náčrtek poví více než dlouhý slovní výklad. 
Ale přece jenom ne všechno. Tak třeba Eifelovku můžeme ternu, kdo j i  nikdy neviděl, celkem 
snadno v hlavních rysech nakreslit. Dříve nebo později však dojde k otázce: A jak je vysoká? 
Tady moc výkresu končí a další dorozuměníje možné jen za předpokladu oboustranné znalosti 
toho, čemu se říká

Zvládnutí a správné používání měrových 
jednotek je důležitou podmínkou nejen 
přesného technického vyjadřování, ale té
měř veškeré lidské činnosti ve výrobě, do
pravě, obchodu a podobně.

Technický pokrok však jde vpřed tako
vou rychlostí, že naše doba -  doba dobý
vání vesmíru -  je právem zvána druhou 
technickou revolucí. Nové poznatky vyža
dují i nový přístup k technickým problé
mům, nové myšlení a technické vyjadřová
ní. Co bylo dobré včera, nestačí dnes. Mě
rové jednotky, jimiž se technici a vědci 
vyjadřují a dorozumívají, musí být v po
předí tohoto pokroku. Zcela zákonitě se 
v nich tedy odrazily změny diktované po
třebou nedávných let.

Úkolem tohoto článku je proto seznáme
ní s uvedenými změnami v měrových jed
notkách, které jsou závazné pro celé ná
rodní hospodářství. S ohledem na velké 
množství měrových jednotek pojednáme 
pouze o těch které se týkají naší zájmové 
činnosti a s nimiž se setkáváme na strán
kách našeho časopisu.

Zákonem č. 35/1962 Sb. vstoupily 
v platnost na území ČSSR základní jednot
ky Mezinárodní měrové soustavy (Systéme 
Internationale ďUnités -  SI) a to

metr Cm) jako jednotka délky,
kilogram (kg) jako jednotka hmotnosti,
sekunda (s) jako jednotka času,
ampér (A) jako jednotka elektrického proudu,
teplotní stupeň (deg, °C, °K) jako jednotka
teplotního rozdílu,
kandela (cd) jako jednotka svítivosti.

Přesné definice těchto zákonných měro
vých jednotek jsou uvedeny v normě ČSN 
01 1300 z roku 1963, která dále stanoví dru
hotné měrové jednotky (hlavní a vedlejší), 
jakož i jejich násobky a díly.

Ti dříve narození mezi námi pamatují 
ještě metr jako desetimilióntou část kvad
rantu zemského. Na základě tohoto měření 
byl metr definován jako vzdálenost mezi 
dvěma ryskami na prototypu uloženém 
u Mezinárodního úřadu pro míry a váhy, 
a to při teplotě 0 °C a tlaku 760 torr. Mezi
národní měrová soustava (SI) definuje nyní 
metr na podkladě vlnové délky záření ato
mu kryptonu 86 ve vakuu, což má tu výho
du, že v každé fyzikální laboratoři na ce
lém světě lze jednotku délky kdykoli přes
ně stanovit -  bez měření zeměkoule a ne
závisle na zmíněném mezinárodním proto
typu. Není žádného důvodu k obavám, že 
bude nutno hodit do šrotu dosavadní mě
řidla, k žádnému faktickému rozdílu v jed
notce délky přitom nedošlo. Připomeňme 
si ještě, že k běžně používaným násobkům, 
a dílům metru patří kilometr (km) 
m ilim etr (mm), mikrometr (μ =  
=  ΙΟ-6 m a nanometr (nm) =  ÍO-9 m. 
Pro mikrometr, tj. tisícinu milimetru, se 
připouští též vžitý název mikron, nikoli 
však pouhá značka μ, která vyjadřuje jen 
předponu. Nanometr nahrazuje dříve uží

vaný název milimikron. Centimetr a deci
metr připouští norma užívat jen ve zvlášt
ních případech, je-li to nutné. > 1H ř

K zásadní změně došlo ve významu jed
notky kilogram  (kg). Dříve se používalo 
této jednotky jak pro vyjádření hmotnosti, 
tak i síly. Norma tyto jednotky výrazně od
lišuje. Pr o objasnění celé věci je nutno od
bočit do fyziky a zopakovat si definici síly 
podle Ne wtonova zákona, který praví, že

F =  m . a,
kde F je síla, m je hmotnost, a je zrych

lení. Jednotku síly obdržíme, dosadíme-li 
do výše uvedené rovnice jednotku hmot
nosti a jednotku zrychlení. Jednotkou 
hm otnosti je podle soustavy SI kilogram 
(kg), jednotkou zrychlení je 1 m/s2. Hledá
me tedy sílu, která uděluje tělesu o hmot
nosti 1 kg zrychlení 1 m/s2. Touto silou je 
newton (N), který norma doporučuje uží
vat jako hlavní jednotku síly. Na těleso, 
které se nalézá na povrchu Země, působí 
místní tí hové zrychlení g. Přibližná střední 
hodnota místního tíhového zrychlení je 
9,80665 m/s2 a nazývá se normální tíhové 
zrychlení g; používá se ve výpočtech. Na 
kilogra m hmoty proto působí v zemském 
gravitač ním poli tíhová síla 9,80665 N, kte
rá se na zývá kilopond (kp). Norma ji do
poručuj e užívat jako vedlejší jednotku síly. 
Vztah m ezi kilopondem a newtonem je dán 
rovnicí

1 kp =  9,80665 N,
zaokrouhleně pro praktickou potřebu 

(s přesností na 2 %)
1 kp =  10 N.

Jednotka kilopond se používá přechodně 
do úplného zavedení soustavy SI a to 
předevší m tam, kde jde o klidové působení 
sil. Jed notky newton se užije v úlohách 
dynamic kých a tam, kde jde o přepočet na 
energii, výkon, elektrické jednotky atd.

Násobkem kilopondu (kp) je roega- 
pond (Mp) =  103 kp, který nahrazuje 
dřívější tunu síly. Díly kilopondu jsou 
pond (p) =  ÍO-3 kp (tisícina kp), m ili- 
pond (mp) =  10~6 kp (tisícina pondu). 
Pond tedy představuje tíhu jednoho gramu 
hmoty na povrchu zemském a) milipond 
tíhu jednoho miligramu hmoty. ·! ·, > * >

Tím  se opět vracíme k jednotkám hm ot
nosti. Vedle dosavadního názvu pro fyzi
kální veličinu „hmota“ se nově doporučuje 
užívat též název „hmotnost". Název 
,hm ota" má nevýhodu, že se ho užívá 

v několika významech: jako fyzikální veli
čina, jako technologický pojem (plastické 
hmoty, stavení hmoty), jako filosofický po
jem. Název „hmotnost" je pro přesné 
fyzikální vyjadřování velmi výrazný. Při
pomíná, že jde o určitou vlastnost hmoty 
projevující se setrvačností a tíhovou silou 
v tíhovém poli. Jek už bylo uvedeno, zá
kladní jednotkou hmotnosti je kilogram

(kg). Násobkem kilogramu je megagram  
(Mg), neboli tuna (t) =  1000 kg. Díly ki
logramu jsou gram  (g) =  ÍO-9 kg, m ili
gram (mg) =  ÍO-6 kg a mikrogram
(pg) — 10— kg. Nepřipouští se dekagram 
a norma nezná ani dřívější metrický cent.

V praxi bude třeba tam, kde se dosud 
užívalo jednotky kg uvážit, zdali šlo o jed
notku hmotnosti nebo síly. Označení kg se 
ponechá tam, kde jde o jednotku hmotnosti 
tj. o jednotku množství látky. Nahradí se 
označením kp tam, kde jde o jednotku síly, 
o silové působení. Pomocná úvaha: lze-li 
použít ve výpočtech místo dřívějšího blíže 
neurčeného označení kg jednotky newton 
(N), jde o sílu a je třeba pracovat s kilo- 
pondy.

Důsledné rozlišení mezi označením 
jednotek hmotnosti a jednotek síly přináší 
s sebou potřebu zpřesnit význam slova 
„váha". Jako označení veličiny má dosud 
slovo „váha" dvojí význam:

1) V některých vědních oborech (např. v mecha
nice) znamená váha sílu, kterou působí tíhové pole 
na těleso, jež je vůči tomuto poli v klidu. V tomto 
případě se váha vyjadřuje v jednotkách sily (N nebo 
kp). Pro jednoznačné vyjadřování se doporučuje 
v tomto případě místo slova váha užívat výrazu „tí
ha", „tíhová síla".

2) V jiných vědních oborech (např. v chemii) a 
dále v obchodě znamená váha množství látky (zboží) 
zjištěné vážením. V tom případě má váha význam 
fyzikální veličiny hmotnosti a vyjadřuje se v kilo
gramech (kg). Analogickou úvahou se dochází k jed
notce měrné hmotnosti či hustoty; je to kilogram na 
krychlový metr (kg/m3).

K další významné změně došlo u jedno
tek tlaku. Norma nedoporučuje vyjadřo
vání tlaku výškou sloupce tekutiny, neboť 
vyjadřování tlaku v jednotkách délky vede 
k rozměrovým rozporům. Proto se užívá 
jednotky torr (torr) -  tlak jednoho torru je 
přibližně roven hydrostatickému tlaku 
jednoho milimetru rtuťového sloupce. 
Další jednotkou tlaku je kilopond na 
čtverečný m etr (kp/m2), který je přibliž
ně roven hydrostatickému tlaku jednoho 
milimetru vodního sloupce. Do normy ne
bylo zařazeno označení „atm“ (fyzikální 
atmosféra), poněvadž se jej nepoužívá jako 
měrové jednotky, nýbrž pouze k popisu 
normálního stavu při měření. V tomto pří
padě je účelnější stav popsat formou „za 
tlaku 760 torr". Užívá se však jednotky 
kilopond na čtverečný centimetr 
(kp/cm2), která se nazývá atmosféra (at). 
Dřívějšího názvu „technická atmosféra", 
se pro tuto jednotku nedoporučuje užívat. 
Norma uvádí též jednotku bar (bar) jako 
tlak IO- 5 N/ma.

Další vybrané měrové jednotky si uve
deme jen ve stručném přehledu: hlavní 
jednotkou objemu je krychlový metr 
(m3). Vedlejší jednotkou objemu je litr 
(tisícina m3). Jako jednotky rovinného 
úhlu užíváme radián (rad), stupeň (°) a 
grad (g). Pravý úhel se dělí na 100 gradů 
nebo 90°.

Jednotkou kmitočtu je hertz (Hz). Je 
to kmitočet periodického jevu, jehož perio
da trvá jednu sekundu. Označení „vteřina" 
pro časovou míru se v odborné řeči neuží
vá. Hlavní jednotkou práce je joule (J). 
Joule (J) je práce, kterou vykoná stálá síla 
1 N  působící po dráze 1 m ve směru síly. 
Vedlejšími jednotkami práce jsou kilo- 
pondmetr, watthodina, kilokalorie, 
elektronvolt. Hlavní jednotkou výkonu 
je watt (W) -  je to výkon, při němž se vy
koná práce 1 J za 1 s. Vedlejší jednotkou 
výkonu je kůň (k).Kůň je výkon 735,5 W.

U elektrických veličin se jednotky sou
stavy SI už běžně používají. U magnetic
kých jednotek se přechází z dosud užíva-

(Dokončení na str.' 32)
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chleba se časem přejí, a tak 
i my budeme již  pomalu 
pomýšlet na ukončení tohoto 
seriálu, který se podle vašich 
ohlasů setkal se zájmem. 
Neradi bychom ovšem skon
čili dříve, než vysvětlíme 

nebo aspoň pohovoříme o všem, co se s balsou 
dá dělat. Na závěr proto míníme zařadit 
„odpovědnu", kde bychom rádi vyřídili 
všechny vaše dotazy a přání týkající se práce 
s balsou. Bude-li ve vašich dopisech tolik 
námětů, že vydají na další díly seriálu, 
budeme pokračovat tak dlouho, až všechny 
vyčerpáme.

Rádi bychom navázali na seriál o balse 
s podobným seriálem, věnovaným opět 
zejména začínajícím modelářům. Chceme 
vám dát užitečné rady pro základy kon
strukce, překreslování, potahování modelů, 
zhotovení různého speciálního modelářského 
nářadí apod. Pište nám proto už ted, co vás 
zajímá, abychom na dalším seriálu mohli 
začít pracovat. Na vaše dopisy označené 
„Seriál pro mladé“ nebudeme většinou od
povídat jednotlivě, ale všechny pečlivě 
pročteme a vybereme z  nich to, co může 
zajímat i ostatní. Pamatujte jen, že od 
napsání dopisu do zveřejnění vašeho přání 
uplyne dlouhá doba, nejméně 4— 5 měsíců. 
Proto p ište  hned, ještě z  prázdnin nebo 
hned jakmile se vrátíte do školy.

Tentokrát budeme hovořit o

O P R A V O V Á N Í  M O D E L Ů  Z  B A L S Y

Umět správně opravit poškozený model, 
zvláště v průběhu soutěže nebo prostě při 
létání ještě na letišti, není vždycky jedno
duché. U modelů zhotovených z balsy je to 
však rozhodně snadnější než u konstrukcí 
z tuzemského materiálu, dodržíme-li něko
lik základních přednokladů. Oprava musí 
být taková, aby

Obr. 2

POSTUP SLEPOVANÍ

Píše mistr sportu Rudolf ČERNÝ

-  vrátila modelu původní pevnost a tu
host,

-  nepoškodila příliš aerodynamický tvar 
(zejména u křídla a ocasních ploch),

-  nezměnila „pokroucení“ modelu (kaž
dý model je totiž nějak zkroucen, ať už 
prohnutou odtokovkou, či zkroucením 
„uší“ atp.).,

Rychleschnoucí acetonové lepidlo,
bez něhož jsou opravy nemyslitelné. Z na
šich lepidel vyhovuje nejlépe KANAGOM, 
ze zahraničních anglický BRITFIX, ně
mecké RUDOL nebo UHU-hart.

Δ  Obr. 6 Obr. 7 V

-  zachovala vzájemné nastavení jednot
livých částí modelu (úhel seřízení, vyosení 
motoru, vychýlení směrovky, kolmost 
křídla vůči trupu apod.) -  obr. 1,

-  nepoškodila celkovou povrchovou 
úpravu modelu.

Poslední zásada platí zejména pro opra
vy v dílně, protože na letišti se nám ji těžko 
podaří dodržet, zejména opravujeme-li 
model během soutěže.

Pro rychlé opravy potřebujeme mít 
sebou na letišti některé pomůcky:

Ocelové špendlíky se skleněnou hla
vičkou, které udržujeme stále čisté.

Ostrou holicí čepelku nebo skalpel
(používáme zásadně nejtlustší čepelky 
0,10—0,13 mm).

Pérové kolíčky na prádlo upravené.
Různé -  lišty z tvrdší balsy, balsová 

prkénka (tl. asi 1 mm), kousek hedvábí 
nebo silonové tkaniny, potahový papír, 
bílou tlustší (režnou) nit.

První zásadou při havárii je, že pečlivě 
sesbíráme všechny části modelu i jednotli
vé úlomky, které přineseme do depa, 
ačkoli obvykle máme chuť „už nikdy na

SLEPENÝ ^ZLOM
L- —
______ti - · -— li X  II > 1 -

^XV ÝZTU H A

Δ  Obr. 8 Obr. 9 V
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modely nesáhnout4" nebo „hned tady to 
zapálit14 apod. Havarujeme-li poněkud 
dále od depa, většinou již při zpáteční cestě 
vyprchá první zlost a začínáme přemýšlet, 
jak a co by šlo doma spravit. Než ale dora
zíme do depa, začneme uvažovat, že by to 
možná šlo spravit aspoň provisorně ještě 
na letišti.

Přiznám se vám, že jsem nikdy nebyl ve 
své kůži, pokud jsem nemohl na soutěži 
„křečovať4, tj. spravovat model do po
slední chvíle před startem. Téměř vždycky 
jsem také obstál zejména proto, že jsem 
věděl, co a jak v dané chvíli spravit a že jsem

m o d e l á ř s k ý  
chléb (12)
nikdy neklesal na mysli a „neházel flintu 
do žita44.

Často jsem začínal výběrová soustředění 
pro mistrovství světa s jedním modelem 
„na dranc44 a s druhým mírně nerušeným. 
Jednou mě přátelé nechtěně šlápli na 
„ucho44 (modelu), jindy jsem zase nechal

Obr. 11

doma vzpěrky atp. I když vím, že dnes by 
už taková praxe nestačila, zmiňuji se o ní 
úmyslně, abych ukázal, že znalost oprav 
„v terénu44 je mimořádně důležitá.

Vraťme se k praxi. V depu rozložíme 
úlomky havarovaného modelu na plachtu 
nebo jinou podložku (nikoli do trávy), 
všechno očistíme, jak od prachu, tak od 
paliva net o mazání na gumu, zjistíme, co 
bude nejdéle schnout (tím začneme), a sta
novíme si postup.

Oprava nosných ploch

Oprava prasklého nebo roztrženého po
tahu se sice netýká přímo balsy, ale protože 
je nejčastější, zmíníme se o ní také pro 
úplnost.

Prasklý potah (obr. 2), a to i v poměrně 
velkých plochách, opravíme nejlépe tzv. 
sešitím. V místě spoje natřeme okraje pa
píru tence lepidlem (samozřejmě rychle- 
schnoucím acetonovým) a prokládáme 
střídavě špendlíky tak, že na jedné straně 
trhliny je špendlík vně a na protější uvnitř 
potahu (obr. 5). Lepidlo musí spojit obě 
části potahu, a aby rychleji zaschlo, dýchá

me na ně tak dlouho, dokud nevytvoří na 
povrchu povlak. Ten už většinou udrží 
papír při sobě než lepidlo zaschne. Nevadí, 
jsou-li současně slepeny i vložené špendlí
ky. Postupujeme po částech od konce trhli
ny ke kraji (obr. 4). Dbáme neustále, aby 
lepidlo tvořilo souvislou vrstvu, protože 
jinak by konce potahu ztvrdly, zkroutily 
se a těžko bychom je znovu spojovali. Před 
úplným zaschnutím (když však již lepidlo 
pevně drží okraje papíru u sebe) vytáhne
me postupně všechny špendlíky -  nejlépe 
již osvědčeným mírným pootáčením. Podle 
potřeby spoj znovu potřeme tenkou vrst
vou lepidla a rozetřeme. Po úplném za
schnutí spoj přelakujeme řídkým lakem. 
Lepidlo tím znovu trochu změkne a pak 
stáhne papír k sobě tak, že často ani nepo
známe místo trhliny.

Nevýhodou popsaného způsobu je však 
to, že místo spoje celé ztvrdne a časem 
může začít praskat. Proto velké praskliny 
potahu spravujeme doma definitivně tak,

že vyřízneme celou poškozenou část a po
táhneme znovu. Postup je stejný jako u dá
le popisovaného způsobu opravy potahu na 
letišti. Někdy se totiž stane, že potah je 
zatržen do skoby nebo je kus vytržen, či 
vůbec chybí. Malé díry opravujeme v nej
větší nouzi záplatou (obr. 3) a k přelaková- 
ní papíru použijeme rovněž lepidla, které 
rozetřeme prstem. Taková oprava je beze
sporu nejrychlejší, avšak velmi nevzhledná 
a proto se snažíme vyhnout se jí i na letišti. 
Většinou vyřezáváme celou část potahu až 
k místu, kde je potah nalepen na lištu, žeb
ro apod. Předem vystřihneme příslušně 
velkou záplatu, okraje natřeme lepidlem, 
záplatu přiložíme (obr. 4) a snažíme se na
pínáním za okraje vypnout potah a vyrov
nat jej. Po zaschnutí lepených krajů papír 
prolakujeme vypínacím lakem (v nouzi 
potřeme lepidlem).

Δ  Obr. 13 Obr. 14 V

VÝZTUHA

n— ■■ ______ ^—--- -- ___ __ =1
·' _ ~—;

N/-- ----- -s=--  --- Ξ3

Obr. 15

Oprava lišt

Před započetím práce na kostře je ovšem 
zapotřebí odstranit potah. Není-li příliš 
roztrhán nebo není-li dokonce ani poško
zen, stačí rozříznout jej holicí čepelkou tak, 
aby místo opravy bylo dobře přístupné. 
Papír odehneme a zajistíme špendlíky; 
ohýbáme obloukem (nepřehýbáme ostře). 
Po ukončení opravy a zabroušení kostry 
přilepíme papír zpět výše popsaným „seší
váním44.

Hlavní druhy oprav:
a Nosník zlomený podélně potřeme 

v místě zlomu lepidlem a zmáčkneme péro
vým kolíčkem na prádlo (obr. 5). Po za
schnutí je místo dobře provedeného spoje 
dokonce pevnější než okolní balsa.

b Vícenásobně zlomený nosník většinou 
vyřízneme a šikmými spoji nastavíme 
(obr. 6).

c Zvlášť namáhaný nosník často zesílí
me podložením a dobře prolepíme (obr. 7).

d Skříňový nosník opravíme a vyztuží
me vložením bambusové (celuloidové) 
výplně (obr. 8), případně opravované místo 
ovineme tenkou tkaninou a prolepíme 
(obr. 9).

e Zlomenou odtokovou lištu většinou 
vyřízneme, vlepíme kus nové nezešikmené 
lišty příslušných rozměrů a po zaschnutí 
lepidla seřízneme (obr. 10). Na dobu 
schnutí přiložíme vně tlustší lišty, abychom 
udrželi rovinu (obr. 11).

f  Balsový potah křídla je většinou jed
nodušší vyříznout a vložit nový plátek bal
sy než slepovat úštěpky, které dají jenom 
zborcenou plochu (obr. 12). Po zaschnutí 
obrousíme nerovnosti, potáhneme papírem 
a nejméně dvakrát lakujeme (nebo přetře
me lepidlem).

g Podobně opravujeme i roztříštěná 
žebra (obr. 13).

h Nejhůře se opravuje střed křídla u spo
jovací vložky (jazyku). Tady se nevyhneme 
často zesílení celé střední části nalepením 
celobalsového -  lépe překližkového -  po
tahu (obr. 14).

Ulomenou směrovku přilepujeme zá
sadně na tupo; po zaschnutí drží stejně 
dobře, jako před havárií. Zvýšenou pozor
nost vyžaduje pak ovšem zalétávání po 
opravě, protože i malé vychýlení -  zvláště 
u rychlých motorových modelů -  znamená 
velké změny.

Na tupo však nemůžeme slepovat vzpčr- 
ky, různé kolíčky apod. Musíme je podlo
žit a často i ovázat nití (obr. 15).

Při větších haváriích často zlomíme 
trup. To je nepříjemná oprava zvláště 
u motorových modelů, kde kostra bývá 
promaštěna palivovou směsí a lepidlo špat
ně drží. Proto zejména v přední části moto
rového modelu používáme kromě lepidla 
i jiných druhů materiálu (šrouby, drát,
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silonová tkanina, překližka apod.) k vy
ztužení poškozeného místa.

Často praská trup v místě, kde končí 
pylon (,,krk“) nesoucí křídlo. Bývá to dů
sledek konstrukční chyby -  nerovnoměrné 
pevnosti podél trupu. Lom však bývá vět
šinou členitý a lze tudíž nanést dostatek le
pidla (nutno je dostat i do neotevřených 
prasklin), obložit tlustšími lištami a ovi
nout gumou. Někdy je vhodné při této 
opravě zesílit trup překližkovými nebo 
balsovými pásky. Také tentokrát vyžaduje 
mimořádnou pozornost nové zalétání mo
dlu, protože s největší pravděpodobností se 
opravou změní jak úhel seřízení, tak i polo
ha směrovky (obr. 16).

Zásadně nespravujeme vrtuli u mo
torových modelů. I když se zdá, že spoj 
zlomeného místa drží sebelépe, je to vždy 
velm i nebezpečné! Odstředivá síla při 
velkých otáčkách totiž způsobí dříve či 
později odlepení a roztržení i kvalitně lepe
ného spoje. Balsové vrtule na modely 
s gumovým pohonem ovšem opravo
vat můžeme, a to i lepením na tupo, zejmé
na je-li lom členitější (obr. 17). Pouze lom 
u kořene listu je zapotřebí vyztužit, nejlépe 
celuloidem (obr. 18) nebo bambusem 
(obr. 19).

(Pokračování)

Vladimír UHRINČAŤ, Batovce P Ů L D N E  K lA D E N lE  (2)
Dobrá funkcia je značné závislá na 

stálosti napájacieho napätia. Vhodným 
zdrojom sú NiCd akumulátorčeky, alebo 
aspoň monočlánky typu 140. NiCd aku
mulátorčeky májů terner konštantné na- 
pátie až po úplné vybitie a malý vnútorný 
odpor. Pre magnety s váčším odporom 
vinutia vyhovie aj plochá batéria. Třeba 
památať na to, že kapacita zdrojov je ko
nečná a nevyčerpávať zdroje úplné, lebo 
vo vzduchu to znamená haváriu.

Lepšie výsledky možno docieliť póla- 
rizovanými servomechanizmami. Riade" 
nie je presnejšie, sú omnoho menej citli
vé jšie na napätie zdrojov, pulzačný kmi
točet může byť vyšší a na zotrvačných 
hmotách tak nezáleží. Integrácia móže

Obr. 8

prebiehať už v servosystéme (nie je nutné, 
aby kormidlo kmitalo až po krajné po
lohy). Ako určitú nevýhodu možno po
važovat tri vývody od zdroja, alebo po- 
užitie viackontaktového relé. Běžné za- 
pojenie s obvyklým balančným relé je

na obr. 8. Dobré odrušenie je nutné, jed
nak zabraňuje spätnej väzbe, jednak aj 
oparovaniu kontaktov.

Značný nedostatok týchto systémov je, 
že pri přerušení spojenia zostane kor
midlo naplno vychýlené, model přejde do 
Spirály a havaruje. Tento nedostatok 
možno riešiť niekořkými rožne zložitými 
a rožne nákladnými spósobmi. Aby sa 
kormidlo pri vysadení vrátilo do neutrá
lu, možno docieliť spoFahlivo (ale ná

kladné) použitím dvojkanálovej apara- 
túry. Snahu na rozriešenie tohoto problé
mu konštrukciou servomechanizmu před
stavuje tzv. „Detektor chýbajúcich pul- 
zov“ , popísaný v tomto časopise. I ked 
je v ňom niekoíko dovtipných myšlienok, 
riadenie je velmi labilné, zoradenie sa už 
i malým poklesom napätia značné mění. 
To sú dövody, ktoré znižujú jeho praktic- 
kú upotrebitelnosť. Je však možné vy
tvořit systémy, ktoré i tieto nedostatky 
viacmenej odstraňujú. Servomechaniz- 
mus s týmito vlastnosťami nemůže byť 
neutrálny, ale polarizovaný. Podobnú 
funkciu může plniť napr. systém Gallo
ping Ghost po vynechání výškového ria- 
denia.

III. Riadenie okolo dvoch osí
Zaujímavé svojou funkciou sú systémy 

umožňujúce jednokanálovou súpravou ria- 
diť simultánně a proporcionálně viac prv- 
kov. Najznámejší je systém Galloping 
Ghost. Možno ním ovládat směrové a výš
kové kormidlo, připadne ešte aj motor.

Bol sice v našej literatúre popísaný, no 
pre úplnost sa pokúsim stručné objasnit 
jeho funkciu.

Směrové kormidlo sa ovládá změnou 
poměru signálu k pomlke a výškové změ
nou kmitočtu pulzovania. Využívá sa 
teda aj kmitočtová závislost (zotrvač- 
nosť) systému.

Na obrázku 9 je principiálně usporiada- 
nie systému GG. Elektromotorček spre- 
vodovaný do pomala (asi 6 :1 )  poháňa 
hriader, ktorá pomocou kluky a kulis 
ovládá směrové a výškové kormidlo. Stre- 
diaca gumička (lepšie pružinka) udržuje 
v klude směrové kormidlo v neutrále a výš
kové potlačené. Ked sa na motor prive- 
die napätie striedavej polarity (zapojenie 
je na obr. 8), motorček a teda aj kormidlá 
sa rozkmitajú. Pri dostatočne nízkom 
kmitočte (3 až 5 Hz) je rozkmit od zarážky 
k zarážke, tj. 250 až 300°. V tomto prí-■IIIKIIRODIIII···
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pade je efektívnalfvýchylka výškového 
kormidla nad neutrálnou osou-natiahnutá 
výškovka. Pri vyššom kmitočte (6 až 
10 Hz), vlivom zotrvačnosti kTuka kmitá 
iba asi o 20° od kludovej polohy. To zna
mená, že efektívna poloha kormidla bude

riadenie je na obrázku 10. V podstatě 
otáčok motora.

Pulzné riadenie umožňuje aj ovládá
ním jediného prvku (kormidla) riadiť 
model okolo dvoch osí. Takéto združené 
kormidlo, umožňujúce směrové i výškové

Obr. 10

pod neutrálnou osou -  výškovka je potla
čená. Směrové kormidlo sa riadi změnou 
poměru signálu k pomlke. Pretože možno 
spojité a nezávisle meniť striedu i kmito
čet signálu, možu kormidlá zaujať lubo- 
νοΓηύ efektívnu výchylku.

Ak sa na riadenie použije jednokanálo- 
vá súprava, kludová poloha Muky má byť 
dolu (tak, ako je to zakreslené v obrázku). 
Pri přerušení spojenia motor natočí kluku 
až po zarážku. Výškovka zostane na- 
tiahnutá a směrovka vychýlená. Model 
vo vývrtke strati rýchlosť a havária ne- 
musia mať vážné následky.

Iné usporiadanie mechanizmu použí- 
vajúceho k převodu pohybu na kormidlá 
tiahel je na obrázku 11. Zarážku možno 
konštruovať aj ináč, s malým posuvom 
a jej pohybom ovládať otáčky motora. Ak 
sa na vyvodenie pohybu výškového kor
midla použije například vhodné tvaro
vaná vačka, možno docieliť toho, že pri 
přerušení spojenia sa obe kormidlá vrá- 
tia ̂ do neutrálu pri súčasnom znížení

je to směrové kormidlo vyznačujúce sa 
však neobvykle verkým sklonom osi otá- 
čania (okolo 45° i menej), malou štíhlosťou 
a verkou výchylkou.

Funkcia je obdobná ako u GG. Smě
rové riadenie nepotřebuje komentár. Výš
kové funguje následovně: Normálna výš
kovka je potlačená. Rozkmitáním kormid
la vplyvom veFkého sklonu osi působí

toto ako výškové kormidlo. Pri vysokom 
kmitočte pulzov (6 až 10 Hz) sú stranové 
výchylky malé, malý je tedy aj moment 
pósobiaci proti momentu potlačenej výš- 
kovky. Ak je kmitočet dostatočne nízký 
(3 až 5 Hz), rozkmit kormidla je verký 
a jeho moment vzrastie natorko, že pře
koná moment potlačenej výškovky. Mo
del sa správa tak, akoby bola natiahnutá 
výškovka.

Dobrá funkcia je závislá na zoradení 
účinnosti riadenia v oboch smeroch. 
Účinnosť výškového riadenia vzrastie 
ked:

a) zváčšíme sklon osi kormidla,
b) zmenšíme štíhlosť kormidla,
c) zváčšíme vychyfovací uhol.
Tento kuriózny systém by mohol nájsť

uplatnenie pri skupine RC-C1 na udržo- 
vanie operačnej výšky. Ovládá sa predsa 
iba směrovka a riadenie okolo priečnej 
osi možno pokladať za sekundárný jav, 
ktorý može vznikať aj pri změnách otá
čok motoru.

Usporiadanie systému, ako je znázor
něný na obrázku 10, nie je příliš vhodné. 
Miesto tiahla je lepšie použiť hriadele 
s klukou, alebo lankového převodu.

Systémy Galoping Ghost a „združené 
kormidlo** sú poměrně náročné na zora- 
denie, i ked sú jednoduché. Pre stále na- 
pátie, ktoré tieto systémy vyžadujú, sú 
najvhodnejšie NiCd akumulátorčeky váč- 
šej kapacity. Elektromotorčeku Igla 4,5 V 
postačí napátie 1,2 V, Piko 4,5 V (malé 
převedeme) vyžaduje 2,4 V. Čím je napa-

ATLAS
univerzální japon ský  RC model

(ve) J iž  delší dobu jsme pociťovali, že v sortimentu našich plánů chybí RC model na větší 
motor, určený pro čtyř až šestikanálovou soupravu. Když se nám dostal do ruky plán modelu 
Atlas, řekli jsme si, že to by mohlo být ono. Je typickým představitelem modelů této třídy; 
jednoduchý, stavebně nenáročný a přitom se nedá říci, že by byl nevzhledný. Po získání 
práva k uveřejněni z  Japonska jej tedy zařazujeme. Věříme, že se bude líbit i vám.

ÚVODEM

V původní verzi je model vybaven 6ka- 
nálovou RC soupravou, jež ovládá směrov
ku, výškovku a motor zdvihového objemu 
5 cm3. Křídlo má dvojvypuklý profil 
o tloušťce 17 % (asi NACA 2317) a vzepětí 
6°. V tomto uspořádání by tedy mohl být 
u nás vybaven RC soupravou TONOX a 
motorem ΤΟΝΟ.

Při použití 4 kanálů (směrovka -  motor) 
by bylo zapotřebí zvětšit úhel seřízeni a

posunout polohu těžiště ze 40 % poněkud 
vpřed (30—35 %). Po této úpravě bude 
nutno sklonit osu vrtule více k zemi.

U jednokanálu lze vystačit i s dobrým 
motorem 2,5 cm3; kdo má model jen pro 
„polétání“ a chce, aby létal téměř bez řídi
cích zásahů, může mírně zvětšit vzepětí 
(na asi 8°). Není však nutné! Pro dodržení 
dostatečné rychlosti modelu při použití 
slabších motorů se doporučuje zmenšit 
tloušťku profilu na 15 %, případně až na 
12 %, čili použít profil NACA 2315 nebo

2312. Hodil by se jistě i profil RITZ 
2-30-12. (Souřadnice uvedených profilů 
najdete v MO 6/65 .str. 8,9).

K STAVBĚ

Trup klasické skříňové konstrukce je 
celobalsový. Bočnice 1 z balsy tlusté 3 mm 
jsou v přední půlce přelepeny zevnitř vý
ztuhou 2 z balsy tlusté 2 mm, s léty oriento
vanými šikmo. Prostor motoru a nádrže je 
z boků vyztužen v horní části balsou tl. 
5 mm (3), v dolní balsou tl. 10 mm (4). 
Mezi nimi jsou nosiče motoru 5 z tvrdého 
dřeva. Celou přední část trupu lepíme 
a impregnujeme důkladně Epoxy 1200. 
V prostoru pod křídlem je dole na bocích 
výztuha 5 mm tlustá (6). Zadní část trupu 
má ve vnitřních hranách podélníky 7 z bal- 
sové lišty 5 x 5  mm; mezi nimi jsou příč
ky téhož rozměru. Horní potah trupu 8 tvo
ří v části za křídlem balsa tlustá 2 mm, 
před křídlem je kryt 9 prostoru nádrže 
z balsy 10 mm. Spodek trupu je potažen 
rovněž balsou tlustou 2 mm (10). V místě 
uložení hlavního podvozku je potah přeru
šen a podložen opěrkou 11 z překližky tl.

(Dokončení na str. 18)
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ATLAS
(Dokončení ζε sír. 15)

5 mm. Přední část spodku trupu je kryta 
balsou tl. 5 mm (12). Přední přepážka 13 je 
z překližky tl. 6 mm (dvakrát 3 mm), druhá 
přepážka 14 je z překližky tl. 4 mm. Trup 
je zakončen špalíkem balsy 15, k němuž 
jsou vrutem upevněna dvířka 16, umožňu
jící přístup ke spojení táhla s pákou výško
vého kormidla. Mají tedy opodstatnění 
jen u verze s řízenou výškovkou.

Křídlo o stálé hlubce stavěné vcelku má 
jeden hlavní nosník 17 ze dvou smrkových 
lišt 5 x 5 ,  vyztužený stojinami 18 z balsy 
tlusté 2 mm. Žebra 19 jsou rovněž z balsy

tlusté 2 mm. Křídlo je uprostřed spojeno 
třemi výkližky 20 z překližky tlusté 2 mm. 
Potah náběžné části křídla 21 z balsy tlusté 
1,5 mm tvoří spolu s hlavním nosníkem 
tuhou skříň. Odtokovou lištu zastávají dva 
pruhy l,5mm balsy 22 slepené na koncích 
žeber do V. Na volných částech žeber jsou 
nalepeny obvyklé pásky 23 z balsy o tloušť
ce potahu. Náběžná lišta 24 je ze dvou 
vrstev balsy (3 a 5 mm tlusté); postup prá
ce je patrný z plánku. Koncové oblouky 25 
jsou potaženy rovněž 1,5 mm balsou, stejně 
jako střed křídla. Odtoková část je ve 
středu křídla vyztužena lištou 26 z tvrdšího 
materiálu (smrk, bambus apod.), aby se 
poutači guma nezařezávala do balsy.

Ocasní plochy. V odorovná ocasní 
plocha je stavěna podobně jako křídlo, tuhý 
potah 27 z balsy tlusté 1,5 mm je však jen 
ve střední části. Hlavní nosník 28 tvoří

dvě smrkové lišty 5 x 4  mm, žebra 29 
jsou z 2mm balsy. Náběžná (31) i odtoková 
lišta (32) jsou rovněž z balsy. Výškovka 33 
je z plné balsy tlusté 8 mm; ke stabilizá
toru je upevníme některým z osvědčených 
způsobů (tkaninové závěsy, přišití silono
vým vlascem nebo nejlépe stěžejkou (pan
tem) z plastické hmoty.

Vodorovná ocasní plocha je pevně spo
jena s trupem. Je to jistější, nemůže dojít 
k jejímu posunutí a tím i k případné změně 
polohy výškového kormidla.

Pokud nebudeme výškovku ovládat, 
pozměníme poněkud její konstrukci v od
tokové části. Vodorovnou ocasní plochu 
pak můžeme udělat odnímatelnou.

Je však ještě jeden způsob, známý zejmé
na z amerických časopisů: vodorovná ocas
ní plocha se postaví jako pro případ, že je 
řízena; táhlo od páky výškovky, opatřené

šroubovací vidličkou, se však zakotví pevně 
do trupu. Výškovka se tak dá velmi jemně 
nastavovat a model můžeme bez jakékoli 
přestavby řídit i výškovkou. Stačí jen na
instalovat servo (pokud to dovolí přijí
mač) a spojit je novým táhlem s pákou 
výško vky. Tohoto způsobu mohou použít 
i ti majitelé čtyřkanálů, které omrzí řízení 
směrovkou a motorem a zatouží po výškov- 
ce.

S v islá  ocasní plocha 34 je z plné balsy 
tlusté 5 mm; směrovka je ke kýlovce při
pevněna opět obvyklým způsobem. (Za
kotvení kýlovky jen do horního potahu 
trupu se nám zdá být nedostatečné, dopo
ručujeme část kýlovky protáhnout až dolů 
a tam ji upevnit. Ovládací páku na výškov- 
ce pak musíme přesunout poněkud ke 
straně, aby bylo místo pro táhlo.)

Přistávací zařízení je tříkolové, pří
ďového typu. Přední podvozková noha 36 
je dvojitá z ocelové struhy o 0  3 mm se 
dvěma pružícími závity. Podvozková noha 
je pevně připojena k přepážce 13.

Hlavní podvozek 37 je také z ocelové 
struny; přední drát má 0  3,5, zadní 0 
3 mm. K modelu je podvozek připoután 
gumou. Kola mají průměr 60—65 mm.

Nádrž je z láhve z plastické hmoty, pro 
motor 5 cm3 má objem 100 cm3.

Radiová souprava. Model je určen 
pro širokou paletu RC souprav a nelze tedy 
dát konkrétní návrh na její umístění. Návrh 
pro vícekanál je na plánku. Toto základní 
schéma platí vlastně i pro jednokanál. Jen 
prostor pro serva bude mnohem méně vy
užit.

Elektrické zdroje uložíme sice měkce, 
ale bez možnosti většího pohybu, jímž by 
se mohla měnit poloha těžiště. Přijímač 
obalený polyuretanovou pěnou umístíme 
tak, aby jeho destička byla kolmo na směr 
obvyklých nárazů. Serva připevníme podle 
jejich montážních možností.

Povrchová úprava je u modelu tohoto 
druhu velmi důležitá; může totiž značně 
ovlivnit jeho životnost. Po vybroušení 
z vytmelení celého povrchu jednotlivé díly 
potáhneme. Na trup a směrovku stačí ten
ký Modelspan, na křídlo a vodorovnou 
ocasní plochu použijeme tlustý Model
span, hedvábí nebo silonový monofil. Ba
revné schéma volíme podle vlastního vku
su, ale s přihlédnutím k viditelnosti mode
lu. Velkou péči věnujeme ochraně proti 
účinku paliva. Osvědčily se zejména 
dvousložkové epoxidové nebo polyureta
nové laky.

ZALÉTÁNÍ modelu nebude jistě příliš 
obtížné. Důležité je, aby model nebyl po- 
kroucený, měl správný úhel seřízení a 
správně umístěné těžiště. Neméně důležitý 
je i sklon osy vrtule a její odchýlení vpravo.

Těšíme se, že nám pošlete pěknou foto
grafii modelu Atlas.

Zajímáte se o RC?
Naše redakce ve spolupráci 

s Obvodním kulturním domem 
v Praze 10 hodlá uspořádat v pod
zimních měsících t. r. kurs samo
statné konstrukce radiových zaří
zení v rozsahu asi pěti dvouhodi
nových přednášek. Uspořádání zá
visí na počtu zájemců; kursovné 
bude asi 30,— Kčs. Náplní kursu 
bude vysvětlení funkce jednotli
vých obvodů a celých zapojení při
jímačů a vysílačů používaných 
v technice dálkového řízení modelů, 
praktické předvádění k tomu potřeb
ných měřicích přístrojů a nejmo
dernější systémy dálkového řízení.

Předběžné přihlášky zasílejte do 
konce srpna t. r. na adresu Okresní 
kulturní dům v Praze 10, Mrštíko- 
va ul., nebo telefonicky na č. 
773493. (lab)

Ι Ι ! Ι Ι Ι Ι Γ : Ι Ι ! Ι ! Ι ! Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ! Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 1 ! Ι Ι ! Ι Ι 1 ! Ι Ι ! Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι

MODEL „ATLAS" je druhým členem 
zatím 9členné vývojové řady RC modelů, 
jež prodává jedna z největších japonských 
modelářských firem KUDO. Jeho konstruk
tér pan Azuma KUDO nám poskytl repro
dukční právo -  díky přičinění p. Ladislava 
KOHOUTA -  aby tak konkrétně pomohl 
čs. modelářům.
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Srovnáme-li dnešní RC model s jednodu
chým „špejlákemlí, jaké se stavěly před 
třiceti lety, vidíme, jaký pokrok za tu dobu 
modelářství učinilo. Tento jinak potěšitelný 
stav má však i svou stinnou stránku -  větší 
pracnost modelů a náročnost na rukodílnou 
zručnost i vybavení nářadím. Když si mode
láři musí dělat všechno sami, zbývá jim na 
létání už velmi málo času. To je, bohužel, 
většinou náš případ.

Na světovém modelářském trhu je

Co U NAS

N E m á m e

mnoho výrobků, které modelářům usnadňují 
a urychlují práci. Mnohdy jde o výrobky

jednoduché nebo i jen převzaté či uzpůso
bené z  jiných oborů pro modelářské použití.

Chceme podnikavou modelářskou obec 
s těmito výrobky postupně seznamovat, aby 
bylo více než dosud známo, co všechno pro 
modeláře existuje. Předpokládáme totiž, že 
se iniciativní kluby ujmou výroby některých 
dílů, případně informovaní jednotlivci upo
zorní, že jiné potřebné věci se už i u nás vy
rábějí, ale modelářská veřejnost o nich neví. 
Společným úsilím se nám tak snad podaří 
udělat další krůček vpřed.

„J-ŠROUBY" -  jsou oblíbené pro 
upevnění drátěného podvozku na přepáž
ku. Jejich tvar a použití ukazuje dosti vý
mluvně obrázek. Odpadá pracné vázání a 
přilepování; do přepážky se vyvrtá potřeb
ný počet otvorů, přiloží se podvozek a do 
otvorů se vsunou šrouby. Na ně se navlék
nou podložky, potom pružné (pérové) 
podložky, našroubují se matice, podvozek 
se nastaví do správné polohy a šrouby se 
dotáhnou. Tím je spojení hotové. Matice 
se mohou ještě pojistit zakápnutím lepid
lem.

Šrouby musí být pochopitelně z kvalit
ní oceli a tepelně zpracované, aby se ohyb 
nenarovnal.

Balení americké firmy Top Flite (výrob
ců je více) sestává z plastikového sáčku a 
tuhé podložky s vyobrazením. Obsahuje 
čtyři šrouby s podložkami a maticemi. 
Prodejní cena je 0,25 US dolaru.

★  ★  ★

^  PLASTIKOVÁ PALIVOVÁ NÁ
DRŽ. RC modeláři se už hodně nazlobili 
s nádržemi. Není sice problémem pořídit 
si polyetylénovou láhev, z níž se obvykle 
nádrže dělají, zbývá -  kromě nutné těsnosti 
uzávěru -  ještě to ostatní: přívodní, plnicí 
a odvzdušňovací trubky.

Známá firma Graupner dala na trh sady 
součástí na nádrže o objemu 100, 250 a 
500 cm3. Pozůstávají z polyetylénové láh
ve čtvercového průřezu (lepší využití pros
toru v trupu) a veškerého dalšího příslu
šenství. Stačí jen podle jedné ze dvou nabí
zených alternativ (případně nějaké další 
vlastní) vyvrtat otvory, vložit do nich pří
slušné trubky a upevnit je maticemi. Sada 
je dodávána v kartónové krabici s podrob
ným návodem, za 3,— DM za nádrž 
100 cm3.

i 7

1 láhev, 2 uzávěr, 3 těsnění, 4 plnicí trubka, 5 od
vzdušňovací trubka, 6 palivová trubka, 7 podložka 
(3 kusy), 8 matice (3 kusy), 9 gumová průchodka 
(2 kusy -  k utěsnění trubek v krytu trupu), 10 če
pička (3 kusy -  k uzavření trubek), 11 gumová ha
dička (2 kusy), 12 sací trubka

★  ★  ★

KONCOVKY TÁHEL, spojujících 
páky serva a kormidla RC modelů, se dělají 
po domácku všelijak. S pěkným řešením 
přišla americká firma Rocket City. Je to 
vlastně jen zajištění táhla proti vypadnutí, 
zhotovené z černé houževnaté plastické 
hmoty. Navlékne se na drát před ohnutím 
jeho konce do pravého úhlu. Pružná vidlič
ka na drátě dobře drží, dá se však také 
snadno roztáhnout, aby se konec táhla 
mohl od serva odpojit a šla seřídit (pokud 
je seřizovači šroub na servu) správná zá
kladní výchylka kormidla. Použití plastické 
hmoty je výhodné i proto, že dotyk kovu 
na kov by mohl způsobovat rušení.

^  GUMOVÉ PRŮCHODKY, použí
vané v elektrotechnickém průmyslu jsou 
typickým příkladem průmyslového výrob
ku dobře použitelného pro modeláře. RC 
modelářům se hodí jednak k témuž účelu, 
jednak jako silentbloky k pružnému upev
nění serv. Firma Graupner (a četné další) 
je nabízí po 10 kusech v polyetylénovém 
sáčku s návodem a názorným obrázkem 
způsobu montáže za 0,80 DM.

Čtyři kusy (na 2 táhla) v plastickém sáč
ku s nezbytnou tuhou podložkou s obráz
kem se prodávají za 0,50 US dolaru.

★  ★  ★

„MODELÁŘSKÝ BOWDEN".
Spojení serva s ovládaným elementem 
tuhým táhlem naráží někdy na prostorové 
potíže. Je to např. u ovládání motoru nebo 
příďového podvozku. I k řešení těchto pro
blémů nabízejí modelářští výrobci vhod
nou pomůcku: trubku z plastické hmoty 
(nylon) a v ní pohybující se lanko nebo 
podobnou trubku menšího průměru. Ten
to „bowden“ už si snadno najde cestu 
v trupu modelu. Má však i jednu nevýho
du : nutná radiální vůle lanka v trubce má 
za následek určitý mrtvý chod mezi servem 
a ovládaným prvkem. Není tedy vhodné 
použít tohoto způsobu v případě, kde po
třebujeme přesné řízení a vracení do téže 
polohy. V jiných případech však plně vy
hovují.

Jeden z výrobků tohoto druhu nabízí 
americká firma World Engines. „Bowden“ 
o délce asi 750 mm v plastikovém sáčku 
s návodem je asi za 0,75 US dolaru.

* * *

JST E-L I INFORMOVÁNI o dalších 
světových modelářských výrobcích, jež si 
zaslouží uveřejnění podobným způsobem, 
nabídněte nám je laskavě do redakce.
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MEZINÁRODNI MISTROVSTVÍ JUGOSLÁVIE
pro pokojové modely
se konalo 19. a 20. dubna v Karlov act, 
asi 60 km od Záhřebu. Létalo se v nové 
Sportovní hale vysoké 16 metrů. Strop má 
klenbu a betonová žebra, takže se nedá lé
tat až na dotyk.

Mistrovství se chtěli zúčastnit čtyři 
soutěžící z  ČSSR, pro různé potíže jsem 
odjel nakonec sám.

Soutěž byla zahájena v sobotu v 17. 
hod. Předtím v tréninku létaly modely 
dobře, přestože byl v hale průvan. So
botní dvě kola znamenala pro mne ma
lou pohromu. V prvním letu při sestupu 
se můj model zničil nárazem na reflektory 
na balkoně. Při druhém letu jsem zase od- 
točil příliš mnoho otoček před vypuště
ním, model navíc letěl v silném průvanu, 
a tak jsem opět ničeho nedosáhl. Naopak 
Jugoslávci znalí podmínek zaletěli své 
nejlepší časy.

Ani ve třetím a čtvrtém kole v neděli 
se mi příliš nedařilo, když jsem v závěru 
letu včas neodvedl model z oblasti silného 
klesavého proudu. Před pátým kolem 
jsem byl v celkovém pořadí stále čtvrtý. 
Páté kolo mi přineslo dobrý standardní let, 
který však byl u konce opět poznamenán 
„klesákem“ (čas 15 min. 44 vt.). Zůstával 
jsem sice celkově stále čtvrtý, rozdíly v čele 
pořadí byly však už jen vteřinové. Naproti 
tomu se zlepšil Corazza, který mě mohl 
odsunout i na 5. místo.

Poslední šesté kolo všechno vyřešilo. 
Jugoslávci si již nepolepšili, takže šlo 
vlastně o můj souboj s Italem. Odstarto
val jsem blízko čelní stěny, protože prů
van „posouvaly modely k protějšímu čelu.

Model letěl ale příliš blízko stěny, narazil 
na basketbalový koš a při opravě dráhy 
letu jsem zničil tyčkou téměř celý list 
vrtule. Model i přes mé „vraždění” lehce 
stoupal, dobře se držel u stropu a přistál 
jen s několika otočkami v gumě za 17 mi
nut 26 vteřin. To byl můj nejdelší let 
v soutěži a pomohl mi na 1. místo.

Mezitím ale velmi dobře odstartoval 
Corazza. -  Sestup jeho modelu byl velmi 
pomalý, model se dlouho držel nad zemí 
a nakonec přistál s časem 17 minut 3 vte
řiny. Corazza se tak dostal na třetí místo. 
Překvapil novými modely, které svou 
koncepcí patří do „československé” školy 
krátkých trupů. Byly výborně vypraco
vané a vážily každý 0,53 gramu, což je 
snad nejmenší váha, která byla kdy v této 
kategorii dosažena a hlavně předvedena 
v letu.

Mnozí soutěžící se zhlédli v posledním 
mistru světa Richmondovi a předvedli 
„vlastní konstrukce” velmi podobné jeho 
modelu. Létaly sice stabilně, žádný však 
tak dobře jako Richmondovi samému. 
Přestože v soutěži nebylo dosaženo velkých 
výkonů, překonala svou napínavostí všech
ny předešlé; vždyť rozdíl mezi prvním a 
pátým je málo přes dvě minuty.

Jiří KALINA

V Ý SL E D K Y
(Součet dvou nejlepších z celkem šesti 
letů; minrvt.)
1. J . Kalina ČSSR 31:10 (15:44; 17:26);
2. T . Strasberger, Jugoslávie 32:19 
(19:15; 13:04); 3. E. Corazza, Itálie 
32:09 (15:06; 17:03); 4. L. Gabriel, 
Jugoslávie 31:02 (14:24; 16:38); 5. V. 
Kmoch, Jugoslávie 31:02 (15:45; 15:17).

NA SVAHU S RÁDIEM A MAGNETEM
Mistrovství ČSR pro svahové RC větroně 

a mistrovství ČSR pro větroně řízené magnetem

se konala poprvé v této kombinaci, a to ve 
dnech 10.—11. května na známém kopci 
Raná u Loun. Pořadatelem byl LM K 
Praha s pomocí leteckomodelářských klu
bů z okolí a aeroklubu Raná. Počasí bylo 
v sobotu proměnlivé, vítr SW až NW 2 až 
5 m/s, oblačnost kupovitá, rostoucí až do 
bouřek s přeháňkami. V neděli vítr zeslábl, 
foukal 1—4 m/s od SW až W, mraky 
2/8 Cu, termika.

V kategorii jednopovelových RC vě
troňů se stal mistrem ČSR zasloužilý 
mistr sportu Vladimír Štefan (1125 b.), 
následován Františkem Vrtěnou z Nového 
Města, Petrem Kosinou z Pardubic a Jose
fem Vencálkem ze Žďáru n. S. (všichni 
1100 b.). Celkem létalo v kategorii RC-Svl 
36 účastníků.

V kategorii vícepovelových RC vět
roňů, získal titul mistra ČSR František 
Vrtěna z Nového Města (1475 b.), těsně

sledován z. m. s. VI. Štefanem (1450 b.), 
M. Musilem (1375 b.), L. Duškem (1325b. 
a V. Matičkou (1300 b.). V kategorii 
RC-Sv2 létalo 23 soutěžících.

Úroveň pilotáže i modelů byla poměrně 
vysoká, jen slabý vítr a nedostatek super- 
hetových RC souprav byly na závadu. Vět
šině modelářů vadila i malá znalost využití 
termiky.

Mistrovství ČSSR pro větroně řízené 
m agnetem přilákalo 14 účastníků z tu
zemska a 3 z NSR, kteří létali mimo hlavní 
soutěž. Mistrem ČSSR se stal Křivánek 
z Hostomic (1399 vt.) před Koutným 
z Rousínova (1375 vt.) a Novákem z Jab
lonce η. N. (1286 vt.).

Létání světové úrovně předváděli mode
láři z NSR Wiencke a Dresler, kteří nalé- 
tali plný počet 1500 vteřin, třetí Němec 
Frieser pak 1477 vteřin. Jejich účast byla 
pro naše modeláře velmi cenná, neboť 
mohli dobře sledovat veškeré finesy tohoto 
speciálního odvětví bezmotorového létání.

M. MUSIL, dipl. technik

M istrovství ČSSR  
pro svahové 
R C  větroně 

s m ezinárodní účastí
se uskutečnilo na Rané u Loun ve dnech 
21. a 22. června 1969. Účast osmi modelá
řů z NSR přispěla k vyšší úrovni a zajíma
vějšímu průběhu, i když počasí soutěži pří
liš nepřálo. V sobotu ráno foukal jen slabý 
severozápadní vítr, který se odpoledne sto
čil na sever a foukal po svahu. Druhý den 
byla jen slabší termika, která některým 
těžkým modelům řízeným méně zkušený
mi piloty nestačila. Všichni zahraniční 
účastníci létali s tvarově čistými modely 
vybavenými proporcionálními soupravami 
různých značek.

Mezinárodní soutěž vyhrál Josef Jor
dan z Fuldy (pod známým plachtařským 
terénem Wasserkuppe) výkonem 1050 bo
dů. Za ním se umístili A. Leilich, Fulda 
(1025 b.) a V. Matička, Odolena Voda 
(1025 b.). Létalo 25 soutěžících.

M istrem ČSSR v kategorii RC-Sv2 
(vícepovelové) pro rok 1969 se stal V. Ma
tička (1025 bodů), před K. Kameným 
z Uh. Hradiště (975 b.) a M. Musilem 
z Prahy 8 (975 b.).

V kategorii RC-Svl (jednopovelové) 
je m istrem  ČSSR Vladislav Špulák mlad
ší z Pardubic (975 bodů). Druhý je m. s. 
VI. Špulák starší (950 b.) a třetí F. Treful- 
ka ze Zdám n. S. (875 b.). Létalo 17 soutě
žících.

Letošní soutěže na svahu ukázaly, že 
výběr z jediné soutěže neposkytuje spoleh
livý obraz o kvalitě soutěžících ani modelů. 
„Hlas lidu” zněl ve prospěch dřívějšího 
systému tří mistrovských soutěží.

(MM)

Členové LMK Žacléř ozna
mují smutnou zprávu, že při 
výkonu svého hornického po
volání tragicky zahynul je
jich dlouholetý náčelník a 
známý a oblíbený modelář

Egon P O H L

ve věku 41 let. Naše modelář
ství v něm ztrácí dobrého 
sportovce i funkcionáře. Kdo 
ho znali, nezapomenou.
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□  13 modelářů startovalo v neděli 
25. května na soutěži házedel v Mělníce.
Y souboji mělnických a pražských mode
lářů zvítězil J. Šebek z RMK Praha 7 ča
sem 346 vteřin z deseti letů. Další místa 
obsadili L. Svoboda, Mělník 316; A. Hře- 
beský, 302; J. Táborský 293 (oba Praha); 
J. Paděla, Mělník 259 vt.

□  Černá louka v Ostravě byla 8. červ
na svědkem soutěže v kategoriích upouta
ných akrobatických modelů a combat.
J. Kronek z Olomouce zvítězil v akrobacii 
výkonem 1547 b. před B. Jurečkou z Va
lašského Meziříčí (1512) a Z. Křižkou 
z Přerova (1421 b.). Ve finále souboje 
(combat) porazil A. Snoza z Val. Meziříčí 
svého klubového kolegu O. Krumpocha.

i
□  H. Hladilová z Kroměříže dokázala 

na soutěži ve Vyškově (pořádal LM K 
Rousínov) porazit v kategorii větroňů A -l 
26 mužů. Nalétala 780 vteřin, zatímco dru
hý V. Koutný z Rousínova pouze 753 a tře
tí m. s. J. Hladil z Kroměříže 750 vt.
V kategorii B -l zvítězil Z. Raška z Frenš
tátu pod Radhoštěm časem 620 vteřin před 
m. s. J. Hladilem z Kroměříže (415) a F. 
Bartákem z Rousínova (404 vt.). Samo- 
křídla A-2 vyhrál F. Barták z Rousínova 
výkonem 418 vteřin, jako další se umístili 
Z. Pecník (390) a m. s. J. Hladil (286 vt.) -  
oba z Kroměříže. Létalo se 1. června za 
pěkného polojasného počasí.

□  Ukázkovou soutěž upoutaných ma
ket a polomaket uspořádal 25. května 
LMK Hrob. V kategorii maket zvítězil 
zaslouženě J. Kraus z místního LMK vý
konem 1937 bodů. Létal s maketou P-51D 
Mustang a postaral se také o největší vzru
šení v soutěži, když vysunul zaseknutý 
podvozek těsně před zastavením motoru. 
L. Davidovič z Plzně obsadil se známou 
SE-SA druhé místo výkonem 1836 bodů. 
Třetí skončil rovněž „domácí4* K. Hoyer 
s maketou M FI -  Bölkow Junior s 1783 
body. Polomakety vyhrál opět místní V. 
Vaňásek s modelem P-51D Mustang podle 
Modeláře (294 b.). Na dalších místech 
skončily polomakety „Leningradec44 F. 
Filandra z Litvínova (289) a J. Frišense 
z Děčína (273 b.).

INDOOR 1969
byla první velká letošní mezinárodní soutěž 
pro pokojové modely. Na startu se sešla ve 
dnech 22. až 25. března velmi dobrá konkuren
ce z Rumunska, Jugoslávie, Itálie, Maďarska 
a ČSSR. Létalo se v podzemí v solném dole. 
„Hala" ve Slanic v Rumunsku je největší 
vEvropě, má dos i nízkou teplotu (11° až 12° 
Celsia), a není v ní téměř průvan. Je asi 150 
metrů pod zemí a fárá se do ní těžní klecí. Le
tos se nám podařilo změřit (balónkem a nití) 
přesně její výšku: 65 metrů.

Soutěž začala oficiálním tréninkem v pátek. 
Všichni isme seřizovali modely na maximální stou
pání, aby se co nejvíce využila výška haly. Nízká 
teplota v hale bortí konstrukci modelů a nedovoluje 
natočit maximální otočky gumy; je vhodné mít pro 
tyto podmínky speciální modely i gumu.

Československé družstvo tvořili Dagmar Chlub
ná, m. s. Rudolf Černý a Tomislav Weigert, dále 
ještě létali m. s. Eduard Chlubný a pisatel článku. 
Naše jednotlivé výkony jsou zřejmé z výsledků. 
Celkově již od prvních kol byla patrná naše převaha.

Π Při špatném a deštivém  počasí
byla odlétána veřejná soutěž UA v Chodo
vě u Karlových Var, za účasti pouze 9 sou
těžících, ostatní přihlášené odradilo počasí. 
Výsledky: G. Geisler, Liberec 1969; V. 
Trnka, Liberec 1913;P. Ježek, Cheb 1912; 
T. Šafránek, Plzeň 1888; P. Rajchart, 

"Plzeň 1630 bodu.
□  „Větronáři” si pěkně polétali 24. 

května na soutěži v Prešově. V kategorii

Pisateli se podařilo v třetím kole výkonem 37 
minut 8 vteřin překonat nejlepší světový vý
kon kategorie „650", který držel časem 36 minut 
18 vteřin Američan Richmond z MS 1968 v Římě. 
Posledním 6. letem jej dále zlepšil na 39 minut 18 
vteřin. Tyto dva výkony mu také zajistily bezpeč
né vítězství. Na druhém místě se výborným výko
nem umístil m. s. Eduard Chlubný. Občasný ,,po- 
kojáčkář" a všeuměl m. s. Rudolf Černý obsadil 6. 
místo.

Letošní výborné podmínky v hale umožnily zlep
šit osobní rekordy téměř všem zúčastněným. K to
mu jistě přispěly jednak výborná organizace, jednak 
sympatie našich rumunských přátel. Účast na sou
těži byla pro nás dalším důležitým krokem v pří
pravě na příští mistrovství světa, které bude v roce 
1970 pravděpodobně na témže místě a kde budeme 
obhajovat titul mistrů světa v družstvech.

Data Kalinova modelu použitého pro oba 
rekordní lety (plánek v MO 2/69): váhy -  křídlo 
0,19; trup +  ocasní plochy 0,285; vrtule 0,13 p ; 
celkem 0,605 p. Guma Pirelli, 2 nitě délky 400 mm, 
váha 0,90 p -  1900 otoček vrtule ø  422 mm, stou
pání 762 mm, konstantní šířka listu 41 mm.

Jiří KALINA

A -l vzítězilŠ . Brondoš z Popradu časem 
775 vteřin před M. Kuvikem z Března 
(526) a V. Spišákem ze Spišské Nové Vsi. 
V kategorii A-2 byl nejlepší L. Janáčik 
z Lučence (813 vt.); na dalších místech 
skončili P. Javoš z Liptovského Mikuláše 
(733) a Š. Hubert z Lučence (724).

□  Memoriál Dušana Freunda se ko
nal 25. května rovněž v Prešově. V kategorii 
A-2 zvítězil Š. Brondoš z Popradu výko
nem 845 vteřin. Š. Hubert z Lučence byl 
časem 840 vteřin před svým klubovým ko
legou I. Janáčíkem (764). V kategorii C-2 
si pro vítězství zajel až z Prahy junior T. 
Knapp (790 vt.). Druhé místo obsadil ve 
slabé konkurenci G. Kováč z Lučence 
(501).

Π  Létání v term ice s RC větroni se za
číná slibně rozmáhat. Na soutěži v Klato
vech 14. června se na Chaloupeckém letišti 
sešlo 20 modelářů. Nejlépe zalétal V. Šil- 
hánek z Plzně, který dosáhl 652 bodů. Ro- 
kycanští modeláři L. Hořička a R. Lieh- 
mann obsadili výkony 562 a 540 bodů dru
hé a třetí místo.

Π  „Mistrovství Moravy a Slezska”
v kategorii upoutaných modelů se létalo 
21. a 22. června na Ostravské černé louce. 
Kategorii akrobatických modelů vy
hrál Ivan Čáni (1977 b.) před A. Chalupou 
(1855 b.) -  oba z Bučovic. Z. Jurečka z V. 
Meziříčí skončil třetí s 1668 body. V kate
gorii týmových modelů zvítězili ve finále 
B. Votýpka a J. Komůrka z Rousínova ča
sem 9'51" před A. Šťonoračem a B. Po
korným z Prostějova (1Γ42"). Kombaty 
vyhrál brněnský P. Klíma s 8 body před 
O. Krumpachem z V. Meziříčí a V. Balaj- 
kou z Kyjova, kteří skončili oba s šesti body 
na druhém místě.

VÝSLEDKY
(Součet dvou nejlepších z celkem šesti letů; min, vt.)

1. J. KALINA, ČSSR 31:26, 31:17, 37:08, 32:10, 33:58, 39:18, 76:26; 2. E. CHLUBNÝ, ČSSR 23:14. 
25:37, 28:54, 24:51, 32:00, 31:03, 63:03; 3. A. REE, Madarsko 26:40, 27:38, 27:00, 27:40, 29:50, 28:26, 
58:16; 4. A. EGRI, Madarsko 00:12, 16:23, 25:30, 27:35, 23:16, 28:59, 57:15; 5. V. KMOCH, Jugosl, 
24:18, 26:04, 25:49, 22:01,27:18, 26:44, 54:02; 6. R. ČERNÝ, ČSSR 52:24, (24:04; 28:20); 7. D. Chlubná, 
ČSSR 52:06 (27:45; 24:21); 8. T. Weigert 51:56 (26:19; 25:37); 9. O. Hintz, Rumunsko, 51:28; 10. M. 
Teut, Rumunsko, 50:48. Ceíkem létalo 18 soutěžících.
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Francouzské 

amatérské letadlo

M.J.2TEMPÉTE
Již několikrát v průběhu posledních let 

jsme na stránkách Modeláře představovali 
amatérské konstrukce ať už z dřívějších let 
(např. Kuňkadlo bratří Šimůnků), tak i ze 
současné doby, např. BA-4B, Mini Mus
tang, Turbulent a jiné. Tentokrát se vy
pravíme opět do Francie, kde je amatérská 
stavba značně rozšířena.

Elektroinženýr Marcel Jurca jako dřívěj
ší vojenský pilot neodolal a pustil se také 
do stavby vlastního letadla. Na rozdíl od 
mnoha jiných současných amatérských 
konstruktérů použil k stavbě některé díly 
letounů firmy Jodel. V roce 1950 vyvinul 
svůj prvý celkem neúspěšný typ M. J. 1. 
K nové konstrukci označené M. J. 2 jej 
inspirovaly úspěchy letadel Jodel i Druine; 
postavil také malou dolnokřídlou jednose-

dadlovku, ale pro plnou akrobacii a s bez
pečnostním násobkem 12! Přes malé roz
měry byla snaha docílit co nej příznivějších 
letových vlastností, aby letoun mohl použí
vat široký okruh pilotů. Současně musela 
konstrukce odpovídat amatérským možnos
tem stavby.

Stavba začala vlastně bez finančních 
prostředků: motor Continental byl zakou
pen za výtěžek sbírky mezi aerokluby. 
Stavby prototypu se ujali členové Aero
klubu Courbevoie.

Již prvý start, uskutečněný 7. 7. 1956, 
ukázal dobré vlastnosti letounu. Následo
valy plné dva roky letových zkoušek a 
teprve na jaře 1959 dostal M. J. 2 „TEM - 
PÉTE“, jak byl prototyp nazván, tech

nické osvědčení pro amatérskou Stavbu. nosti 65 k při 2300 ot/min pohání dřevěnou vrtuli.
Ještě do konce roku rozprodal pan Jurca Palivová nádrž o obsahu 60 1 (rovněž Jodel) je umís-
přes 30 Stavebních plánů do Francie, USA, těna za požární stěnou před pilotem. Za sedadlem 
Kanady, Severní Afriky. Pochopitelně, že může montována přídavná nádrž na 35 1. Ole- 
jako amatérská konstrukce prodělává le- jová nádrž je u motoru.
tadlo řadu úprav (prakticky nepodstat- Zbarvení je různé podle vkusu majitele. Letadlo 
ných) tak, aby vyhovělo vkusu svého bu- na výkrese bylo jako vojenské — kamufláž v barvách 
doucího uživatele. khaki a šedé, celá spodní strana blankytně modrá.

Čísla, nápisy a rám kabiny ěemé.
TECHNICKÝ POPIS

M. J. 2 „TEM PÉTE“ je jedno- 
sedadlový samonosný dolnoploš- 
ník dřevěné, konstrukce s pevným 
dvojkolým podvozkem s ostruhou.

Křídlo o malé štíhlosti je jedno- 
nosníkové a stavěné vcelku. Jed
noduchá žebrová konstrukce je od 
náběžné hrany po hlavní nosník 
potažena překližkou, zbytek plát
nem. Křidélka podobné konstruk
ce jsou potažena plátnem. Profil 
NACA 23012.

Trup z podélníků a přepážek je 
celý potaženj překližkou. Uzavřená 
kabina, umístěná značně vpředu 
-  pilot sedí skoro v těžišti -  má do
zadu odsouvací| překryt. Vybavení palubní desky 
podle finančních možností majitele. Řízení je pá
kové. .4

Ocasní plochy jsou rovněž samonosné, obdobné 
konstrukce jako křídlo. Kýlová plocha i stabilizátor 
jsou potaženy překližkou, kormidla plátnem. Vyva
žovači ploška je jen na pravé půlce výškovky. Profil 
ocasních ploch je symetrický. Statické nebo aerody
namické vyvážení kormidel chybí.

Přistávací zařízení klasického typu tvoří dvě 
pevné nohy, převzaté z letounu Jodel D 112. Kola 
jsou opatřena mechanickými brzdami. Ostruha je 
jednoduchá, listová, neřiditelná, s kluznou botkou. 
U typu na výkrese (v. č. 23) je ostruha s kolečkem, 
převzatá též z Jodela.

Motorová skupina. Plochý čtyřválcový vzdu
chem chlazený motor Continental A 65 o výkon-

Technická data a výkony: Rozpětí 
křídla 6,00 m, délka 5,70 m, výška 2,40 m, 
plocha křídla 7,98 m2. Vzletová váha 
400 kg, plošné zatížení 50 kp/m2. Největší 
rychlost 193 km/h, cestovní 170 km/h, 
přistávací 80 km/h. Stoupací u země asi 
3 m/s, praktický dostup 3500 m, vytrvalost 
3 hodiny 20 minut.

Zpracoval Zdeněk KALÁB
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O Z M S N Q Ú
Monitor byl nejvýznamější válečnou 

lodí vyvinutou během Občanské války. 
Stojí na počátku dlouhé řady lodí s otoč
nými věžemi. Vyvinuly se z tohoto podivně 
vyzírajícího malého plavidla, které bylo ne
jenom první lodí, která nesla děla na 
otočné věži, ale též první lodí, která jich 
dovedla hrozivě používat. Monitor se sta
věl jen 100 dní; s Merrimacem se utkal 
v nejvýznamějším souboji všech dob. 
Skončil pak celkem neslavně: potopil se 
v bouři po devíti měsících „života". Dal 
jméno celé třídě válečných lodí; zdokona
lené monitory pomáhaly zesilovat blokádu 
Unie a přispěly k pádu Konfederace.

KONSTRUKCE
Konstruktérem této podivuhodné lodi byl neméně 

podivuhodný John Ericsson, brilantní leč svárlivý 
švédský inženýr. Mezi jeho dřívější vynálezy patří 
např. lodní vrtule a spřažená děla. Ericsson žil 
v New Yorku v době vypuknutí občanské války. 
Když se dozvěděl, že Konfederace přestavuje starý 
Merrimac v obrnčnec Virginia, okamžitě nabídl

Unii plány svého Monitoru, který vznikal už od 
roku 1854. Obrněnec Konfederace samozřejmě 
představoval nebezpečí pro dřevěné lodi Unie za
pojené v blokádě proti Jižanům, a tak po nějakých 
nezbytných intrikách byly plány Ericssona přijaty 
a započato v Brooklynu se stavbou Monitoru.

V návrhu Monitoru obětoval Ericsson plavební 
vlastnosti, rychlost a krásu lodi jediné myšlence: vy
tvoření dokonalého válečného stroje. Na vrcholku 
jejího plochého a zcela ponořeného trupu člunovi- 
tého tvaru nesl Monitor druhý plochý trup ve tvaru 
voru. To jej chránilo proti beranidlu a tím, že druhý 
trup vyčníval pouze 12 palců (300 mm) z vody 
zmenšovalo cil pro nepřátelskou palbu na minimum. 
Ve středu paluby se zdvíhala jednoduchá válcová 
věž otáčená parním strojem a obrněná železem 
o tlouštce 8” (200 mm). Nesla dvě 11 palcová Dahl- 
grenova děla. Vzadu byly dva malé nástavky a dva 
ventilátory, vpředu malá řídicí budka. To bylo 
všechno.

Výhody této maximální jednoduchosti byly zjev
né: děla měla volný palební okruh celých 360°, 
který nebyl omezován stěžni ani nástavbami. Trup 
byl chráněn postranním a horním armováním žele
zem. Nástavby a ventilátory byly v boji odnímány. 
Jako cíl pro nepřítele zůstaly pouze věž a řídicí bud
ka, ty však byly silně obrněny. Tak byl Monitor 
vlastně nezničitelnou lodí — vědecky navrženým 
strojem pro dopravu a ochranu dvou těžkých děl. 
Jestliže Virginia byla vtipným zdokonalením, před
stavoval Monitor úplný průlom do stavby válečných 
lodí. Navrhnout válečnou loď znamená pečlivě vo
lit kompromis mezi pancéřováním, rychlostí a vý
zbrojí; Ericsson dal přednost ochraně (obrnění) při 
ztrátě dalších dvou vlastností. Monitor nikdy ne
mohl plout rychleji než 6 uzlů (asi 11 km/h). Jeho 
dvě otočná děla, přestože měla stejnou palebnou sílu 
jako dosavadní čtyři montovaná po stranách lodního 
trupu, pálila příliš pomalu, než aby byla představo
vala skutečné nebezpečí při ofenzivním použití.

Monitor byl určen především pro pobřežni nasa
zeni (útoky na cizí přístavy a ochrana vlastních), což 
odpovídalo převážné části akcí při Občanské válce. 
Špatné plavební vlastnosti tedy tolik nevadily.

Podpalubí Monitoru skrývalo mnoho vynálezů: 
samostatný parní stroj otáčel dělovou věží, dělové

Prvá část historického článku 
o první bitvě obrněných lodí v MO 
2/69 skončila tím, Se se na scéně 
objevila druhá obrněná lod -  Moni
tor. O jeho vzniku a osudech si po
víme tentokrát.

náboje se dopravovaly výtahem, systém dmychadel 
zajišťoval tah v komíně a větrání, kotva se mohla 
zvedat a spouštět pod úrovní paluby. V souvislosti 
se stavbou Monitoru dosáhl inženýr Ericsson asi 40 
patentů na uplatněné vynálezy.

HISTORIE

Poté, co byl úspěšně spuštěn na vodu 
v lednu 1862 (doprovázen mnoha chmur
nými předpovědmi, že klesne na dno 
v okamžiku, kdy se dotkne vody) byl Moni
tor pod velením kapitána Wardena poslán 
do Hampton Roads. Jeho úkolem bylo 
chránit dřevěné lodi Unie před hrozbou 
právě dostavované Virginie. Došlo však 
k nějakým mechanickým úpravám a tak se 
Monitor vypravil do boje až 7. března.

Při své plavbě na jih zastihla Monitor 
bouře a málem ho potopila; přesto však 
pokračoval s pomocí vlečného parníčku 
v plavbě do Hampton Roads. Přišel však 
příliš pozdě. Téhož dne totiž řádila mezi 
lodmi Unie Virginie. Předpokládalo se, že 
se příští den vrátí dokončit dílo zkázy a pak 
bude pokračovat dále. Záviselo tedy na 
M onitoru, zda dokáže odvrátit nebezpečí 
hrozící od Virginie.

Předpoklad se ukázal být správný. Příš
tího rána byl vidět obrněnec Konfederace 
jak pomalu pluje přes záliv Roads a chystá 
se dorazit Minnesotu. Když připlul na 
dostřel, vyjel mu Monitor naproti a vypálil 
dvě rány přímo do něj. To samozřejmě 
způsobilo mezi posádkou Virginie ne
smírný otřes a zmatek. Domněnky, že

Délka horního1 
Délka dolního 
Šířka horního trup;
Šířka dolního tru 
Hloubka horníhoArupu 5 stop (1,52 m) 
Hloubka dolníhiPtrupu 5 stop 8"

(1,72 m)
Ponor 9 stop 8" (2,94 m)
Rychlost 6 uzlů (11 km/h)
Průměr věže 20 stop (6,08 m)
Výzbroj — 2 Dahlgrenova děla ráže 11" 

(279 mm)
1801ibrové (81,7 kg — zřejmě váha 

střely)
Pancíř věže tloušťka 8" (203 mm)

tehdy jen 36
— vršek vorové!
— výřez pro vrtuli
— ventilátor
— komín
— dolní trup
— řídicí budka
— kotevní otvor
— stožár na malou vlajku
— hlavní dvířka
— mříž na vrchu věže

(US vlajka měla 
ězd! 
trupu



Monitor je nový druh plovoucí vodní cis
terny se rázem rozplynuly. Virginia rychle 
reagovala a vypálila na Monitor všemi 6 
děly na boku. Jejich náboje většinou za
sáhly věž Monitoru, odrazily se a spadly 
do vody. Oba obrněnce se pak k sobě 
s velikým rachotem děl i parních strojů 
přiblížily a celou další hodinu do sebe stří
lely z nejmenší vzdálenosti. Celkový účinek 
bitvy, kterou se zájmem pozorovaly ze bře
hu tisíce lidí, byl nepatrný: Virginie měla 
několik odloupnutých krycích plechů a 
Monitor měl pěkně vroubkovanou věž od 
střel.

Velitel Virginie se poté rozhodl, že za
nechá nesmyslného boje a raději dorazí 
svou původní oběť. Dvě salvy z děl Virgi
nie poslaly dřevěnou Minnesotu do bláti
vého dna zálivu, ve kterém posléze uvízla 
i Virginie. Byla ted v nebezpečí, že se ji 
Monitor nějakým chytrým manévrem 
zmocní. Proto posádka utáhla bezpečnostní 
ventily kotle a nějvětším výkonem parního 
stroje vyprostila Virginii z bahna. Jakmile 
už zase volně plula, obrátila Virginie znovu 
svou pozornost k Monitoru, aby se jej po
kusila potopit beranidlem. Po mnoha ne
ohrabaných pokusech se jí podařilo zasadit 
pěknou ránu do boku Monitoru, avšak 
nezpůsobila mu žádnou podstatnou škodu.

Ještě jednou změnil kapitán Jones tak
tiku a nařídil dělostřelcům, aby se zaměřili 
na řídicí budku Monitoru. Smršť šrapnelů, 
která se na ni snesla, oslepila kapitána a do
časně vyřadila Monitor z funkce. Ted měla 
Virginie svou velkou příležitost, avšak měla 
také dost důvodů, aby ji nevyužila. Voda 
v zálivu začala s odlivem klesat, Virginie 
měla ustřelený komín, čímž se její rych
lost značně zmenšila a přídí začalo opět 
zatékat. Proto nebyla Virginie schopna více 
se zabývat Monitorem a namáhavě odplula 
pryč. Monitor už měl také dost a neproná
sledoval ji.

Souboj byl tedy zatím u konce; nebylo 
v něm ani vítěze ani poraženého. Monitor 
sice zachránil dřevěné lodi Unie od zkázy, 
ale nedokázal potopit Virginii, která jak 
třeba podotknout, měla za sebou už jednu 
vítěznou akci z předešlého dne. Lod Kon
federace sice potřebovala opravit, ale 
přesto dále představovala vážné nebezpečí 
pro lodi Seveřanů v této oblasti po další 
dva měsíce. Podnikla v této době ještě dvě 
vlažné akce, leč Monitor je nepřijal jako 
výzvu k boji. Pro Seveřany byl příliš dů
ležitý na to, aby riskovali jeho ztrátu v ne
důležitém boji. Seveřané posléze opět ob
sadili Norfolk a Virginie zůstala bez mateř
ské základny. Nejsouc schopna uniknout

mělčinami Jamesovy řeky, byla Virginie 
zapálena a potopena 11. května -  po druhé 
za dobu své existence. Jejímu protivníku 
nebylo souzeno přežít ji o mnoho déle. Na 
Silvestra roku 1862 se potopil v bouři na 
otevřeném moři.

V tu dobu už byly stavěny tucty nových 
zlepšených monitorů v loděnicích Seveřa
nů, zatímco Jih nestačil zdaleka tomuto 
tempu. Dlouhodobě vzato, skutečným ví
tězem v zálivu Hampton Roads byl Sever, 
poněvadž Jih měl čím dále tím méně mož
ností prorazit blokádou, posílenou zvětšu
jícím se počtem obrněných monitorů.

STAVBA MODELU

Monitor na rozdíl od Virginie představuje vhod
ný podklad pro stavbu jezdícího modelu, přestože 
ani jeho konstrukce není bez problémů. Nepatrné 
vynořená paluba vyžaduje naprostou vodotěsnost 
lodi, přičemž plochý povrch paluby bez nástaveb 
neskýtá mnoho možností pro zamaskování dvířek do 
trupu modelu. Nejlepší řešení je udělat vyjímatel
nou dělovou věž, s břitovým těsněním uvnitř trupu, 
zamezujícím vnikání vody dovnitř.

T rup bez nástavby a tím i bez bočních sil působe
ním větru nabízí Monitor jako vhodné plavidlo pro 
soutěže v přímé jízdě; ovšem nízká paluba na přídi 
jej činí choulostivým na zvrhnutí po hlavě. To se dá 
odstranit vyvážením zádě tak, aby se dosáhlo vy
rovnání přídě do roviny.

Časovač je vestavěn do krabičky z překližky nebo plastické 
hmoty s víčkem z organického skla a pětikolíkovým konektorem 
(používaným pro akustická zařízení). Tak je možno časovač kdy
koli snadno vyjmout z lodi, aby se zbytečně nezahříval.

Ovládací tlačítko (telefonní se spínacím a rozpínacím kontak
tem) je v klidové poloze 1—4, kondenzátor C je nabit.
 ̂ Přepnutím kontaktů do polohy 4— 2 vybije se kondenzátor C 

přes omezovači odpor R1 (aby se zbytečně neopalovaly kontakty 
tlačítka).

Po uvolnění tlačítka zaujmou kontakty opět polohu 1—4; kon
denzátor C se nabíjí přes odpor RI, R2 a odpor báze tranzistoru 
TI. Tím se otevře tranzistor a sepne relé A. Po nabití kondenzáto- 
ru C přestane téci bází TI proud a relé A odpadne. Dobu nabíjení 
kondenzátoru a tím i dobu sepnutí relé nastavíme potenciometric- 
kým trimrem R2. Při větších teplotách se prodlužují neúměrně

TRANZISTOHOVÝ ČASOVAČ
V minulém ročníku tohoto časopisu byl uveřejněn popis pneuma

tického časovače, který -  jak se ukázalo v praxi -  vyhověl po všech 
stránkách. Jedinou jeho nevýhodou je to, že se těžko shání. Z  toho 
důvodu uvádíme popis časovače tranzistorového. Při konkrétním 
návrhu je nutno uvažovat teplotní stabilitu, rozsah potřebných časů 
a velikost spínaného proudu. Podle toho volíme zapojení a typ relé 
s vhodně dimenzovanými kontakty. Pro malé spínací proudy (max. 
1 A) a časy do 50 vteřin (pro delší časy viz obr. 3) vyhoví zapojení 
na obr. 1 s relé M V V S  -  230 Ω.

doby sepnutí, a proto je vhodné opatřit 
tranzistor TI menším chladicím křidél
kem.

Ovládací tlačítko umístěné na zádi lodi 
musí být pečlivě izolováno, aby svod zavi
něný vlhkostí nezpůsobil trvalé sepnutí 
relé A.

Teplotně stabilnější je zapojení na 
obr. 2. Je vhodné pro spínané proudy do 
10 A a časy do 5 minut.

Časovač je umístěn do krabičky s tříko- 
líkovým konektorem. Relé B je upraveno 
ze sériové vyráběného relé Tesla RP 100
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nebo z jiného vhodného relé s dostatečně 
dimenzovanými kontakty. Původní vinutí 
je nahrazeno novým vinutím vodičem CuS 
o průměru 0,14 tak, aby cívka byla plná. 
Celkový odpor vyjde na 220 Ω. Přepínač 
Př je upraven z telefonního „kipru"; má 
tyto tři polohy: neutrální, 1-2, 2-3. *

V poloze 1-2 vybijeme kondenzátor C. 
Zároveň sepne relé B. („Příprava ke star
tu").

V neutrální poloze po uvolnění přepína
če Př do neutrální polohy se nabíjí kon

denzátor podobně jako v předchozím případě a relé B je přitaženo 
(„Start"). Časy nastavujeme opět potenciometrickým trimrem R2.

Poloha 2-3 je určena pro případ potřeby okamžitého vypnutí. 
Motorové kontakty b jsou vyvedeny na přístrojové zdířky z důvo
dů velkého proudového zatížení. Kontakt bl je opalovací a najus- 
tován tak, aby sepnul dříve než b2. Kontakt b2 se pak již neopalu- 
je a spojení je spolehlivější. Opět je nutno dodržet pečlivou vlhko- 
těsnou instalaci hlavně u přepínače P.

Pro malé spínané proudy je možno nahradit relé RP 100 relé 
MVVS 230 Ω, zmenšit napájecí napětí časovače z 12 V na 9 V a 
použít tranzistorů 101NU71 a 102NU71. Tím dosáhneme větší 
teplotní stability a možnosti delších časů než v prvním případě -  
viz zapojení obr. 3.

Rozměry časového spínače si snadno odvodíme z rozměrů des
tičky plošného spoje a z rozměrů použitého relé.

K napájení časovače s relé MVVS 230 Ω vyhoví suché články; 
u časovače s relé RP 1G0 můžeme využít pohonného zdroje.

Z důvodů spotřeby proudu by použité (a pravděpodobně převí
jené) relé nemělo mít odpor menší než 200 Ω. Může však mít od
por větší, pokud spolehlivě sepne při napětí podle schématu.

Ing. Jiří EISNER
□  □

Ž Á D Á M E  Č T E N Á Ř E , kteří mají podobná osvědčená 
zařízení pro lodní modely, aby nám je nabídli. Uvítáme 
také podněty a náměty k tomu, co byste si přáli v nej- 
blizsí době v lodní rubrice otisknout.

Usnadněte si HODNOCENÍ 
PŘISTÁVACÍHO MANÉVRU

Hodnocení přistávacího manévru u kategorie F 2 -  radiem říze
ných maket -  se při mnoha soutěžích stalo jablkem sváru. Rozpory 
vznikly zejména proto, že metody posuzování manévru byly velmi 
primitivní a nepřesné. V takové situaci se pak vždy najde „taky- 
sportovec", který se snaží ji zneužít a uhádat co nenajezdil. Vždyť 
jde o cenných deset bodů, jež mohou rozhodnout o pořadí.

Východiskem z této situace je zpřesnění výkladu hodnocení

délku cílového prostoru jednotlivých rozměrových skupin (A, B, 
C) třídy F2. Počítáme přitom s průměrem či šířkou dorazové 
tyčky. Pro snadnější přenášení můžeme udělat desku dělenou 
a sklápěcí ve stěžejkách. Na přední okraj připevníme do osy čep, 
na němž se bude otáčet rameno s výškově přestavitelnou dorazo
vou tyčkou. Délku ramene upravíme tak, aby při plném vychýlení 
konec dorazové tyčky byl vzdálen od osy 400 mm. O tolik totiž 
smí loď přejet cílový prostor, aby byla hodnocena alespoň pěti

body. (Plné hodnocení -  10 bodů -  obdrží, zůstane-li stát po dobu 
nejméně 3 vteřiny v cílovém prostoru, dlouhém podle skupiny 
300, 500 nebo 800 mm a širokém 400 mm.)

Druhý konec ramene je ukončen hrotem, proti němuž je na 
desce připevněn jiný hrot nebo břit; změna jejich vzájemné polohy 
je neklamných důkazem, že se lod dotkla dorazové tyčky.

Technicky zdatnější kluby mohou na místo hrotů umístit kon
takty světelného nebo zvukového signálního zařízení. (Zde se na
bízí použití jazýčkového relé -  kontaktů zatavených ve skleněné 
baňce -  spínaného permanentním magnetem. Pozn. red.)

přistávacího manévru a používání takových pomůcek, jež by 
vyloučily dvojí výklad a tím i každé následující dohadování.

Nový výklad vzešel z kursu mezinárodních rozhodčích, pořáda
ného organizací NAVIGA letos o velikonocích ve Vídni, návrh za
řízení na hodnocení přistávacího manévru pochází od účastníka 
kursu pana Z. Hladkého z Prahy.

Přesné znění opravených pravidel, podle něhož se bude hodno
tit už letošní mistrovství Evropy v Bulharsku uveřejníme ihned, 
jakmile je do redakce dostaneme. U nás bude platit asi od nového 
roku. Mezitím však si můžete v klubech zhotovit navržené zaří
zení. Není příliš pracné ani náročné na použitý materiál. Obrázky 
jsou proto jen náznakové, detailní uspořádání si každý zvolí podle 
svých možností.

Na desku dlouhou přibližně podle obrázku naznačíme obou
stranně (aby bylo možno oboustranně najíždět) výrazně pole pro
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Deska se může buď upevnit na plato, nebo vybavit plováky aby držela v rovině a nesklápěla se, případně ji skládat opačně,
(pěnový polystyren) a položit na vodu a připoutat ke břehu. U sklá- Doufáme, že se s popsaným zařízením setkáme brzy na soutě- 
dací desky musíme ovšem počítat s vhodným umístěním plováků, žích a že pomůže zkvalitnit jejich průběh. Zd. HLADKÝ

U V Ě D O M U J E T E  S I , Ž E P O D Z I M N Í  

S p e c i á l n í  m o d e l á ř s k é  p r o d e j n y :

JINDŘIŠSKÁ 27, Praha 1, telefon 236492 

PAŘÍŽSKÁ 1, Praha 1, telefon 67213

N ABÍDKA V SRPNU

Číslo
zboží N ázev Jedn.

množství Cena

5306-5390 Modelářské lišty všech rozměrů ks 0,10-- 1 ,—
6102 Letecká překližka spec. 

tloušťka 0,8 mm dm2 0,35
6106 Letecká překlička spec. 

tloušťka 1,2 mm dm2 0,55
6110 Letecká překližka spec. 

tloušťka 1,5 mm dm2 0,60
6112 Letecká překližka spec. 

tloušťka 2,— mm dm2 0,60
6202-129 Borové lišty 5x20x1500  mm ks 2,10
6304 Balsová prkénka tloušťka 2 mm dm2 0,35
6306 Balsová prkénka tloušťka 3 mm dm2 0,45
6312 Balsová prkénka tloušťka 7 mm dm2 0,75
6314 Balsová prkénka tloušťka 10 mm dm2 1,—
6401 Nitrolak napínací C 1106-250 g ks 5,50
6406 Nitrolak lepicí C1107 250 g ks 6,50
6470 Acetonové lepidlo v tubě 50 g ks 2,—
6473-107 Lepidlo RESOLVAN 50 g ks 2,80

-128 Plexi čistič 100 g ks 3,50
-129 Nitroředidlo 350 g ks 5,50
-139 Lepidlo KOVOFIX 40 g ks 2,40
-161 Lepidlo L 64 500 g ks 9,50
-162 Lepidlo Lovosa 200 g ks 4,—
-163 Lepidlo Viskosin 100 g ks 5,80
-164 Ricinový olej 200 g ks 8,80

6500-177 Sklotextil -  SE dovoz 
delubrik bm 13,—

-182 Sklotextil -  YPLAST 60 bm 26,—
-190 Sklotextil 800 bm 32,—

8722-800 Guma Pirelli kg 125,—
6520-1 Guma v kotouči 1 x1  -  3 m ks 0,40

-2 Guma v kotouči 1 x1  -  10 m ks 1,
-3 Guma v kotouči 1 x  2 -  20 m ks 2,60
-6 Guma v kotouči 2 x 2 - 5  m ks 1,70

6561-102 Články Ni Cd 225 ks 7,50
6654-307 Kolečko pro modely na gumu 

-  0  18 mm ks 0,70
-309 Kolečko pro modely na gumu 

-  0  34 mm ks 1,—
-310 Kolečko pro modely na gumu 

-  0  40 mm ks 1,10
6670-404 Kolečko gumové polopneuma- 

tické o 0  37 mm ks 6,50
-405 Kolečko gumové polopneuma- 

tické o 0  75 mm ks 9,—
6730-125 Lahvička plast, hmota obsah 

250 cm3 ks 2,00
6771-100 Cín pájecí ks 1,50
6771-102 DIFUZON -  cínová pájecí 

pasta 40 g ks 8,—
8489-801 Potahový papír MODELSPAN 

bílý, tiustý arch 2,—
-804 Potahový papír MODELSPAN 

barevný, tenký arch 1,60
-806 Potahový papír MODELSPAN 

barevný, tlustý arch 2,—

N E O T Á L E J T E  T E D Y  S N Á K U P E M  |||||||||

MODELÁŘ . 8/1969

S E Z Ó N A  JE U Ž  Z A  D V E Ř M I  ?

6625

Modelářské plánky
LEDŇÁČEK II -  školní větroň, 
typ A1 ks 4,—

6626 JÁ T R A  T  201 -  upout. maketa 
čsl. sport, letadla ks 4,—

6844 JAK 12 R-maketa sov. letadla 
na gumu ks 3.—

6856 KUBÍČEK -  volný sport, model 
na motor 1 cm3 ks 3,—

6909-151 ŠIPKA -  sportovní U-model na 
motor 1—1,5 cm3 ks 3,—

-154 MIRKA -  větroň A2 mistra 
republiky ks 3,—

-155 BELLA -  akrobatický U-model 
na motor 2,5 cm3 ks 3.—

-160 VÍTĚZN Á -  A2 z mistrovství 
světa ks 3,—

-162 ,,7 modelů na neděli" pro 
rekreační létání ks 4,—

-163 MUSTANG -  upoutaná poloma- 
keta stíhačky na motor 2,5 cm3 ks 4,—

Feritové magnety různých rozměrů v ceně 1,50 Kčs, 
vhodné pro některé druhy hraček, pro školní účely apod. 
S výhradou meziprodeje.

Prodejna v Jindřišské hlásí, že za velmi snížené 
ceny prodává:

Bambus 100 cm 2,—
Katalog 1,—
Dist. kroužek 0,05
Hřídelka 0,30
Závlačka 0,50
Dálk. pohon 10,—
Vrtule 0,05
Vrtule 170 NDR 2,—
Vrtule 240/160 0,10
Vrtule 260/160 2,—
Hlavice 0,05
Výřez Praha 0,05
Zabíhací prkénka 0,05
Kolečka různá 0,05
Spojka tmelená 8,—
Roztylka 4,—
Kabinka plexi 0,05
Šrouby kovové 2,—
Setrvačník 0,05 Nabídka tohoto
Směs šroubů 
Cívka proudová

0,05
0,05 zboží je krátko

dobá. Platí do
Plánky: vyprodání

Vlaštovka 0,05 zásob
Jiskřička 0,05
Školák 0,05
Pionýr 0,05
Vltava 0,05
Blesk 1,—
Hrušovan 0,60
Drobek 0,60
Vyšehrad 0,05
Obchodní lodě 0,60
Přístavní lodě 0,60
XJB 0,80
Vodoměrka 0,05
Vrtu I áček 1,—
Moana 0,05
Zuzana 0,05
Káča 1,—
Jiskra 1,—
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H O N D A
N 6 0 0
(N360)

Představitel našeho zatím nedosněného 
snu o lidovém voze je výrobkem japonské 
firmy HONDA MOTOR Co., Ltd. Byl 
vystaven spolu s větším sesterským vozem 
S 800 na výstavě Japanex v Praze.

Vnějšími rozměry malý, ale vnitřním 
prostorem střední automobil Honda s mo
torem o zdvihovém objemu 600 cm3 se 
vyrábí pro japonský trh s motorem o ob
jemu dokonce jen 360 cm3 a menšími úpra
vami (maska, koncové svítilny).

Oba typy vozu mají vzduchem chlazené 
dvouválcové čtyřdobé motory. Konstrukce 
je zajímavá a účelná, zpracování prvotřídní, 
výkony světové špičkové úrovně. Zevnějš
kem se vůz nápadně podobá anglickým 
automobilům Morris a Austin.

TECHNICKÝ PO PIS  

(tídaje v závorkách jsou pro typ N  360)

Motor je dvou válec OHC s náhonem 
vačkového hřídele řetězem a vzduchovým 
chlazením pomocí ventilátoru. Je uložen 
na pomocném rámu napříč před přední ná
pravou, kterou pohání. Při zdvihovém 
objemu válců 598 cm3 (354 cm3) dává při 
7000 ot/'min (8000 ot/min) 42 k (27 k) a 
umožňuje vozu dosáhnout rychlosti 
130 km/h (115 km/h).

Převodovka se čtyřmi převodovými 
stupni vpřed a jedním vzad je v jednom 
bloku s motorem a rozvodovkou. Spojka 
je suchá jednokotoučová.

Přední náprava je vytvořena dvěma 
trojúhelníkovými vahadly uloženými na
příč a odpruženými vinutými pružinami 
s vestavěnými tlumiči.

Zadní nápravu tvoří trubka odpružená 
listovými pružinami s přídavným listem 
a hydraulickými tlumiči.

Kola jsou disková se čtyřmi otvory, 
pneumatiky 5,2 x 10. Brzdy jsou hyd
ra ulické, čelisťové, jednookruhové.

Karosérie je celokovová, samonosná, 
čtyřsedadlová, dvoudvéřová. Vpředu je 
vybavena pomocným rámem nesoucím 
motorovou skupinu.

Zpracoval Ing. H. Štrunc

■ Η Β Β ϋ Η ·

ISTEBNÉ ROZHODLO
o majstroch Slovenska

Vyhlášením víiazov rýchlostných automodelov a odovzdaním 
věcných den sa skončili Majstrovstvá Slovenska, ktorých II. kolo 
sa konalo v dňoch 24. a 25. mája na dráhe v Istebnom. Na spomí- 
nanej sútaži sa zúčastnili aj pretekári z  Čiech, čím přispěli k zvýšeniu 
jej úrovně a zároveň rozhodli o vybere reprezentantov ČSRR na 
preteky v Monze.

V kategorii IV zvíťazil Vojtech Schellberger z Istebného rýchlosťou 162,300 
km/hod. Kategória V-l sa stala záležitosťou pražského Boudníka: jeho model 
dosiahol rýchlosť 124,138 km/hod. J. K ind z Velkej Bíteše predstihol rýchlosťou 
179,104 km/hod. domáceho pretekára Schellbergera v kategorii V-2. Velký boj 
zviedli v kategórii V-3 Ing. Jozef Cejp a Peter Križan z Bratislavy s pražským 
Křížom. Nakoniec zvíťazil Križan nad Křížom rýchlosťou 187,891 km/hod. 
V poslednej katogórii V-4 zvíťazil Stríbrský z Istebného tesne před Minářom 
z Prahy rýchlosťou 185,185 km/hod.

VÝSLEDKY MAJSTROVSUEV SLOVENSKA
(z dvoch köl)

Kategória IV — vrtulové m odely
ju n io ři:
1. Ján Gáll, Istebné
2. Milan Fúrik
3. Ivan Stríbrský

154,904 km/hod. (rekord ČSSR) 
151,260 km/hod.
143,541 km/hod.

s e n io ř i :
1. Vojstech Schellberger, Istebné
2. Karol Horák, Bratislava
3. Jozef Tabaček, Istebné

Kategória V-l, kolesové modely
1. Lubor Kučera, Bratislava

162,300 km/hod. (rekord ČSSR) 
154,242 km/hod.
148,760 km/hod.

(do 1.5 cms)
69,230 km/hod.

Kategória V-2 (do 2,5 cm’)
1. Vojtech Schellberger, Istebné
2. Štefan Žilík, Dolný Kubín
3. Juraj Petřík, Bratislava

Kategória V-3 (do 5 cm*)
1. Peter Križan, Bratislava
2. Ing. Jozef Cejp, Bratislava
3. Peter Križan, Bratislava (2. model)

174,757 km/hod. 
163,636 km/hod. 
153,046 km/hod.

187,891 km/hod. (rekord ČSSR) 
181,818 km/hod.
180,000 km/hod.

Kategória V-4 (do 10 cm1)
1. Miroslav Stríbrský, Istebné 191,489 km/hod. (rekord ČSSR)
2. Ludovít Gáll, Istebné 167,910 km/hod.

Při pokusoch mimo súťaže bolí dosiahnuté dalšie rekordy. Junior Ján Gáll 
z Istebného vytvořil rýchlosťou 154 km/hod. nový rekord ČSSR v katego
rii IV na trati 1000 m a rýchlosťou 148 km/hod. na trati 2000 m.

V kategórii V-3 vytvořil rekord ČSSR P eter Križan, ked jeho model do
siahol rýchlosť 191,4 km/hod.

Majstrovstvá malí oproti minulým rokom vzestupná tendenciu, hlavně u vrtu
lových modelov a pretekárov z Istebného. Velká zásluhu na tom má Miroslav 
Stríbrský, vedáci automodelárov z Istebného. Ing. Dušan Mračko

zhotovil v měřítku 1 : 1 5  František NEDOM LEL, t. č. | 
ve vojenské základní službě. Jezdící model je poháněn 
dvěma elektromotory (po jednom pro každý pás), další 
dva elektromotory pohánějí věž a hlaveň děla.

Celková délka včetně hlavně je 545 mm, váha 3,72 
kilogramu. Rychlost pohybu je asi 0,5 km/h, model 
jezdí dopředu i dozadu, zatáčí na obě strany a překonává 
stoupání až 35°.
Stavba je z překližky, lipových prkének a hliníkového 
plechu. Kola podvozku, hlaveň děla a zadní dýmovnicové 
nádrže jsou soustruženy z habrového dřeva. Jízdní pásy 
mají články odlité z cínu do sádrové formy; jeden pás 
jich obsahuje 62 kusů.

Rádi bychom věděli, jaký zájem by byl o stavební 
plánek tohoto modelu. Můžete to napsat redakci na 
korespondenčním lístku.
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Na návštěvě u f irm y

Hned na začiatku musím přiznat, že u firmy L IL IP U T  som 
nebol; prečo teda ten nadpis? Nuž na návštěvě člověk spravidla 
uvidí mnohé nové, to, čo doma nemáme. A  tak ked som jedného dňa 
dostal medzi ostatnou poštou i oranžová obálku od firmy L IL IP U T, 
rozhodol som sa, že napíšem tento článok, pretože . . .

Obr. 1

. . . pretože medzi iným v dopise stálo: „pravidelné dostáváme 
z  ČSSR žiadosti o našp výrobky. Prosíme, snád móžete nadviazat 
spojenie s nějakým velkým hračkárstvom, ktoré by mohlo s námi 
uzavriet dohodu o exportnej zásielke . . . „Troška ma tieto šlová 
překvapili, nakolko z  nich vyplývá skutečnost, že firma pravděpo
dobně nepozná devizové iažkosti, o ktorých sa u nás tolko hovoří . . . 
Na druhej straně ovšem platí stará a známa skutečnost, že naši 
modeláři by mali rádi na svojom kolajišti určitý model určitej firmy 
a tak potom píšu . . .

Minulý rok v lete pri svojej návštěvě v N SR  som rozprával i so 
zástupcom istej -  u nás velmi dobré známej firmy -  a ten mi medzi 
iným povedal, že keby chceli uspokojit všetkých záujemcov z  Č SSR  
darováním  ich výrobku, potom by to dopadlo „zaisté velmi 
zaujímavo . . .“ Nechcem teraz útočit na vlastenecká hrdost, ani 
robit úvahy: „Prečo? “Radšej potvrdím fakt, že modelář je modelář 
a časom nároky rastů (a naši monopolní dodávatelia -  čest výnim
kám!) -  vo světověj konkurencii stále akosi viac a viac zaostávajú, 
pričom modelář u nás si ich nemaže plné uspokojit. Existuje vóbec 
východisko? Skór šťastie, že máte niekoho, kto vám to „tam“ kápi. 
Třeba zdóraznit jednu vec: hračky patria na Západe medzi luxusný 
tovar, ktorý ako taký je drahý. Jedna lokomotiva je totiž niekolko- 
krát drahšia, ako například malý tranzistorový přijímač. Pretože 
si však myslím, že je nesprávné stavat si před oči stenu len preto, že 
určitá vec nemažeme mat, domnievam sa, že je správnejšie byt o věci 
informovaný a ked sa naskytne vhodná příležitost, využit ju. Preto 
aj na stránkách nášho časopisu uveřejňujeme informácie o dění na 
kolajništiach celého světa. Stavat si onú stenu by bolo zlé už aj preto, 
že keby sme spomínali a chválili len firmy, na ktorých sme aj tak 
závislí, znamenalo by to nielen neúprimnost, ale tiež by sme ich 
utvrdzovali v domnienke, že to, čo robia, je skutočne v najlepšom 
poriadku. Faktom zostáva, že monopolně postavenie napr. firmy 
PIKO u nás v súčasnosti prináša i tisíce listov z  Č SSR  na obchod
ných oddeleniach ostatných európskych výrobcov modelových 
železnic. Potom je vylúčené, aby dotyčná firma „prosbám“ o zaslanie 
určitého jej výrobku mohla vyhoviet. Niekedy nie je schopná ani 
uspokojit početných žiadatelov o katalógy (napr. tento rok firma 
FLEISCH M ANN).

Preto si dovolujcm nášmu modelářovi navrhnúi: na stránkách 
nášho časopisu sa pravidelné objavujú články, ktoré informujá 
o výrobcoch a ich výrobkoch. V případe, že sa Vám určitá vec 
zapáčí, móžete požiadat dotyčná firmu o katalog (tieto sa na Západe 
predávajú). Firma ho takmer vždy zašle gratis. Cena v katalógu, 
ako i trocha šiastia nakoniec rozhodná, či dotyčný výrobok skór, 
alebo neskór budete mat. Z  vlastnej skúsenosti viem, že sny tohto 
druhu sa splňajú . . .

Dnes si teda dovolím zoznámiť vás s niekolkými výrobkami 
firmy LILIPU T. Ide predovšetkým o rozchodovú velkost 
HO =  16,5 mm, v ktorej firma Liliput vyrába váčšiu časť 
svojej produkcie. Je to asi 10 druhov velmi dokonale vypracova
ných lokomotiv (parných i elektrických) a asi o 100 róznych 
vagónov. Z osobných vagónov je to například štvorosý vagón 3. 
triedy pre zrýchlené vlaky, ktorý dosial používajú ÖBB (obr. 1). 
Jemu podobná je i tohoročná novinka firmy L IL IPU T  -  model 
rýchlikového vagóna l .a  2. triedy typu A-B5yfi 3285 P .O -M ID I. 
Oba vagóny súdlhé 240 mm. Velmi pěkné súpestrofarebné kotlové 
vagóny (obr. 3), ktoré sa napriek pomernej jednoduchosti skutoč- 
ných předloh vyznačujú maximilnym počtom detailov pri mode- 
loch (obr. 4). Známou skutočnosťou je i to, že sa firma L IL IPU T  
snaží udržať pri svojich modeloch i určitú funkčnosť. Velmi 
vydařený je například model dvojosého nákladného obojpolovične 
výsypného vagóna typu Fd-z-72 Ommv DB (obr. 5).

Velmi póvabné sú aj modely úzkokolajných železnic v mierke
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1 : 87, ktoré sa pohybujú po korajniciach rozchodovej verkosti 
N =  9 mm. Doposiar vyrobila firma jednu lokomotivu série U 
a tri rózne vagóny (vagón pre batožinu, osobný vagón 1. triedy 
a osobný vagón 1. a 2. triedy). Jedná sa o modely zillertálskej 
úzkokorajnej železnice (zelená farba vagónov) a štajerskej

úzkokorajnej železnice (červenohnedá farba vagónov -  obr. 6).
Firma L ILIPU T sfubuje v krátkom čase sortiment úzkokoraj

nej železnice bohato rozšíriť, čím o. i. zaplní aj medzeru, ktorá 
vznikla zastavením činnosti firmy EGGER z Mnichova, ktorá 
tieto výrobky doposial vyrábala.

Prvá zemská súťaž na Slovensku
V Bratislavě pracujeme v železničnom modelárstve už niekolko rokov, ale necítili sme sa 

doteraz tak silnými, aby sme vystúpili na veřejnost. Túto jar však sme sa rozhodli, že 
usporiadame zemskú súťaž železničných modelárov. Kedže na Slovensku železničné mode- 
lárstvo nie je na takej úrovni, aby mohlo zaměstnat členov komisie, spojili sme sa s modelármi 
z  Moravy, a tak vznikla súťaž Moravy a Slovenska.

1BI-
ŽELEZNICE

Dňa 9. juna sme sa zišli v klubovnej miestnosti 
v Bratislavě na Rooseveltovom náměstí 1, v budově 
Zväzarmu. Předseda súťaže A. Molnár prvýkrát mal 
příležitost pripraviť takéto podujatie a splnil úlohy 
pomocou viacerých členov vedenia klubu ku spo- 
kojnosti všetkých.

Na súťaž bolo zaslaných v kategorii A /l 5 mo
deloví Parné lokomotivy r. 411.0 a 375.1, motorová 
lokomotiva T  435.0, motorový vozeň M l20.4 vo 
veTkosti HO a M 130.1 ve velkosti TT. V kategorii 
A/2 to boli: motorová lokomotiva T  475.0, švédská 
lokomotiva, posunová lokomotiva BR a lokomotiva 
lcsnej železnice VULCAN.

V kategorii B/2 sa zišli: dvojvozeň Off DB, ná
držkový vozeň (REICHEL) DB, výsypný vozeň 
C 56 MpB a sněhový pluh talianskych železnic 
ARCHBARR FS. V kategorii B/2 bol len cister
nový vozeň na přepravu melasy.

Ako najlepší v kategorii A /l bol ohodnotený 
počtom bodov 83 model parnej lokomotivy r. 411.0,

práca Miroslava Višeka z Gottwaldova. Druhý so 
74 bodmi bol model T  435.0 Gustava Wiebauera 
z Bratislavy. Tretiu cenu získal model 375.1 (73 b.) 
M. Višeka. Tento model mal šance byť najlepším, 
avšak pre neschopnosť prejsť favým oblúkom (funk- 
čná závada) ho predbehol model Wiebauerov, ktorý 
i keď nie je tak čisto vypracovaný, preukázal výborné 
funkčně vlastnosti.

V kategorii A/2 prvá cena pre M. Višeka za jeho 
model T  475.0 je plné odůvodněná. Čistá a nad- 
mieru detailná práca a dokonalá povrchová úprava 
sú dókazom verkej lásky s. Višeka k malým veciam.

Velmi plodná bola práca Radoslava Fialu, ktorý 
jednak na lokomotivách, jednak na špeciálnych vo- 
zidlách ukázal, že chce byť mnohostranným mode- 
lárom. U vačšiny modelov však viac dbá o novoty a 
menej o základné technické vlastnosti. Lahko cho
dili iba dva dvojosové vozne na přepravu áut. Pře
kvapil mladý Gustav Wiebauer, učeň II. ročníka 
Žclczníčneho odborného učilišťa v Bratislavě. Svo

jína T  435.0, ktorý okrem bezvadného chodu a ťaž- 
nej sily (utiahol 16 štvorosových vozňov) imitoval 
aj zvúk chodu dieselového motora.

Celkove nebolo toho vela. Zo Slovenska okrem 
mladého Wiebauera nikto sa nezúčastnil súťaže. 
Možno to vysvetliť snáď tým, že sa záujemci neskoro 
dozvěděli o súťaži. Hlavná příčina ale je asi v inom. 
Jednoducho nevieme o sebc. Nevieme, kto, kde, čo, 
ako modeluje. Boli by sme rádi, keby táto zpráva 
o súťaži bola výzvou železničným modelátrom na ce- 
lom Slovensku, aby dali o sebe vedieť, či sú už nie- 
kde organizovaní. Ak ešte pracujú len sami a chceli 
by si založiť organizáciu, ncch napíšu o sebe na 
adresu předsedu zemského zväzu železničných mo- 
delárov, p. Ernestovi Lazárovi, Bratislava, Vlčkova 
50.

Dr. Alexander MOLNÁR

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

f o m a i i 'Am e  s i

Inzerci přijímá vydavatelství MáGNET, in
zertní oddělení, Vladislavova 26, Praha 1, 
telefon 234-355 linka 294. Poplatek je 5,90 Kčs 
za tiskovou řádku. Uzávěrka 27. v měsíci, uve
řejnění za 6 týdnů

PRODEJ

•  1 R/C soupravu 2 nebo 4kanálovou, s možností 
rozšíření na 6, 8, 10 kanálů. Je možné současně ovlá
dat dva povely. Popis a foto zašlu. Ing. V. Vaněk, 
Svazácká 20, Ostrava 4.
•  2 Superhet SE-1 (45x60 mm) 4- pár krystalů 
za 1000 Kčs. J. Titlbach, Čs. rozhlas, Č. Budějo
vice.
•  3 Kolejivo HO -  57 m; 10 kusů výhybek, 3 loko
motivy, 6 kusů vagónů osobních, bloksignál PIKO 
ME 050, napáječ ME 002, 6 ks domků, stromky, 
všechno za 1100 Kčs. M. Drugdová, Podborová 
1986, Zvolen.
•  4 Motory: MVVS 10 RC za 600; MVVS 2,5 RI. 
za 250; JENA 2,5 za 100; JENA 2 s ovl. ot. za 120 ; 
KOMETA 5 za 100; FOK 1,5 za 50; FOK 1 za 30; 
Vltavan 5 za 150. Vysílač GAMA za 300; 2 výbavo- 
vače GAMA po 50; RC souprava MVVS 8kanál. 
(vysílač ve skřínce se zdroji, přijímač v krabičkách), 
serva MVVS K l za 150; MVVS TRIM  za 150 Kčs. 
P. Čermák, Bílovice n. Svit. 230.
•  5 Reléové sady Tonox pro 3 a 4 kanály 2 ks po 
200,— Kčs (podle dohody). R. Sáhlík, J. z Podě
brad 417, Ždárn. Sáz. I.
•  6 Vláčky HO: 4 lokomotivy, 20 vagónů, 16 vý
hybek -f- koleje a příslušenství. Výhodně, i jednot
livě. Seznam zašlu. P. Semsch, Chomutovská 1257, 
Kadaň.
•  7 Motor Vltavan 5, náhr. díly Vltavan 2,5 a 5, 
LM 1950—62, Modelář 63—68, Modelarz 58—68, 
Modellezés 64—68, jedn. i roč. P. Třešňák, Roz
toky u Prahy 284.
•  8 Časovače: fotospouště po 70, termické (upra
vené fotospouště) po 100. V. Modrocki, Heydukova 
261, Žatec.
•  9 Časovače autoknips, nepoužité, vo vynikájú- 
com stave po 75,— Kčs. J. Kuník, Kubra 337, 
Trenčín.
•  10 Nová serva 1—2 k. (110), 2 kanál. 160, nové 
motory Dremo 0,8 cm3 4- vrtule, Jena 2,5 4- sou
částky (190), Voltmetrohmmetr, mA (260), krystal 
27,120 MHz (48), časovače ,,autoknips“ motorové 
(70), termické (90). M. Hron, Příbram VII/322.
•  11 Větší množství časopisů AEROMODEL- 
LER, MODEL AIRCRAFT a jiné. Celé ročníky 
i jednotlivě. Zašlu seznam. P. Hájek, Bílinská 
15/501, Praha-Prosek.

KOUPĚ

•  12 Přijímač Gama. J. Kozák, Nálepková 1058, 
Hradec Králové.
® 13 RC soupravu GAMA i s modelem v dobrém 
stavu; 50 m lanka pro U-model. Dobře zaplatím.
J. Kohoutek, Nicmanice 2, okr. Znojmo.
•  14 RC větroň jednopovel. magnet bez radia.
K. Hloušek, pivovar Litovel.
•  15 RC soupravu 2—6kan.; přijímač 4- vysílač. 
V. Hrách, Olešná 131, okr. Beroun.
•  16 Plánek Z 226 A „Akrobat", maketa, a Zlin 
212, cestovní sport, letadlo, maketa. F. Šatoplet, 
Kolovraty 95, p. Uhříněves.
•  17 Plánek hištor. plachetnice „Victory" nebo 
jiné hist, plachetnice. Š. Kockáš, II. domov mužů, 
Gottwaldov I.

RŮZNÉ

•  18 V. I. Dadašev, g. Gorky, ul. Čkalova d. 4, 
Mogilevská obl., Běloruská SSR, by si rád dopisoval 
s naším modelářem a vyměňoval s ním plánky a mo
tory. Potřebuje všechna minulá čísla časopisu Mo
delář, plánky maket, které u nás vyšly, a modelářské 
motory.
•  19 Sovětský modelář by si rád dopisoval a vy
měňoval časopisy a plánky. Je mu 20 roků a staví 
upoutané a RC modely. A. V. Pochmelnov, ul. 
Zimnaja d. 2, K ijev- 78, USSR.
•  20 Zhotovím RC-1: přij. 250,—, vysílač 550,—, 
servo 45,—. Z. Remar, Kubišova 14, Praha 8.

NOVÉ KLUBY ČI ZMĚNY ADRES
LMK Třeboň, náčelník Václav Šustr, Třebíz- 

ského 339/11. Třeboň,
LMK při ZV sklárny Nižbor u Berouna —

Sláva Dubský, Sklárny Nižbor u Berouna,
RMK Mladá Boleslav — B. Rambousek, Leni

novo nám. 1060, Ml. Boleslav,
Modelářský klub Chlumec n. Cidl. (L, Lo) —

Ani nín Šimerda, Palackého 52/III,
RM X Kladno — Ladislav Sucharda, Sportovců 

3029, Kladno IV,
LMK Panorama K. Vary — Tomáš Stehlík, 

adresa klubu: pošta 1, přihrádka 205, Karlovy Vary,
LMK Kroměříž II — U. F. O. Club — Franti

šek Gloziga, Malý Val 7, Kroměříž,
LMK Hradec Králové oznamuje, že přihlášky 

na Mistrovství republiky, které pořádá 14. a 15. 9., 
je třeba posílat na adresu: Vítězslav Jelen, Fučíkova 
757, Hradec Králové 9.

K N I H Y  P R O  V Á S
z nakladatelství Naše vojsko

Svaz protifašistických bojovníků vydává v Našem 
vojsku výborně napsaný příběh západoněmeckého po
krokového spisovatele G. Weisenboma, který autor 
nazval ST Ř ÍB R N Á  ŠE STK A . Vyprávění je zará
mováno do jedné deštivé noci, kterou hlavni hrdina ro
mánu Daniel prosedí za volantem vozu, aby si retro
spektivně promítl osud jedné ilegální skupiny a jejího 
udavače. Weisenborn nejen dokáže udržet čtenáře 
v napětí od první až do poslední stránky, ale zároveň 
jej přitom vede k vážným úvahám o otázce viny a 
trestu.

Pro členy knižnice československé mládeže M áj je 
připravena detektivní novela proslulého francouzského 
romanopisce A . Lanouxe, přitažlivá nejen svým ne
všedně napínavým dějem, ale zároveň též svými vyso
kými uměleckými kvalitami. Kniha nese název 
VRAŽDA NA SK LO N K U  DOVOLENĚ a vy
práví o zmizeni polského emigranta, který se dostal 
mezi padělatele pasů. Čtenáře zaujme jak vzrušující 
děj, tak i brilantní vyřešení zápletky.

V edici Napětí vyjde další detektivka mladého ta
lentovaného autora V. Erbena, nazvaná VRAŽDA  
PRO ZLATÉH O  MUŽE. Setkáme se zde opět se 
sympatickým vyšetřovatelem kapitánem Michalem 
Exnerem, známým detektivem z  předchozích Erbeno
vých děl — „Znamení lyry”, „Bláznova smrť’ a 
„Poklad byzantského kupce”. Děj knihy je zasazen 
do prostředí archeologických výzkumů, kde dochází 
k napohled nevyřešitelné vraždě; případu se však 
ujme kapitán Exner a dovede jej až k  úspěšnému 
konci.

Z  K R IM  IN  A L IS T IC K Ý  CH LABO RATO ŘI 
A ARCHÍVŮ JA R O SLA V A  ŠIK LA  A VLAD I
M ÍRA Š K U T IN Y  je název reedice nej lepších pří
běhů, které byly vybrány z  předešlých knih obou auto
rů — z  „Kriminalistické laboratoře” a z  „Krimina- 
listického archívu”. Mnozí z  vás budou příběhy znát 
z  televizního zpracováni, které mělo nevšední ohlas 
mezi diváky. Jednotlivé případy jsou podány pouta
vým způsobem a zároveň blíže seznamují čtenáře 
s nesmírně zajímavou a zároveň obtížnou prací našich 
kriminalistů.

Další vydáni N O V ÝC H  PRAVIDEL S ILN IČ 
NÍHO PROVOZU od dr. Z. Svátka a dr. J. Hajer a 
je určeno všem řidičům, majitelům a uživatelům mo
torových a nemotorových vozidel, ale také pěším, ne
bol i jich se týká řada nových ustanoveni. Knížka při
náší doslovné zněni Vyhlášky č. 80 o silničním pro
vozu s podrobným výkladem všech novinek a odlišnosti. 
Kromě toho obsahuje čtyřbarevnou přílohu, na niž jsou 
vyobrazeny všechny dopravní značky včetně nově za
vedených. —eh—
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MISTROVSTVÍ ČECH pro upoutané modely
f

pořádal Český model, svaz ve dnech 14. a 15. června na model, stadiónu v Hradci Králové

První den (sobota) náležel MAKE
TÁM. Na startu se sešlo 16 modelů, 
z nichž některé byly velmi pěkně zpra
cované. Potěšitelná je také zlepšená 
úroveň pilotáže. Přesto však došlo ke 
třem zbytečným haváriím, bud opome
nutím směru větru nebo přeceněním 
letových schopností modelu.

Vývoj směřuje správně k větším mo
delům, s nimiž lze jednak lépe létat, 
jednak na nich snáze instalovat různá 
„hejblata” .

Kuriozitou byl pokus o aero vlek: 
maketa amerického amatérského le
tadla Tailwind měla táhnout maketu 
amerického samokřídla -  „prkna” (bez 
šípu). Pokus se však nezdařil, větroň 
byl nesnadno řiditelný a vždy se brzy 
vypnul. Obdivuhodnou přesnost pro
kázali „bombometčíci” v maketách: 4 
ze 6 svržených bomb zasáhly bodovače 
Příhodu.

Hladký průběh soutěže narušilo jed
nak překvapivé zjištění, že nejsou bo- 
dovací tabulky, jednak déle než hodinu 
trvající odpolední bouřka.

Vítězství L. Davidoviče z Plzně je 
plně zasloužené. Jeho SE 5A je zpraco
vána jistě lépe než byly skutečné letou
ny. Letové vlastnosti modelu a umění 
pilota nemohly nechat nikoho na po
chybách. (Davidovič létá i s upouta
nými akrobaty.)

V neděli mistrovství pokračovalo zá
vodem týmů a rychlostních modelů a 
soutěží akrobatů.

Skomírající kategorii RYCHLOST
NÍCH MODELŮ tu zastupovalo jen 
6 vyznavačů: 5 „dvaapůlek” a 1 (!) 
,,pětka“. Doufejme, že to tak nezůstane 
a že po zákazu jednodrátového řízení se 
časem objeví další zájemci.

Na konkurenci stačil zatím ještě ing. 
Zbyněk Pech bez laděného výfuku, 
i když J. Konárek mu byl s výfukem 
téměř v patách.

V kategorii TÝMOVÝCH MODE
LŮ se po vyrovnaných výkonech v roz- 
létávání střetly ve finále pražské týmy. 
Tam se však Klemmovi s Dolejšem ne
dařilo a nakonec byli diskvalifikováni. 
Do posledního okamžiku vyrovnaný 
závod se stal kořistí týmu O. Neckář— 
J. Gúrtler, a to o pouhé 3 desetiny 
vteřiny před mistry sportu M. Dráž- 
kem a J. Trnkou.

Mezitím na vedlejším kruhu si po
klidně létali AKROBATÉ. Favorizo
vaný reprezentant m. s. J. Bartoš po
tvrdil svoji formu a zaslouženě zvítězil, 
následován stále se lepšícími liberecký
mi modeláři V. Trnkou a G. Geisle- 
rem. Za nimi se umístil mladý a naděj
ný (létá teprve krátkou dobu) S. Čech 
z Prahy, který startoval s modelem po
staveným podle Bartoše.

Kategorie COMBAT se nehodno
tila -  nikdo se nepřihlásil.

Mezi úspěšné soutěžící byly rozděle
ny věcné ceny v hodnotě 870,— Kčs.

Celkově lze říci, že soutěž ani příliš 
nepřipomínala mistrovství. Bude asi 
třeba uvažovat, zda ponechat dosavadní 
způsob organizace soutěží.

VYDRA+LISKA
V Ý SL E D K Y

Makety -  body (16 modelů)
1. L. Davidovič, Plzeň (SE 5A) 1799
2. J. Reichert, Hradec Král. (Cougar) 1468
3. Z. Řeháček, Hradec Král. (Z 226 A) 1460
4. V. Hašek, Pradubice (LAAZ-7) 1426
5. Fr. Falander junior, Litvínov (Racek) 1300

Rychlostní 2,5 cm 3 -  km/h (5 účastníků)
1. Ing. Zb. Pech, Praha 232
2. J. Konárek, Praha 230
3. J. Giirtler, Praha 202
4. P. Prokop, Hradec Králové 198
5. L. Schubert, Praha 178

Rychlostní 5 cm’ -  km/h (1 účastník)
1. L. Schubert, Praha 212

Týmové modely -  min.: vt. (6 týmů)
1. O. Neckař -  J. Giirtler, Praha

5 : 06 4 : 32 9 : 21
2. M. Drážek -  J. Trnka, Praha

4 : 3 3  — 9:21,3
3. Q. Klemm -  F. Dolejš, Praha

4 :35 — diskv.

Akrobatické modely -  body (8 účastníků)
1. J. Bartoš, Praha 1848
2. VI. Trnka, Liberec 173o
3. G. Geisler, Liberec 159o
4. St. Čech, Praha 1496
5. J. Šafránek, Plzeň 1472

LODNÍ M OD ELÁŘI si stále -  a prá
vem -  stěžují na nedostatek podkladů a my 
jim stále opakujeme, že jako vnitrozemský 
stát těch podkladů máme opravdu málo. 
Tím se ovšem záležitost nevyřeší. Nezbývá 
než poohlédnout se po světě a zjistit, co by 
se hodilo i nám.

Tak např. v Polsku vyšla kniha Kutry 
torpedove od J. Marczaka. Kniha se zabývá 
jen torpédovými a rychlými čluny. Popi
suje vznik a vývoj těchto lodí až do součas
nosti. Je doprovozena 94 fotografiemi, 
seznamujícími čtenáře s historií stavby 
a s nasazením tohoto druhu lodí v mnoha 
námořních bitvách na válečných bojištích 
světa. Jsou přiloženy 3 plány různých 
torpédových člunů. Kniha stojí v Polsku 
50,— zlotých. Její získání pro naše mode
láře, např. výměnou, by nemělo být pro
blémem.

Horší už to bude s italskou knihou 
„M odelli n a v a lí  -  encyclopedia del 
m odellism o n a va le“, již napsal Oracio 
Curti. Tedy něco jako encyklopedie 
lodního modelářství. Kniha o 519 strán
kách obsahuje 22 fotografií a 1065 kreseb.

měrové jednotky
(Dokončení ze str. 11)

ných jednotek gauss, maxwell a oersted na 
jednotky tesla, weber a ampér na metr.
Převodní vztahy mezi těmito jednotkami 
jsou v normě přesně definovány.

Závěrem je třeba ještě uvést, že značky 
měrových jednotek se zlomkovou čarou 
lze psát tež se záporným exponentem, např. 
místo kg/m3 se píše kg m-3. Jsou-li ve 
tvaru zlomku, smí mít jednu zlomkovou 
čáru. Značky jednotek se připojují k čísel
ným údajům s malou m ezerou a tisknou 
se stojatými typy.

★

Víme, že zavedení nové měrové soustavy 
do praxe naráží a bude ještě narážet na 
značné potíže; lidé, zejména ti, jichž se 
nová měrová soustava přímo pracovně ne
týká, si budou těžko a neochotně zvykat. 
Jako technicky zaměřený časopis jsme však 
nemohli dále odolávat a museli jsme tedy 
do toho kyselého jablka kousnout.

Zpracoval Ing. Rudolf L A B O U TK A

Zachycuje historii stavby lodí od samých 
počátků do dnešních dnů se zaměřením 
pro lodní modeláře. Nezapomíná ani na 
modelářskou stavební praxi a přináší 
poučení o materiálech, nástrojích, staveb
ních postupech, jakož i řadu tipů „jak co 
udělat” . Tuto vynikající knihu nabízí 
v NSR odborné knihkupectví Ch. Schmidt 
KG. 8000 Munchen 55, Sauerbruchstr. 10 
a prodává ji za 44,— DM (asi 80 devizo
vých korun). Můžete se pokusit objednat 
ji prostřednictvím STL, Spálená 51, 
Praha 1.

modelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, 
železniční a lodní modelářství. Vydává Vyda
vatelství MAGNET nár. pod., Praha 1, 
Vladislavova 26, tel. 234355-9. Šéfredaktor 
Jiří Smola, redaktor Zdeněk Líska. Redakce 
P ra h a  2, Lublaňská 57, tel. 223-600 -  
Vychází měsíčně. Cena výtisku 3,50 Kčs, polo
letní předplatné 21,— Kčs . Rozšiřuje PNS, 
v jednotkách ozbrojených sil MAGNET, 
administrace, Praha 1, Vladislavova 26. Objed
návky přijímá každá pošta i doručovatel -  
Dohlédací pošta Praha 07. Inzerci přijímá 
inzertní odděleni Vydavatelství MAGNET. 
Objednávky od zahraničí přijímá PNS-vývoz 
tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Tiskne Naše 
vojsko, závod 01, Praha.
Toto číslo vyšlo v srpnu 1969.
(C Vydavatelství MAGNET Praha
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▲
S akrobatickou polomaketou anglické stíhačky z II. světové války 

Hawker Tempest létal J. Šafránek z Plzně. Model o rozpětí 1400 mm 
a váze 1350 g létá velmi dobře i s motorem MVVS 5,6 AL, poháně
jícím vrtuli o 0 250/140

▲
V kategorii rychlostních 

modelů si letos vede 
úspěšně Jaroslav Konárek 
z Prahy. Podařilo se mu 
„spřátelit" motor MVVS 
a pokusnou rezonanční 
výfukovou trubici MVVS 
natolik, že se s tím dá lé
tat. Není to prý však ještě 
ono

Ani 1/250 vteřiny nesta- p- 
čila na bleskový start ví
těze týmového závodu O. 
Neckáře s pilotem J. 
Giirtlerem

M istro vstv í
Čech
ve fotografiích

Dvouplošníky jsou vždy přitažlivým objektem pro maketáře i pro diváky. Dokazují to ostatně i naše snímky.

Vítězná SE 5A ^
L. Davidoviče 
z Plzně nezískává body 
jen dokonalým 
zpracováním 
a výbornými 
letovými vlastnostmi, 
ale i „manévrem"
-  vlekem rukávu, 
jako cvičného terče

§ ' /

▲
Po soutěži předvedli J .Rybka a P. Jakl z Ml. Buků 

skupinový let svých maket sportovního letadla 
Little Toot

S maketou AVIA 534, postavenou podle plánu ^  
Modelář, létal Falandr starší z Litvínova



SNÍM KY: Deval, 
P. Lánský,
P. Liith,
Ing. Z . Novák (2L 
J. Smola

A
Model kombinované nákladní lodi Schwabenstein postavil německý modelář z Kolína nad Rýnem

A
Malé balení lepidel UHU,  jimiž lze spojit 

v modelářské praxi skutečně všechno od papí
ru až po kovy a plastické hmoty

Matra F. II v měřítku 
1 : 26 je z výrobního sorti
mentu francouzské firmy 
Heller

Dva vagóny HO vídeňské firmy Liliput. Poštovní vůz ř. F 
Rakouských spolkových drah; délka 132 mm. Skutečné vozy 
toho typu jsou dosud v provozu i u ČSD. Dole je poštovní vůz 
PF/s tzv. Zillertalské úzkorozchodné železnice v Tyrolích; 
modelová délka 96 mm

▼

Magnetem řízený větroň La Bella konstrukce A. Friesera 
je určen pro velmi slabý vítr. Jedelského způsob stavby křídla, 
řízená směrovka vzadu, velikost A-2, váha jen 265 g


