


P od le  podkladu  
z M o d e lá ře  1 /1973  
zhotovil v m ěřítku  
1 : 8 po lom aketu  
au tom ob ilu  Š koda  
S u p er sport M artin  
B atě k  z K LM  Dubí. 
M o d el má karo sérii 
z p řek ližky , pohon  
o b s ta rá v a jí dva  
m oto ry  M abuchi RS 
385 n a p á je n é  
d v an á c ti č lánky  
N iC d 901

▲  N ový m ode l ka teg o rie  F1C  
s kap o to van ým  m otorem  
Rossi p řed sta v il letos v květnu  
na S azen é  při kv a lifikac i na 
M S v e  Š pan ě lsku  
Ladis lav  Ď urech

N a lo ňském  M e m o riá lu  ^
R. D rnče v B rn ě  so utěžil ing. 
Z d e n ě k  V ávra  s pěknou  
m aketou  d vo u m o to ro véh o  
le tounu Ja k  4 na pohon  
gum ovým  sv azkem

K TITULNÍMU SNÍMKU 
Úspěchy svazarmovských 
lodních modelářů i vysokou 
úroveň dosavadních sou
těží pořádaných v Česko
slovensku ocenila světová 
organizace NAVIGA tím, že 
pověřila naše modeláře 
uspořádáním prvního mis
trovství světa pro neplo- 
voucí modely kategorie C. 
Světový šampionát začíná 
v Jablonci nad Nisou 
13. září, slavnostní zakonče
ní s vyhlášením výsledků 
bude 19. září. Organizační 
výbor má plnou podporu 
stranických a státních orgá
nů, což je spolu se zkuše
nostmi pořádajícího KLM 
Admirál zárukou vysoké 
úrovně mistrovství. Ostatně 
-  přijeďte se podívat!

▲  Z as lo užilý  m istr sportu Jiří 
Trn ka  z Brna se  v p o s le d n í do bě  
vě n u je  svahovým  m ag n etem  
řízen ým  vě tro ňů m  ka teg o rie  
F1E. Je h o  m odely  jsou  
c h arak te ris tic ké  účelnou  
i e le g a n tn í ko n stru kc í 
a p rec izn ím  zp rac o vá n ím  
deta ilů .

Sportovn í m a k e ta  am até rs kéh o  
dvou p lošn íku  EA A  B ip lane  
Zd eň ka  B ed řicha  z LM K  B rno II 
m á při ro zp ě tí 1750 mm  
hm otnost 4900 g. Je  po h án ěn a  
m otorem  W eb ra  S peed  
o zd v ih o vém  ob jem u 10 c m ',
RC so up rava F u tab a  o v lád á  
výškovku, sm ěrovku , k řidé lka  
a o táčky m otoru ^



Úkoly Svazarmu po XVI. sjezdu KSČ
V Brně se v patek 26. června sešly na 

společném zasedání Ústřední výbor Svazar
mu, Český ústřední výbor Svazarmu a Slo
venský ústredný výbor Zvázarmu, aby pro
jednaly závěry XVI. sjezdu KSČ a přijaly 
opatření k jejich realizaci v podmínkách naší 
branné organizace. Rokování byla přítomna 
stranická a vládní delegace v čele s ministrem 
národní obrany armádním generálem Marti
nem Dzúrem.

Hlavní referát přednesl předseda Ú V Sva
zarmu generálporučík PhDr. Václav Horá
ček. Z  jeho projevu vyjímáme:

Při uskutečňování závěrů XV. sjezdu KSČ 
v naší branné organizaci jsme získali rozsáhlé 
zkušenosti a dosáhli dobrých výsledků ve 
všech oblastech společenské, branně výchov
né a ideově politické činnosti. Pod vedením 
strany, jejích územních orgánů a organizací 
a zájmu řídících článků Svazarmu rozmnožil 
své síly, schopnosti a zkušenosti dobrovolný 
svazarmovský aktiv.

Branně vlastenecké, výchovné a morální 
hodnoty třicetileté tradice záslužné práce 
Svazarmu byly rozmnoženy v posledních 
deseti létech realizací jednotného systému 
branné výchovy obyvatelstva a vojenskopoli- 
tických požadavků XIV. a XV. sjezdu KSČ. 
Tato pokroková tradice motivuje činnost 
všech orgánů a organizací, každého svazar- 
movce v souladu s požadavky XVI. sjezdu 
KSČ k vyšší účinnosti a kvalitě našeho 
branně výchovného působení, k dosažení 
vyššího efektu mnohostranné činnosti Sva
zarmu.

V další části svého vystoupení zhodnotil 
soudruh Horáček výsledky, dosažené naší 
organizací při naplňování závěrů VI. sjezdu 
Svazarmu. Mimo jiné uvedl:

Jedním z významných prvků je posílení 
ideovosti a cílevědomosti v činnosti Svazar
mu, což potvrzuje rostoucí přínos k uskuteč
ňování branných a společenských úkolů, 
vzestup jeho autority v místech, vyjádřený 
jak v praktickém působení, tak i ve stanovis
cích zástupců územních orgánů strany, Ná
rodní fronty a národních výborů při různých 
příležitostech.

Dosažené výsledky ve společenském po
slání a politickovýchovné práci se však nedají 
přeceňovat. Praxe potvrzuje, že intenzita 
a účinnost našeho branně výchovného 
a ideově politického působení na různé 
skupiny mládeže a občanů je značně rozdíl
ná. Máme tedy v této oblasti nad čím 
přemýšlet a svoji práci v mnoha směrech 
zdokonalovat i lépe řídit. Velkou devizou 
jsou pro nás nepřeberné zkušenosti předních 
vzorných kolektivů i celých okresních orga
nizací, jejichž počet se ve všech krajích 
podstatně zvýšil a je nejsouhrnnějším ukaza
telem růstu kvality práce a působení Svazar
mu v období po VI. sjezdu.

V části vystoupení, věnované úkolům Sva
zarmu po XVI. sjezdu KSČ, řekl soudruh 
Horáček:

Přístup k práci se závěry XVI. sjezdu KSČ 
lze shrnout do Čtyř základních směrů, které

budou v souladu s hlavními úkoly rezoluce 
VI. sjezdu Svazarmu tvořit hlavní náplň 
činnosti do VII. sjezdu. Jde v podstatě o:

1. Zabezpečení rozhodnějšího přechodu 
k masovějšímu a účinnějšímu branně vý
chovnému působení na širší okruh občanů 
a mládeže v duchu branné politiky KSČ.

2. Zajištění vyšší racionalizace práce 
a efektivnějšího využití všech možností ke 
kvalitnějšímu plnění branných úkolů ve pro
spěch ozbrojených sil a obrany země.

3. Vytváření a uskutečňování diferencova
ného programu činnosti a optimálních pod
mínek k uplatnění zájmů členů a stále širšího 
okruhu zájemců v jednotě s celospolečenský
mi brannými potřebami a socialistickým způ
sobem života. Přitom půjde o výraznější 
sledování vyššího podílu Svazarmu na for
mování vztahu mládeže a občanů k technice 
a úkolům, vyplývajícím z technického rozvo
je armády i národního hospodářství.

4. Plné rozvinutí všech stránek vnitřního 
života i mnohostranné činnosti organizací na 
základě vyšší úrovně řídící, organizátorské 
a kádrové práce všech orgánů Svazarmu.

Další část vystoupení předsedy Ú V Svazar
mu generálporučíka Václava Horáčka byla 
věnována dalšímu prohlubování politickový
chovné práce a ideové i odborné přípravě 
branců pro ČSLA. Značnou pozornost pak 
věnoval soudruh Horáček zájmové branné 
činnosti:

Stojí před námi úkol plněji využívat zá
jmovou brannou činnost k rozvoji technické
ho myšlení svazarmovců, ke zvyšování jejich 
teoretických znalostí a praktických doved
ností. Zejména jde o ty odbornosti, ve 
kterých má technická činnost dominující 
postavení, tj. modelářství, radioamatérství, 
elektroakustiku a videotechniku, motoris
mus, letectví a parašutismus. V tom směru 
půjde v činnosti základních organizací, klubů 
a kroužků o cílevědomý rozvoj vědeckotech
nické propagandy, technické tvořivosti, kon- 
struktérské činnosti, novátorství a zlepšova-

telského hnutí, ale i o pořádání různých 
technických kursů.

V rozvoji branně sportovní a branně 
technické Činnosti nám půjde především 
o masovost, ale současně i o soustavnost 
a žádoucí výsledky. Vedle přeborových sou
těží budeme více rozšiřovat a zkvalitňovat 
jednorázové soutěže, jako například různé 
branné hry, branné víceboje, branně orien
tační soutěže, branné pochody, modelářské 
soutěže, výstavy apod.

V závěru svého vystoupení soudruh Horá
ček řekl:

Naší hlavní povinností je s vyšší kvalitou, 
větší masovostí a účinností uskutečňovat 
osobité společenské poslání Svazarmu a co 
nejvíce přispívat k rozvoji branné výchovy 
mládeže a občanů, k důslednému uskutečňo
vání úkolů ve prospěch Československé lido
vé armády. Především v tom bude spočívat 
náš největší přínos k realizaci závěrů XVI. 
sjezdu KSČ. Takovouto prací můžeme za
bezpečit důsledné splnění úkolů VI. sjezdu 
a jednání Svazarmu a vytvořit tím spolehli
vou základnu pro úspěšnou přípravu VII. 
sjezdu naší branné organizace.

V následující diskusi vystoupil i ministr 
národní obrany armádní generál Martin 
Dzúr. Úvodem svého vystoupení předal po 
zdravy generálního tajemníka ÚV KSČ sou
druha Gustáva Husáka, Ú V KSČ a vlády 
Československé socialistické republiky spo
lečnému jednání nejvyšších svazarmovských 
orgánů. Ve svém projevu se soudruh Dzúr 
zabýval uskutečňováním branné politiky stra
ny v podmínkách ČSLA a z toho vyplývající
mi úkoly pro naši brannou organizaci. Zdů
raznil zejména nutnost dalšího zvyšování 
politické i odborné úrovně přípravy branců 
a prohlubování spolupráce mezi ČSLA aSva- 
zarmem při zkvalitňování branné přípravy 
obyvatelstva.

Na závěr společného zasedání přijali členo
vé ÚV, Č U V a SÚ V Svazarmu usnesení, 
v němž mimo jiné schválili dokument Plán 
hlavních opatření Svazarmu k zabezpečeni 
realizace závěrů XVI. sjezdu KSČ do VII. 
sjezdu Svazarmu na léta 1982-83.
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2  k lu b ů , 
kroužků

■ KLM Admiral v Jablonci 
nad Nisou

byl založen před třinácti lety při Základní 
organizaci Svazarmu koncernového 
podniku broušeného skla, bižuterie a lus
trů Preciosa. Ze čtyř zakládajících členů 
se počet modelářů, sdružených v klubu, 
rozrostl nadnešních padesát čtyři, z nichž 
je devatenáct juniorů. Členové klubu si 
vybudovali modelářské středisko se stroj
ním vybavením, v němž zkušení modeláři 
předávají své vědomosti mladým adep
tům lodního modelářství. Mají také vlastní 
vodní plochu, na níž už tradičně pořádají 
soutěže v kategoriích E a F.

V klubu se staví modely kategorií C, 
E a F. Organizačně je rozdělen do čtyř 
sekcí: historických, obchodních a vojen
ských lodí a modelů F1, F3 a F5. Mimo 
vlastní stavby se členové klubu seznamují 
s historií mořeplavby, navigací a meteoro
logií, a s historií lodí, jejichž makety se 
stavějí. Podle stupně svých vědomostí 
a dosažených výsledků jsou povyšováni 
do hodností tak jako na skutečné lodi -  od 
plavčíka až po kapitána.

Za léta své činnosti dosáhli členové 
klubu Admiral mnoha vynikajících spor
tovních výsledků na soutěžích doma 
i v zahraničí. Úspěchy slaví rovněž při 
pořádání soutěží. První, kterou organizo
vali v roce 1968, byla Jablonecká kotva. 
Dnes se této soutěže téměř pravidelně 
zúčastňují i modeláři z NDR, Polska 
a SSSR; v letošním roce proběhl její už 
čtrnáctý ročník.

Od roku 1972 se zásluhou klubu pravi
delně koná mistrovství ČSR a ČSSR stol
ních modelů kategorie C v pěkném pros
tředí jabloneckého výstaviště. Pro svou 
sportovní i organizační úroveň je tato sou
těž od roku 1975 pravidelné zařazována 
do kalendáře sportovních akcí světové 
organizace lodních modelářů Naviga. 
Každé mistrovství ČSSR stolních modelů 
je pořádáno u příležitosti některého vý
ročí z dějin mořeplavby; podle něho je 
vždy tematicky zpracován scénář výsta
vy těchto modelů.

Sportovní úspěchy členů klubu zařadi
ly některé z nich i do reprezentačního 
družstva ČSSR. Zúčastnili se mistrovství 
Evropy kategorie C ve Vídni, Comu a Can
nes, odkud vždy odváželi medaile.

Největším oceněním třináctileté čin
nosti klubu Admiral je rozhodnutí Ústřed
ní rady modelářství uspořádat letošní
1. Mistrovství světa lodních modelů kate
gorie C v Jablonci nad Nisou, která se 
uskuteční 13. až 20. září.

Ing. Zdeněk Tomášek

α V Gottwaldově

vyhlašuje každoročně Okresní rada mo
delářství Svazarmu mezi devíti modelář
skými kluby v okrese soutěž aktivity. 
Bodové hodnocení postihuje veškerou 
činnost, kterou kluby vyvíjejí: účast na

propagačních akcích, vedení kroužků 
mládeže, publikační činnost, a nejsou 
opomenuty ani dosažené výkonnostní tří
dy a umístění na soutěžích.

Bodové hodnocení je každoročně při
způsobováno potřebám a požadavkům 
vyšších orgánů Svazarmu. Letos jsou 
například preferovány propagační akce 
k 30. výročí vzniku Svazarmu, prácesdět- 
mi a za účelem zvýšení sportovní úrovně 
modelářů v okrese také výsledky, dosaže
né, na soutěžích.

M. Juřík

■ V RMK Praha 7

jsou soustředěni raketoví modeláři z celé 
Prahy. Klub čítá na sedmdesát členů, 
z toho je zhruba polovina mladších pat
nácti let. Mladí adepti raketomodelářské- 
ho sportu jsou rozděleni do dvou krouž
ků: ten při Hnědé škole v Jižním Městě 
vede Josef Říha, druhý při ODPM v Praze 
7 ing. Vladimír Milbauer a Jiří Méřínský. 
V současné době uvažují pražští raketoví 
modeláři i o založení kroužků při Městské 
stanici mladých techniků a přírodovědců 
v Praze a po dokončení úpravy klubových 
místností také ve vlastní dílně.

Činnost kroužků mládeže je do značné 
míry omezena stávající cenou raketových 
motorů; třeba na pořádání klubových 
soutěží už prostředky nezbývají. Přesto 
dosahují pražští žáci dobrých výsledků -  
například na loňském přeboru ČSR obsa
dili dvě první místa.

O sportovní činnosti RMK Praha 7 by se 
dalo popsat hodné papíru. Patři nejen 
k nejstarším raketomodelářským klubům 
v republice, ale také k nejúspéšnějším. Za 
léta jeho trvání se v reprezentačním výbě
ru vystřídala řada jeho členů a jména jako 
zasloužilý mistr sportu Otakar Šaffek (v 
současnosti předseda ÚRMoS) nebo mis
tr sportu Jiří Táborský jsou pojmem v ra
ketovém modelářství nejen u nás, ale i za 
hranicemi.

Pražští raketýři se však nezajímají vý
hradně o rakety. S jejich jmény je možné 
se setkat i na výsledkových listinách z le- 
teckomodelářských soutěží a nebývají 
většinou uvedeni mezi posledními. Zabý
vají se spíše menšími leteckými modely-  
házedly, modely na motor Modela C 02 
a halovými modely -  členem klubu je 
například i trenér kategorie volných letec
kých modelů zasloužilý mistr sportu Jiří 
Kalina.

V posledních letech nejsou sice výsled
ky Pražanů na raketomodelářských sou-

Modelářský odbor ÚV Svazarmu znovu 
připomíná, že žádosti o vystavení meziná
rodní licence leteckých a raketových mo
delářů na mezinárodní soutěže v ČSSR 
s datem narození žadatele, adresou a čís
lem jeho sportovní licence se zasílají na 
adresu: mistr sportu Richard Metz, Zná
rodněni 2065, 272 01 Kladno 2. Známka 
FAI se na mezinárodních soutěžích 
v ČSSR od československých účastníků 
nevyžaduje.

Zdeněk Novotný 
vedoucí modelářského odboru 

ÚV Svazarmu a tajemník ÚRMoS

těžích tak výrazné jako v minulosti, o to 
větší je však jejich aktivita při propagač
ním létání. Každoroční modelářské show 
Létáme pro vás, jež pořádají na Letenské 
pláni v Praze, je pouze jednou z mnoha 
akcí. Pravidelné se zúčastňují například 
Leteckého dne Květů, vždy začátkem 
června je můžete vidět při předvádění 
modelů k Mezinárodnímu dni dětí. Kromě 
těchto plánovaných akcí jsou často žádá
ni o vystoupení pořadateli různých letec
kých dnů. Letos v červnu třeba předvedli 
na sedmdesát raket při propagačním dnu 
ZO Svazarmu Deltaplán. Takové množství 
modelů už vyžaduje hodné času na stav
bu, ale členové RMK Praha 7 si jej dokáží 
najít. Vyvinuli dokonce vlastní technologii 
zhotovování předváděcích raket, jež šetří 
jak čas tak i nedostatkový materiál.

Nezanedbatelná je i publikační činnost 
pražských raketýrů. Neomezují se jen na 
časopis Modelář; po dva uplynulé roky 
vycházel v časopise Véda a technika 
mládeži seriál článků o raketách od auto
rů K. Urbana, J. Táborského a T. Sládka, 
a příležitostné spolupracují i s dalšími 
časopisy, třeba se Zápisníkem nebo Sed
mičkou pionýrů.

Přestože má RMK Praha 7 statut jedno
účelové ZO, zabývají se jeho členové 
i jinými oblastmi svazarmovské činnosti

■  Mladá křidla techniky 
se jmenuje letecký den, 
který již tradičně pořádá 
redakce časopisu Věda 
a technika mládeži.
Letos spojila svoje síly 
s Aeroklubem Svazarmu 
v Bukovicích- a výsledkem 
bylo pěkné odpoledne 
v sobotu 30. května, během 
něhož tisíce návštěvníků 
obdivovaly výkony 
svazarmovských pilotů, 
zkušebních letců z VZLÚ, 
svazarmovských parašutistů 
a pochopitelně i leteckých 
modelářů. Členové 
klubů v Berouně,
Drozdově, Teplicích a 
Praze nejprve modely 
shromáždili na 
improvizované výstavce 
(na snímku) a potom je 
předváděli I v letu

2 MODELÁŘ · 8/1981 · 226



a aktivně se zapojují do plnění úkolů OV 
Svazarmu. Pomáhají například při zajiš
ťování střeleb branců. Při letošních osla
vách 1. máje reprezentovali modeláři 
z Prahy 7 své kolegy z celé Prahy; raketýři 
vyšli do průvodu s novou pětimetrovou 
polomaketou kosmické rakety Sojuz. Daří 
se jim i plnit plánovaný počet dobrovol
ných dárců krve.

Rakety však samozřejmé zůstávají stře
dem jejich činnosti. Kromě již zmíněných 
propagačních akcí a dvou veřejných sou
těží uspořádají letos přebor ČSR raketo
vých modelářů-žáků a postupovou soutěž 
k 30. výročí vzniku Svazarmu, v příštím 
roce si pak pořadatelství zopakují na vyšší 
úrovni. ÚRMoS je totiž pověřila organi
zací mistrovství CSSR raketových mode
lářů.

- á š -

■  DO KALENDÁŘE
AMC Matra ZO Zvázarmu K. p. TOS Tren- 
čín pořádá ve dnech 29. a 30. srpna IV. 
ročník mezinárodní soutěže RC automo
bilů se spalovacími motory kategorie V1 
Grand Prix Laugaricio za účasti reprezen
tantů BLR, PLR, SSSR, NDR, MLR, SFRJ, 
NSR, Rakouska a Československa. Sou
těž se jede na autodromu AMC Matra 
v Soblahovské ulici v Trenčíně. V pátek 
28. srpna je trénink, v sobotu od 9.00 do
12.00 kvalifikace pro čs. závodníky a ve
14.00 bude soutěž slavnostně zahájena. 
Od 14.30 do 18.00 budou kvalifikační 
jízdy, které budou pokračovat i v neděli od 
8.30 do 10.00 hod. Semifinále a finále 
proběhnou mezi 10.15 hod a 11.35 hod.

■  Mezi exponáty Městské radioamatér
ské výstavy v Praze, pořádané na počest 
60. výročí založení KSČ a 30. výročí vzniku 
Svazarmu, byl i model lodi, ovládaný RC 
soupravou. Jeho konstruktér Václav Safín 
obsadil v soutěži, která se konala při této 
příležitosti, čtvrté místo.

FS

■  Výstavu modelů uspořádal v rámci 
STTM ve dnech 4. až 9. května Klub 
modelářů ZO Zvázarmu pri ObDPM Bra
tislava II.

Foto: V. Valach

■  Modelklub Praha 5 
-Lipence____________________
uspořádal ve dnech 9. až 12. dubna 
v prostorách Odborného učiliště STS 
v Praze 5-Radotíně výstavu modelů, ko
nanou na počest třicátého výročí vzniku 
Svazarmu. Zájemci mohli shlédnout přes 
sto třicet modelů letadel, raket, automo
bilů a lodí.

Více než pěti stům návštěvníků se vý
stava velice líbila, o čemž svědčí zápisy 
v pamětní knize.

JM

portrét

měsíce

František Podaný
začal s modelařením jako kluk a jak jen to  šlo, 
složil p ilotní zkoušky a začal létat jako plachtař. 
Na letišti tedy trávil veškerý volný čas a tak není 
divu, že tam poznal i svoji ženu. Jako m ladík se 
chtěl stát vojenským pilotem, což se mu ale 
z rodinných důvodů nesplnilo. U vojenského 
letectva tedy aspoň odsloužil dva roky základní 
vojenské služby -  jako mechanik. Mél to tiž  ta 
nejíepší doporučení z mateřského aeroklubu. 
Po návratu z vojny pokračoval v modelaření -  
létal s větroni, startoval i na legendárním Hiero- 
nymové memoriálu pro upoutané modely v Mla
dé Boleslavi.

V polovině padesátých let se vrhnul na rá
diem řízené modely. Lampové přijímače však 
v letadlech hodně trpěly a nezřídka bylo třeba 
měnit elektronku po každém přistání. Proto 
zkusil František Podaný říd it rádiem modely 
lodí -  nejprve se spalovacím motorem, později 
poháněné elektromotorem. Brzy vznikla v L i
berci početná skupina „lod ičká řů ", která každý 
týden vyrážela vlastním autobusem na soutěže.
V neděli večer se pak vraceli bohatší o medaile. 
Díky soustavné kolektivní přípravě se to tiž  stali 
takřka neporazitelnými. Úspěchy Františka po
chopitelné "těšily. Na druhou stranu si však 
uvědomoval, že většina je jich soupeřů nemá 
takové možnosti a že by je za nějaký čas mohly 
neúspěchy odradit od soutěžení. Proto připravil 
návrh pravidel nové, přístupnější kategorie pro 
modely, poháněné elektromotory o největším 
příkonu 30 W. Kategorie se ujala nejen u nás, 
ale vzala ji „za  svou" i mezinárodní organizace 
NAVIGA. Záhy se však našli koumáci, kteří 
sháněli různé speciální akum u lá to ry-a  katego
rie se ocitla  opět ve slepé uličce. Z ní j i vyvedl 
nový československý návrh: vznikla dodnes se 
jezdící -  a oblíbená -  kategorie F1-E do 1 kg.
V obou kategoriích patřil František vždy k nej
lepším -  a nejen u nás; na ME v roce 1967 ve 
Francii obsadil čtvrté místo. Když přišel čas 
uvolnit místo mladším, chopil se František 
Podaný trenérského žezla. Dnes už i to předal, 
na soutěžích lodních modelářů ho ale potkáte 
pořád -  jako nekompromisního rozhodčího.

Vraťme se ale trochu zpátky. Velmi brzy 
František Podaný zjistil, že i ten sebelepší 
sportovní kolektiv musí mít nezbytné organi
zační zázemí. A tak nelitoval času a kromě na 
modelech pracoval i ve funkcích. Byly -  a jsou -  
jich  desítky. Omezme se proto jen na konstato
vání, že dnes je členem politickovýchovné ko
mise ÚRMoS, komise lodních modelářů ČÚR- 
MoS a předsedou ZO Svazarmu při Vysoké 
škole strojní a textiln í v Liberci. Ta posledně 
jmenovaná funkce není jen modelářská -  
v „je h o " ZO pracují úspěšné střelci, modeláři 
i další branné odbornosti Svazarmu. Úspěchy 
Františka Podaného ocenily svazarmovské or
gány řadou vyznamenání včetně toho nejvyšši- 
ho -  Za brannou výchovu -  i udělením titu lu  
Zasloužilý m istr sportu. To pochopitelně Fran
tiška zavazuje k další práci, která mu sice zabere 
spoustu času, ale kterou dělá rád. Protože při 
ohlédnutí zpět vidí řadu úspěchů, na nichž má 
svůj podíl. Z těch hmotných je to třeba nová 
modelářská dráha v Liberci, na níž můžete vidět 
Františka Podaného létat s RC modely prakticky 
každý víkend (pokud není ovšem zrovna někde 
na soutěži).

VI. Hadač

I

MODELÁŘ · 8/1981 · 227 3



Příznivcům
volného
letu

Jiří Kalina

Výbér reprezentantů pro letošní srovnávací 
soutěž v Alma-Até, m istrovství světa v Burgosu 
i mistrovství Evropy v kategorii F1E v rakous
kém Loferer Aim probíhal za m imořádně tvr
dých podmínek.

V kategoriích F1A, F1B a F1C se uskutečnil 
na letišti Sazená ve dnech 9. a 10. května. První 
den odlétali soutěžící ve všech kategoriích za 
čerstvého větru devět soutěžních kol, v neděli 
pak další čtyři kola. Pro stále sílící v ítr (v nára
zech až 15 m.s“ ') byla potom soutěž ukončena.
V posledních dvou kolech se ukázalo, že ne 
každý ses obtížnými podmínkami dokáže stejně 
vyrovnat. Poznámky některých reprezentantů, 
že za takového počasí se u nás nelétá, byly sice 
pravdivé, ale na m istrovství světa to  neplatí.
V roce 1974 v dánském Roskilde silný vítr 
s deštěm demoralizovaly většinu soutěžících -  
až na účastníky z KLDR a SSSR. Ti létali bez 
problémů a po zásluze zvítězili, protože se 
doma v podobných podmínkách připravovali.

V kategorii F1A se nominovali skutečné nej
lepší: I. Hořejší, J. Crha a P. Dvořák, náhradní
kem družstva je B. Klíma. V kategorii F1B byl 
překvapivě daleko nejlepší ing. A. šimerda, za 
ním skončili VI. Kubeš a bojovník F. Radó. 
Náhradníkem družstva je exm is trsvé ta j. Klíma, 
který se o lepší umístění připravil zbytečnou 
nervozitou v závěru soutěže. Bratři Librové 
odstoupí li předčasné ze soutěže a nedostatkem 
bojovnosti se tak sami vyřadili z družstva. 
Kategorie F1C měla nejvyšší úroveň. Čeněk 
Pátek, jako jediný z účastníků výběru, dosáhl 
všech maxim, další místa obsadili Z. Malina a V 
Paték, náhradníkem je J. Kaiser. Navíc měl ing. 
VI. Hájek, chyba v motorovém letu v třetím  kole 
však znamenala konec nadějí.

O kontrolních soutěžích reprezentantů v ka
tegorii F1E na Větrníku jsem se zmínil již 
v červencovém Modeláři, podmínky nebyly 
o mnoho lepší ani v Králíkách. O účasti v druž
stvu pro ME rozhodovaly ještě výsledky dvou 
soutěží na Rané, kdy poslední soutěž odehráva
jící se za slunného počasí byla ve čtvrtém kole 
přerušena a posléze i ukončena prudkým deš
těm a krupobitím, které nejen proráželo potah, 
ale dokonce lámalo žebra modelů! V celkovém 
pořadí jsem zvítězil já, ale protože do Loferer 
Aim jedu jako vedoucí výpravy, tvoří družstvo O. 
Balatka, R. Musil aF. Barták, náhradníkem je J. 
Nohel. Kamenem úrazu v této kategorii zůstává 
chyba při startu, v jejímž důsledku se model 
vrací zatáčkou zpět ke svahu. Na její odstranění 
se zaměříme při závěrečném soustředění před 
ME na Rané.

K přípravě reprezentantů ve volném letu ještě 
to lik : Podle dohody s ústředním trenérem J. 
Jabůrkem a předsedou leteckomodelářské ko
mise ÚRMoS Dr. Štěpánkem by se v blízké 
budoucnosti výběr družstev měl odehrávat již 
rok před vrcholnou akcí, aby reprezentanti měli 
na přípravu klid a mohli být dostatečně materi
álně zabezpečeni.

■ Spojky křídla, o1 <-----------------------
které nepraskají 1 >Q—

Obr. 2

lze zhotovit z ocelové planžety tl. 1 mm. 
Podobně jako dřevo má i tento materiál 
,,léta“, vzniklá při válcování oceli, při 
rýsování spojky proto dáváme pozor, aby 
byla orientována po délce. Protože se 
planžeta špatně piluje, obrousíme ji nej
dřív na stojanové brusce a potom dopilu- 
jeme na čisto. Dů ležité je dodržet polomě
ry zakřivení výběžku uprostřed spojky 
(obr. 1).

K zhotovení pouzdra spojky si připraví
me trn, rovněž z ocelové planžety tl. 
1 mm. Bezpodmínečně nutné je dodržet 
šířku trnu po celé délce. Případně nerov

nosti se později projeví tak, že trn nepůjde 
z pouzdra vytáhnout (obr. 2).

Pouzdro je z mosazné trubky o průmě
ru 10/8 mm. Trubku zmáčkneme ve svě
ráku (sklepeme) tak, aby do ní šel zarazit 
zúžený konec trnu potřený olejem Pak 
trubku kolem trnu vyklepáváme, přičemž 
do ní postupné trn zarážíme dále. Vykle
pání trvá asi půl hodiny. Vzniklé pouzdro 
je prakticky zcela bez vůle (obr. 3).

Pokud hodláme zhotovit pouzdro do 
centroplánu (při vzepétí středů křídla do 
V), stačí je vprostřed naříznout a štěrbinu 
vypilovat do V. Pak je ohneme do požado
vaného úhlu a zapájíme mosazí K vyleh
čení pouzdra není potřeba vysvětlení. Po 
vyříznutí otvorů je však nutné pouzdro 
s naraženým trnem znovu vyklepat a sra
zit hrany řezů (obr. 4).

Jindřich Schindler 
LMK Praha 8

1

L — 90

pájeno

pouzdro v k říd le  cen troo lán / odlehčeni

Obr. 3 Obr. 4

■ Vinutí trupů 
halových modelů

dělá většinou začátečníkům potíže. Podle návo
dů by to mělo být strašné jednoduché -  ,,trup 
stočíme z prkénka zrcadélkové balsy tl. 
0,5 mm . . . "  -  v praxi to  však už bývá horší. 
Domnívám se proto, že následující řádky p ři
jdou vhod všem, kdož s halovými modely chtějí 
začít. Popsaný způsob není mým vynálezem, je 
to postup ,,pokojáčkáři‘‘ běžně užívaný. Hodí se 
jak pro zhotovení přední motorové části trupu, 
tak i zadní části (boomu):

Pro stáčení trupu vybíráme zásadné balsu 
zrcadélkového řezu. Tloušťka prkénka závisí na 
kvalitě balsy a na tom, jaký model hodláme 
stavět. U kategorie P3 se k stočení motorové 
části užívá balsy tl. 0,45 až 0,7 mm, k zhotovení 
boomu balsy tl. 0,2 až 0,35 mm. Šířku prkénka š 
spočítáme z průměru použitého trnu da  tloušť
ky prkénka t, k výsledku přidáme 5 mm:

š = n ( d +  20 +  5

Prkénko ponecháme asi o 10 až 30 mm delší, 
než má být délka hotové trubky. Trn nestočení 
motorové části modelu kategorie P3 by mél mít 
průměr asi 8 mm a mél by být zhotoven z nere

zavějícího materiálu. Kromě tm u si připravíme 
ještě obdélníkový kus tenkého Modelspanu (asi 
300 X 100 mm).

Vybroušené prknéko balsy uříznuté na pří
slušné rozměry namočíme ve vodě. Mezitím 
štětcem namočeným ve vodě přichytíme Mo-

delspan delší stranou k trnu. Na Modelspan 
těsné k trnu přiložíme namočené prkénko 
(obr. 1) a na rovné desce oběma rukama natočí
me Modelspan s prkénkem na tm . Pohyb, jímž 
tak učiníme, lze nejspíš přirovnat k válení těsta, 
ovšem jen jedním směrem -  od se be (obr. 2). 
Navinutou trubku ještě štětcem provlhčíme, aby 
se Modelspan nerozbaloval, a necháme na tm u 
vyschnout. Po vyschnutí Modelspan vytáhneme 
a podle pravítka ořízneme na tm u okraje trubky 
ho licí čepelkou (obr. 3). Trubku, navlečenou na 
trnu, slepíme zředěným Kanagomem. Při ořezá- ^  
vání a slepování okrajů pracujeme co nejčistéji;
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Papírové
samokřídlo

V létě obvykle moc času na modelářem 
nezbývá, počasí láká spíše na louku nebo 
k vodě. Samokřídlo Dodo však slepí i za
čátečník za necelou hodinu a ta se 
i o prázdninách najde. Můžete jej také 
stavět na pionýrském táboře; na deset 
modelů budete potřebovat dvě smrkové 
lišty o průřezu 2 x 4  mm a délce 1 m, 
deset kreslicích čtvrtek formátu A4, tubu 
Kanagomu a kus olověného plechu nebo 
železný vázací drát. Z nářadí vystačíte 
s nůžkami, pravítkem, uhlovým papírem 
a tužkou.

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

Tvar rozloženého křídla přeneseme 
přes uhlový papír na kreslicí čtvrtku. Na 
výkrese je pouze levá polovina křídla, 
pravou musíme dorýsovat! Obrys křídla 
pozorně vystřihneme a přerušované čáry 
několikrát podle pravítka přejedeme tu
pou hranou nůžek. Vyztužení náběžné 
části křídla potřeme Kanagomem, ohne
me a přilepíme na spodní stranu křídla. Po 
zaschnutí lepidla střední část křídla v prs
tech prohneme, čímž na ní vytvoříme 
nosný profil. Jeho nej vyšší bod bude 
v místě, kde končí vyztužení náběžné 
části. Uši křídla ohneme vzhůru, podloží
me krabičkami od zápalek a hrany lomení 
potřeme z obou stran Kanagomem. Křídlo 
necháme v „šabloně" až do zatvrdnutí 
lepidla. Zbývá ohnout vzhůru obě směro
vé stabilizační plochy a přilepit je z boku 
ke klapkám na odtokové hraně křídla.

Smrkovou lištu o průřezu 2 x 4  uřízne
me na délku 200 a přilepíme ji ke křídlu. 
Přední část dovážíme kouskem olova, 
plastelíny nebo železného drátu. Model 
nelakujeme, lze jej však vkusně nabarvit 
pastelkami nebo značkovači Fix.

Model je prakticky nerozbitný, proto 
můžeme bez obav správnou polohu těžiš
tě hledat při zkušebních letech. Bude 
záviset na prohnutí střední čáry profilu 
křídla a na nastavení klapek. Směrové 
odchylky seřizujeme přihýbáním zadních 
částí obou směrových stabilizačních 
ploch.

Dodo se hodí k létání na mírném svahu.
O. Šaffek

Kanagom při vysychání dost stahuje a mohlo by 
dojít k nežáčloucím deformacím trubky. Staví- 
me-li halový model s dětmi v kroužku, můžeme 
proto oříznutí okrajů vypustit a jen s lepit přesa
hující balsu k sobě.

Po slepení trubku lehce přebrousíme brus
ným papírem zrn itosti 400, motorovou část 
můžeme nalakovat zředěným čirým nitrolakem 
(1 díl laku, 10 dílů ředidla) a po zaschnutí znovu 
přebrousit. Při broušení a lakování ponechává
me trubku stále navlečenou na trnu.

P. Orel, LMK Praha 4
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Polomaketa
letounu
LS-60 
na motor 
Modela CO,

Konstrukce: Jaroslav FARA

Modelů, poháněných motorem na 
kysličník uhličitý, čistě účelových tvarů, 
z nichž se konstruktér snaží,, vyždímat' ‘ 
tolik sekund, kolik se jen dá, bylo již  
uveřejněno několik. Honbě za sekundami 
však nepodlehli všichni příznivci tohoto 
druhu pohonu. Naopak -  je  hodně těch, 
kterým činí potěšení létání s modelem 
podobným skutečnému letadlu, i když 
snad létá méně vysoko. Těm přijde vhod 
model málo známého francouzského 
letadla LS-60 z roku 1961 (poklady byly 
zveřejněny v časopise Křídla vlasti).

K STAVBĚ (výkres je zmenšen na polo
vinu, obrysy přepážek, žeber a potahu 
kabiny jsou ve skutečné velikosti):

Křídlo. Obě vnější části sestavíme pří
mo na výkrese (který překreslíme do 
skutečné velikosti). Přišpendlíme náběž- 
nou lištu K1, odtokovou lištu K2 a dolní 
lištu nosníku K3, vlepíme všechna žebra 
K4 a K5 a horní lištu nosníku K3. Po 
zaschnutí lepidla díly z výkresu sejmeme, 
obě lišty nosníku zařízneme na vnějším 
konci do příslušného sklonu a přilepíme 
okrajové oblouky K6. Seřízneme vnitřní 
konec dolní lišty K3, obě části křídla 
spojíme středním dílem nosníku K7, 
středním dílem náběžné lišty K8 a střed
ním dílem odtokové lišty K9, pak křídlo 
opět upevníme k výkresu, jeho konce 
podložíme do patřičného vzepětí a ne
cháme zaschnout. Nakonec přilepíme

tuhý potah střední části K10. Vzpěry kříd
la nejsou funkční. Přesnou délku lišt K11 
odměříme na hotovém modelu, lišty za
oblíme a na jejich konce přivážeme čepy 
K12 a K13, které při montáži modelu 
zasouváme do otvorů v trupu a v dolní 
liště nosníku křídla.

Trup. Dolní část sestavíme přímo na 
výkrese, k němuž upevníme přepážky T2 
až T8 (spodkem vzhůru), k nim pak přile
píme obě bočnice T9 a dolní tuhý potah 
T10, který končí u přepážky T2. Po sejmutí 
z výkresu doplníme přepážku T1 s přile
penými podložkami motoru (s úkosem 
pro potlačení a s otvory pro připevnění 
motoru šrouby) a čelo trupu T11. Vyzkou
šíme uložení pohonné jednotky (upraví
me ohyby přívodní a plnicí trubky), dopl
níme horní přepážku T12 a horní i dolní 
tuhý potah T13. Přilepíme horní přepážky 
T14 ažT17a nahoře je spojíme lištou T18, 
vestavíme přepážku T19 a zalepíme 
všechny lišty T20. Vlepíme přepážku T21 
a horní podélníky T22, vpředu zalepíme 
kolíky T23 a čelní desku kabiny T24, a na 
přepážku T21 nalepíme pásky T25. Za 
kabinu vlepíme výkližky T26 a kolík T27. 
Opracujeme čelo trupu, sestavíme kryt 
motoru z dílů T28 až T30, v zadní části 
trupu přilepíme na bočnice díly T31, na 
nichž bude spočívat VOP, a doplníme 
tuhý potah T32 nad kabinou.

Ocasní plochy V1 a S1 vybrousíme 
z plné balsy a přilepíme k hotovému 
obroušenému trupu.

Podvozek P1 přišijeme pevnou nití 
a přilepíme k přepážce T3, ještě než ji

vestavíme do trupu. Později epoxidem 
přilepíme tvarované lišty P2 a zajištění 
kol. K ostruze P3 přivážeme a přilepíme 
lištu, kterou prostrčíme otvorem v dolním 
tuhém potahu trupu a přilepíme k přepáž
ce T8. Kola podvozku i ostruhy jsou 
plastiková o průměru 30 mm a 18 mm, 
pneumatiky a disky nabarvíme.

Potah a povrchová úprava. Po pře- 
broušení kostry nejprve polepíme tenkým 
potahovým papírem vnitřek kabiny a při
lepíme průhledné „zasklení'' kabiny T33 
Vystřihneme je podle šablony, jejíž přesný 
tvar upravíme podle skutečného tvaru 
trupu. Celý model (včetně dílů z plné 
balsy) potáhneme tenkým papírem a laku
jeme vypínacím lakem. Prototyp modelu 
měl žlutou barvu (barevný Modelspan). 
plochy kolem kabiny, horní část předku 
trupu, vnitřek kabiny, podvozek a pruhy 
na SOP červené, imatrikulaci černou 
Obrysy řídicích ploch a štěrbiny pevných 
slotů na náběžné části křídla byly z úz
kých proužků černého potahového papí
ru. Všechny barevné doplňky přilakujeme 
na model po prvním nátěru vypínacím 
lakem.

Létání. Po kontrole souměrnosti mo
delu, úhlu seřízení a polohy těžiště model 
případně dovážíme a zakloužeme. Chyby 
v klouzavém letu napravujeme přihýbá
ním ocasních ploch. Velikost letových 
kruhů a stoupání modelu v motorovém 
letu seřizujeme vychylováním (podkládá
ním) motoru. Let modelu je klidný, pře
chod z motorového do klouzavého letu 
plynulý.

O X Brown 
Junior

Na snímku Huga Markese jsou tři motory, 
je jichž tvůrci vyšli ze slavného motoru Brown 
Junior, prvního skutečné masové vyráběného -  
a používaného -  modelářského motoru, který se 
stal vzorem pro řadu dalších konstrukcí.

Vlevo na snímku je m otor AMM-3, který byl 
vyráběn v Sovětském svazu brannou organizací 
DOSAAF v průběhu druhé světové války i po ní. 
Během této doby prošel m otor AMM mnoha 
úpravami; jeho různé verzeoznačené AMM-1 až 
AMM-5 poháněly volné modely, s nimiž sovětští 
modeláři překonali řadu sovětských i světových 
rekordů.

Motor na snímku vpravo, zhotovený Fr. Ježdí- 
kem podle výrobní dokumentace z knihy
J. Vyskočila Jak zhotovím letadélko s benzino
vým motorem z roku 1939, je replikou motoru 
odborného učitele J. Knopa z Kutné Hory. Na 
rozdíl od originálu, pocházejícího z doby před 
druhou světovou válkou, má m otor Fr. Ježdíka 
píst s dvěma těsnicím i kroužky.

Prostřední m otor byl v omezené sérii pěti set 
kusů vyroben v USA Herbem Wahlem v roce 
1975 na počest čtyřicátého výročí vzniku nejú- 
spéšnéjšího motoru Brown Junior. Znamenitě 
zhotovené kopie motoru Brown J u n io r -D  jsou 
opatřeny certifikáty, jež ke každému kusu osob

ně podepsal tvůrce původního motoru Bili 
Brown.

V letošním roce je další důvod k oslavě, neboť 
B. Brown se 30. května dožil sedmdesáti let 
Motory začal vyrábět v době svých vysokoškol
ských studií v otcově dílně. Jeho prvním výrob
kem z roku 1930 byl m otor o zdvihovém objemu 
5 cm 3. V roce 1932 vznikla první verze motoru 
s jiskřivou svíčkou a o zdvihovém objemu 
10 cm3 Brown Jun io r — model A s válcovou 
nádrží. O dva roky později bylo vyrobeno tisíc 
kusů motoru Brown Junior -  B, pak následoval 
model D, jehož poslední m odifikaci z let 1939 až 
1941 připomíná Wahlova replika. Se setrvační
kem byl m otor pod označením M vyráběn i pro 
modely lodí a automobilů. Celkem bylo před 
druhou světovou válkou vyrobeno více než 
padesát tisíc těchto motorů.

B ill Brown se zapsal do modelářské historie 
ještě jednou, v roce 1947, když pro firmu 
Herkimer navrhl první novodobý m otor na kys
ličn ík uhličitý OK.029 o zdvihovém objemu 
0,5 cm3. Miniaturní jedno a dvouválcové motory 
Brown Junior C 02 MJ 70 vynikajících kvalit se 
vyrábějí dodnes.

JK
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model
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Těm, kdož se zajímají o volné modely, 
jistě není třeba dánského modeláře 
T. Kostera představovat. Konstrukce 
jeho modelů je vždy progresivní, ale pro
myšlená do všech detailů. Plán jeho vět
roně kategorie F1A byl uveřejněn v loň
ském červnovém čísle časopisu Model- 
lezés.

POPIS MODELU (všechny míry jsou 
v milimetrech):

Trup má přední část z duralové trubky 
o průměru 27 a tloušťce stěny 0,5. Hlavice, 
rovněž z duralu tl. 3, je do trubky zapuště
na. Žebra centroplánu jsou z duralového 
plechu tl. 1,5. Zadní část trupu je laminá
tová.

Křídlo běžné Jtoncepce je vprostřed 
dělené. Oběi Soifctfnly) se nasouvají na 
ocelový spojovací drát o průměi 
má uprostřed osazením i " ΓΠο cen
troplánu, aby
Pomocný sp<
Žebra a *llhý^fítálh
strany křídla jso u z  balsy tk 1,5. Hlavní 
nosník tvoří dvě s ^ n řw ^ š ty  6 jprfiiSzech 
4 X 8 a 2 X 8, spojén.e stojinou z bæsy tl. 
2. Pomocný nosník ze dvou smrkových 
lišt, jež mají u kořene křídla průřez 2 x 5  
a směrem k uším se plynule zteačujfrSSfTa 
pouze do vzdálenosti 330 mj^Cjod středu 
křídla. Náběžná lišta z balsy' o průřezu 
7 X 5 je vpředu vyztužena smrkovou liš
tou o průřezu 2 x 5 .  Balsová' [y t^ c ^ å  
lišta má průřez 3 x 1 8 .

Vodorovná ocasní plocha je celobalso- 
vá, vzhledem k velké plošné délce modelu 
velmi lehké konstrukce. Poměrně neob
vyklé je její vzepětí do V.

Model je vybaven obvyklým časovačem 
a háčkem pro krouživý vlek.

J. Zelenka, Mělník

■  Přepočet profilu

Při návrhu nového modelu kategorie F1A 
jsem uvažoval, jaký profil zvolit pro křidlo. 
V posledních letech se znovu velmi používá 
profilů ing. Benedeka -  zejména profilu 
B-6356b. Šestiprocentní profil neodpovídal 
však zcela mým představám a rozhodl jsem se 
ho tedy upravit. Různé úpravy tohoto profilu 
byly sice již  v Modeláři otištěny, chybělo však to 
podstatné: souřadnice, aby bylo možno profil 
použit i pro jinou hloubku křídla -  tedy nejen 
pro daný uveřejněný model.

Výsledkem mých úvah bylo zjištění, žev mém 
případě by byl vyhovující uvedený profil, ale 
o tloušťce 7 %. Pro zachování vlastností původ
ního profilu je  důležité nezměnit jeden z jeho 
základních parametrů a to  křivost střední čáry. 
Jak v takovémto případě postupovat popisuje 
d ip l. těch. M. Musil v článku „Jak změnit tvar 
p ro filu " v MO 9/1973. Dostupnými prostředky 
jsem však nemohl zcela přesné vykreslit tvar 
profilu  o délce tětivy 1000 mm, jak autor dopo
ručuje, a tak i výsledný přepočet nebyl nejpřes
nější.

Koncem loňského roku jsem si zakoupil

knihu Modele latajace s napedem gumovým 
(autor Kazimierz Lapinski), kde je popsána 
početní metoda změny tvaru profilu při zacho
váni tvaru střední čáry. Věřím, že pomůže 
i dalším modelářům, kteří máji stejné problémy, 
jako jsem měl já.

Postup při přepočtu profilu 
Nejprve je nutno zjistit souřadnice Vsstrední 

čáry profilu a to  podle vztahu 
Yh — Yd

Ys = Yd -f------------  (%)

Dále zjistíme koeficient pro zvětšení či zmenše- 
ní tloušťky profilu  ze vzorce

tloušťka nového profilu
k --------------------------------------------

tloušťka původního profilu 
v mém případě tedy

* = s = i ; i 6
Nyní již můžeme přistoupit k výpočtu sou
řadnic nového profilu ze vztahů 

(Yh — Yd) ■ k
Y'h = Ys + --------------

2

(Yh -  Yd)· k
Y’d =  Y s ------------------

2

Je to  sice poměrně dost počítání, ale při použil, 
kapesního kalkulátoru jde práce velmi rychle od 
ruky, zejména máme-li možnost programování. 
Nesmíme jen zapomenout vypočítané hodnoty 
zapisovat do přehledných tabulek aby nedošlo 
ke zbytečnému omylu.

Fr. Doupovec

Souřadnice profilu B-6356b, přepočítaného uvedeným způsobem na tlouifku 7 %

X 0  1,25 2,5 5 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Yh 0,7 2,359 3,389 4,894 6,055 6,980 8.187 9,058 9,498 9,641 9,409 8,611 7,399 5,979 4,234 2 324 0 238
Vd0,7 -0,149 -0,099 0,075 0,374 0,669 1,362 1,941 2,521 2,758 3,120 3,268 3,20 2,770 2,065 1,005 -0,018
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BROUSÍTKA [3]
(Dokončeníz MO 7/1981)

Velmi jednoduché zařízeni na broušeni 
balsy zhotovili Pavel Fend z LMK ÚJV Řež 
a Zdeněk Griebel z LMK Praha 8:

Princip i konstrukce jsou jasné z obr. 1, 
rozměry je možné si zvolit podle vlastních 
požadavků a možností. Prototypy umož
ňovaly broušení balsových „plachet'' až 
do šířky 300 mm (nadvakrát). Na obrázku 
je pod brusným válcem upevněn přípra
vek pro broušení lišt různých prohlů, 
který je vhodné vysoustružit zdostatečné 
pevného materiálu.

Balsová prkénka na tuhý potah nejprve 
částečně přebrousíme na stejnou tloušť
ku a slepíme epoxidem, rozředěným me
tanolem, na potřebnou šířku. Potom 
„plachtu" obrousíme na požadovanou 
tloušťku. Pozor -  vyteklé přebytečné le
pidlo zanáší brusný papír! Při práci je 
nutné odsávat piliny -  aspoň vysavačem 
(viz fotovM O  5/1981).

Jan Krtin z Českých Budějovic používá 
víceúčelový brousicí stroj, určený k brou
šení balsy o tl. 0,5 až 15 mm a šířce 
250 mm.

Konstrukce je patrná z obr. 2 a 3. Rám 
stroje je z javorových hranolů. Válec 
o průměru 150 mm je slepen z bukových 
hranolů (obr. 4). Pro broušení detailů 
a zaoblených dílů jsou určeny menší 
boční válec (obr. 3) a kotoučová bruska 
se stolkem. Kotouč brusky je z duralové- 
ho plechu, na němž je Herkulesem nale
peno brusné plátno. Při výměně plátna 
stačí kotouč namočit do vody a staré 
plátno oškrábat. Brousíme zásadně na té 
straně, která „jde" dolů -  broušený před
mět musí být opřený o stolek. Stejně tak 
je třeba broušená prkénka protlačovat 
proti směru otáčení válce, jinak hrozí 
nebezpečí úrazu. Při provozování tohoto 
stroje je vůbec velmi nutné dbát na bez
pečnost. Vyplatí se i zhotovení krytů na 
zrovna nepoužívané (ale otáčející se) 
části.

Zhotovení rámu stroje je vhodné přene
chat odborníkům v truhlářské dílně, ne
boť dost záleží na přesnosti. Brusný válec 
je nutné soustružit na požadovaný prů
měr až po nalepení na ocelový hřídel. I tak 
se však může stát, že válec bude třeba na 
stroji dorovnat, což je patrné z obr. 5.

Hnací elektromotor je třeba zvolit podle 
velikosti stroje, prototyp měl motor 
550 W/380 V/2800 ot.m in-1 (za 365 Kčs).
Obr. 1

Pracovní deska musí být rovná, nejlépe 
z pertinaxu nebo aspoň z tlusté překližky.

Na závěr našeho seriálu o zařízeních 
pro broušení balsy si shrňme poznatky 
autorů zveřejněných příspěvků do několi
ka pravidel:

■  Balsu je třeba brousit a nikoli pouze stlačo
vat. Proto je vhodné použit hrubá/ (ostřejši) 
brusný papír či plátno a vyšší otáčky brusného 
elementu (kotouče či válce).
■  Brusný element nesmí kmitat.
■  Je nutné zajistit, aby se brusivo nezanášelo 
pilinami.
B Vždy brousíme proti směru otáčení brusné
ho elementu.
B Při použití brusného válce se snažíme, aby 
osa jeho otáčení nebyla kolmá ke sméru 
pohybu broušeného prkénka.
B Při broušení dbáme na bezpečnosti Nejde 
jen o nebezpečí zachyceni částí oděvů otáče
jícími se částmi. Při „správném" rozptýlení 
vytváří balsový prach se vzduchem třaskavou 
směs, které stačí ke vzplanutí malá jiskral
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Ο ν /  /řízem
rádiem
Ing.
Jiří Havel

■  Letošní soutěže kategorie F3D jedno
značné prokázaly, že motory MVVS 6, 5 
se zadním sáním a zadním výfukem mají 
skutečné dobré parametry a že jsou srov
natelné se zahraničními motory této kate
gorie. Škoda, že první série těchto motorů 
byla tak malá! Věříme, že MODELA zařadí 
tyto motory co nejdříve znovu do výrobní
ho plánu, aby bylo možné pokrýt stále se 
zvětšující zájem našich modelářů.
■  Bez ohledu na to, že náš časopis 
připravuje test nové proporcionální sou
pravy MODELA 6AM 27, chtěl bych touto 
cestou poděkovat všem pracovníkům 
podniku ÚV Svazarmu MODELA a zejmé
na pak vývojáři Jaromíru Bílému za sku
tečně podařený výrobek, který na našem 
trhu tak dlouho chyběl. Souprava je nejen 
kvalitní, ale i vzhledové pěkná a hlavně je 
vcelku cenově dostupná. Škoda jen, že se 
zatím nepodařilo dosáhnout dohody mezi 
výrobcem a odpovědnými pracovníky ob
chodu v tom smyslu, aby souprava mohla 
být prodávána alespoň se 3 nebo 4 servy 
z dovozu. Musíme věřit, že se i tento 
problém podaří v budoucnosti vyřešit.
■  Laminátové trupy pro RC modely 
všech kategorií jsou dnes velmi rozšířené 
a i u nás je již řada specialistů (např. 
Vašek Buriánek v Luhačovicích), kteří 
zvládli jejich výrobu na vysoké -  takřka 
profesionální -  úrovni. Laminátové trupy 
jsou pevné, lehké, mají dokonalý povrch 
a hlavně -  šetří balsu! Poněkud horší je 
situace při zhotovování křídel a ocasních 
ploch Používání polystyrénových výřezů 
polepených balsou nebo dýhou či jen 
papírem sice urychluje stavbu, ale neřeší 
otázku hladkého a tvrdého povrchu a na
víc příprava balsových ,,plachet" na po
tah je pracná a drahá. Nabízí se opět 
využití laminátu, ale jak na to? Vím o tom, 
že řada modelářů již se o výrobu laminá
tových křídel bez pomocného balsového 
potahu pokoušela, ale výsledky jejich 
pokusů neznám. Jsem přesvědčen, že 
vhodný postup výroby křídel či VOP jen 
z polystyrénu a laminátu by zajímal širo
kou modelářskou obec a zejména u vel
kých RC modelů bychom tím ušetřili 
spoustu balsy, které s ohledem na rostou
cí nákupní cenu na světovém trhu dováží
me stále méné. Pokud tedy máte nějaké 
zkušenosti se zhotovením laminátových 
křídel či kormidel, dejte mi vědět a připra
víme o této problematice samostatný člá
nek, pravděpodobně pro ročenku, o níž 
se uvažuje pro příští rok.
■  Mistrovství světa kategorie F3A se le
tos koná ve dnech 22. až 27. září na 
vojenském letišti 15 km severně od města 
Acapulco v Mexiku. S největší pravděpo
dobností budu mít možnost se jako mezi
národní rozhodčí tohoto podniku zúčast
nit a pochopitelně zpracuji pro náš časo
pis reportáž.

JAK NA TO ?
Mnozí modeláři, kteří si zhotovili 
nebo získali laminátovou skořepinu 
trupu, stojí před problémem, jak 
k oblému trupu správně ustavit křídlo 
a vodorovnou ocasní plochu 
s potřebnými úhly nastavení. Snad 
jim pomohou následující řádky.

Základním předpokladem přesné prá
ce je ustavení trupu na rýsovací desku 
nebo rovný pracovní stůl. K tomu si 
zhotovíme z tlustějšího prkénka nebo 
hranolu dva pomocné držáky podle 
obr. 1. šířku výřezu á volíme větší, než je 
šířka trupu v místě uchycení držáku. 
K orýsování trupu stačí držáky dva -  širší 
pod přední, užší pod zadní část trupu 
(obr. 2).

Tužkou si na bok trupu v přední azadní 
části narýsujeme osu a podložkami pod

kýlové plochy atp. Pokud je dělicí rovina 
trupu svislá, ustavíme trup podle dvou 
trojúhelníků a měřítka (obr. 3).

Je-li trup řádně upevněn vázací gumou 
v držácích a vyrovnán na rýsovací desce, 
rozhodneme, jak vysoko od rýsovací des
ky a v jaké vzdálenosti od předku trupu 
umístíme křídlo a VOP To pak narýsuje
me na papír ve skutečné velikosti i s po
třebnými úhly nastavení (obr. 4).

Na nákresu si určíme nutné montážní 
body. U křidla například stačí osa přední
ho a zadního spojovacího drátu, případně 
ještě bod na odtokové hraně. Pak přene
seme a orýsujeme montážní body z nákre
su na trup. K odměření délek /použijeme 
ocelové měřítko, výšky vméřímetrojuhel- 
níkem. Celkový pohled na pracoviště je na 
obr. 6.

Potřebné body po orýsování vyvrtáme 
a zalepíme do nich spojovací dráty nebo

Obr. 4

držáky trup vyrovnáme tak, aby osa byla 
rovnoběžná s rýsovací deskou.

Důležité je svislé ustavení trupu v držá
cích, při němž nám pomohou dva trojú
helníky -  měříme třeba podle již přilami- 
novaných žeber centroplánu nebo podle

Obr. 5
měřítko
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trubky, případně je propilujeme pro vsu
nuti planžet atp.

Pro rýsováni na trup je lepší si zhotovit 
z odřezků překližky nebo kovu rýsovací 
přípravek -  nádrh podle obr. 5. Na svislém 
rameni je v pechové objímce se šroubem 
a křídlovou matici upevněna tužka nebo 
rýsovací jehla. Podle měřítka pak nastaví
me hrot tužky na požadovanou výšku a tu 
zajistíme křídlovou maticí. Nádrh pak

přiložíme k trupu a potřebnou výšku 
orýsujeme.

Při pečlivé práci je přesnost zaručena. 
Nemůže se stát, že každá polovina křidla 
bude mít jiný úhel náběhu, nebo že úhel 
seřízení budeme zkoušet až při zalétává- 
ní. Obdobným způsobem můžeme orýso- 
vat výřez kabiny, polohu motorové pře
pážky, výřez pro náhon křidélek atp.

Ja ro s lav  Suchom el, 
LM K  P raha 4

■ Pomocný motor
pro větroně nemusí být vždy upevněn na 
pylonu nad křídlem. Daniel Krobz Karlo
vých Varů nám připomněl zatím méně 
obvyklý způsob upevnění, které používá 
na svém větroni Admirál. Vše je patrné 
z obrázku. Autor jen připomíná, že použí
vá motor MVVS 1,5 s vrtulí 220/100 a že 
kabina musí být z tvrdé balsy a musí být 
důkladně připevněna k modelu.

■ Jednoduchá štartovacia 
dráha

Velmi dlho nás trápil problém, kde 
nájsť vhodnú plochu pre štartovanie mo
torových modelov lietadiel zo zeme, keď 
finančně prostriedky pre vybudovánie be- 
tónovej alebo asfaltovej sme nemalí. Pre- 
to sme rozmýšíali, ako si pomoct' a získat' 
jednoduchú a lacnú štartovaciu dráhu. 
V ústrety nám vyšiel koncernový podnik 
Baňa Nováky, keď nám poskytol 375 
metrov pásoviny z banského dopravníka
0 šírke 1200 mm. Túto pásovinu sme 
nařezali na 75metrové kusy. Potom sme si 
na letisku upravili terén, odstránili trávna
tý povrch, zrovnali plochu a na tu sme 
tých páť kusov pásoviny položili vedla 
seba. Tým sme dostali plochu o rozme- 
roch 75 X 6 m, čo stačí na štartovanie 
a pristávanie modelov. Konce pásoviny 
sme přichytili do zeme skobami dlhými 
40 cm. čím sme zamedzili vykrúteniu pá
soviny na koncoch vplyvom poveternost- 
ných podmienok. Takto upravená dráha 
nám už slúži tri roky a poriadame na nej
1 veřejné súťaže kategórie F3A.

P ave l D ebrovský, 
LM K  P riev id za

■ Kryty na otevřené ovladače
Po přečtení článku Otevřené ovladače 

v lednovém Modeláři jsem se rozhodl vám 
napsat o svých zkušenostech. Kryty na 
křížové ovladače zhotovené podle Mode
láře 6/1977 používám již dva roky. Kryt 
z hedvábí (může být i šusfákovina) je 
navlečený na páku ovladače zhotovenou 
podle obr. 1 a nahoře je sevřen podlož

kou. Dole je přilepen pro zajištění polohy 
na rámeček ovladače a sevřený mezi 
rámeček a skříňku. Rozměry zvolíme po
dle křížového ovladače. Tvar krytu a způ
sob zhotovení jsou patrny z obr. 2 a 3.

P etr K ap oun ek

■ Uvažovali jste někdy, jak je namáhán RC 
větroň kategorie F3B při otočce na bázi B v úlo
ze ,,rychlost" při zdolání trati za 10 sekund?

Dá se to spočítat. Při minimálním poloměru 
otáčení r = 8 m bude na křídla modelu působit 
12 g. Co myslíte, je  to málo nebo mnoho? 
Faktem zůstává, že žádný skutečný větroň v ta
kovém režimu letu nelétá. K čemu také? Tedy 
váš větroň o hmotnosti (s dovážením pro úlohu 
C) předpokládejme 2,1 kg, se pokusí rozlámat 
sila asi 250 N. S jakou bezpečností si myslíte, že 
jsou dimenzována křidla vašeho větroně při 
takovém zatížení? A jaká je asi obecná bezpeč
nost letu vašeho modelu vůči okolí?

r i

0 9
Φ 7 I Obr. 1

PODLOŽKA

materiál: 11 110,· černěno materiál: dural

■ Povrchová úprava hliníku

V Modeláři stále častěji popisovaných 
elektronických obvodech se vyskytuje 
pravidelně nutnost chlazení výkonových 
polovodičů, při čemž je v návodu zpravi
dla konstatováno, že chladiče je třeba 
chemicky načernit. Jednoduchým způso
bem je to možné s použitím běžně do
stupných chemikálií. Barvení se neome
zuje jen na chladiče; je možné upravovat 
podvozky modelů a podobné výrobky 
z hliníku a duralu, u nichž může přirozený 
lesk a barva materiálu působit rušivě.

Základní předpis na černění hliníku 
z knihy Chemie pro každého zní:

Chlorid železitý 30 g, kyselina solná 1 
až 5 ml; doplnit destilovanou vodou do 1 
litru; teplota lázně 80 až 100 °C; doba 
černění podle požadovaného odstínu 1 až 
4 minuty.

Lze však použít i nepřesně připravenou 
lázeň se zředěným leptacím roztokem 
chloridu železitého, který používáme 
k leptání desek plošných spojů. Tento 
roztok je nutno asi desetinásobně rozře
dit (podle původní koncentrace) teplou 
vodou. Výsledná barva je sice nahnédlá 
(zřejmě po obsažené médi), v některých 
případech to však nemusí být na závadu. 
Po dosažení potřebného odstínu předmět 
z lázně vyjmeme, opláchneme horkou 
vodou a osušíme nad plamenem plynové
ho sporáku.

F ran tišek  V od árek
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Nároky na letové vlastnosti RC modelů se 
neustále zvyšuji. Makety a akrobatické 
modely bývají často vybaveny 
zatahovaclmi podvozky. Protože zatím 
v Modeláři chyběl přehled o tomto 
zařízeni, sepsal jsem v osobním volnu na 
vojně moje vědomosti o několika 
nejznámějších systémech. Článek je  
určen nejen pro ty, kteří bysi chtěli 
podvozky zhotovit, ale také pro ty, kteří již 
nějaký typ vlastni a zajímá je způsob 
upevněni, připojení 
k servomechanismům a jejich údržba.

Uvažujeme-li o použití zatahovaciho podvoz
ku, je  třeba si uvédomit, že i s nejkvalitnějšími 
podvozky nelze létat soustavné na hrubém 
travnatém povrchu. Samozřejmé, že přistání do 
vyšší trávy model vydrží, ale životnost podvozků 
značné klesá. Také začátečnická přistání pod
vozkovým zámkům m noho nepřidají. Proto se 
nesnažme mít zatahovacl podvozky na svém 
modelu za každou cenu. Rovněž tak názor ,,to je 
na mé moc složité" není na místě. Domnívám 
se, že naučf-li se p ilo t dobře přistávat, není 
důvodu, proč by nemohl zatahovací podvozky 
používat. Zataženi podvozku se projeví zejména 
na letových vlastnostech rychlých akrobatic
kých modelů. Rychlost se zvýší zhruba 
o 30 km.hod ', zlepší se vlastnosti modelu ve 
výkrutech. To vše za cenu zvýšení hmotnosti 
modelu o 150 až 200 g a za cenu dalšího 
možného zdroje poruch na modelu.

Zatahovacl podvozky prodávané v zahraničí 
lze rozdélit asi do tři skupin. Běžné mechanické 
podvozky, podvozky elektrické a podvozky 
pneumatické. Pneumatickými a elektrickým i 
podvozky se nebudu zabývat, neboř je jich  ama
térské napodobeni je  dosti obtížné a v zahraničí 
jsou pro svoji cenu našemu modeláři většinou 
nedostupné. Jde například o pneumatické po
dvozky Rhom Air, B&D Enterprises a elektrické 
Krařt atp. Nej rozšířenější jsou mechanické pod
vozky. Zahraniční podvozky jsou často vyro
beny z plastických hmot. Například podvozky 
Goldberg, které lze považovat za velmi zdařilé,

Zatahovací
jsou celé „odstříknu ty" z umělé hmoty. Příčinou 
ale nejsou, jak se domnívají často naši obdivo
vatelé zahraničních výrobků, nějaké kouzelné 
vlastnosti umělých hmot. Důvod je prostý -  
cena od litků je při sériové výrobé několikrát 
nižší. Proto obavy z nahrazení těchto části 
duralem či oceli jsou naprosto bezpředmětné. 
Naopak -  podvozky z těchto materiálů jsou 
považovány za velmi kvalitní a tomu také odpo
vídá je jich cena. Třeba mechanické části po
dvozků Rhom A ir jsou z oceli. Umělé hmoty 
(nylon) bychom méli použít jen jako ložiska 
otočných částí podvozku. Rozhodnete-li se pro 
výrobu některého z dále popsaných typů, je si 
třeba uvédomit, že provedení musí být co 
nejpečlivéjší, zvolené materiály co nejkvalitnéj- 
ší a hmotnost co nejnižší.

Příďový podvozek se často liší svým provede
ním od podvozků do křídla. Působí na něj totiž 
při nárazu větší sily a proto bývá jeho zámek 
robustnější. Rovněž mívá zařízení pro ovládání 
(natáčení) přední podvozkové nohy při vysunu
tí. Podvozky do křídla nemají to lik  namáhaný 
zamykací mechanismus, ale naopak čep otočné 
části podvozkové nohy. Tyto všechny poznatky 
je  třeba aplikovat při návrhu a zhotovení.

Nej používanější kinematický mechanismus 
sestává ze dvou pák (stejné dlouhých), které 
tvoři odvěsny pravoúhlého trojúhelníka a jsou 
otočné o 90 stupňů oko lo koncových bodů 
odvěsny. Vzájemný pohyb pák v sobě je umož
něn čepem a drážkou (obr. 1). Tento systém se 
používá zejména u příďového podvozku pro 
bezpečné zajištění (typy Goldberg, KDH, Sonic 
a další).

Snadno napodobitelná je mechanická část 
podvozků Rhom A ir (obr. 2). Tento mechanis
mus má ale tu nevýhodu, že není zajištěn

v zatažené poloze. U pneumatických podvozků 
to není vada, neboř píst je pod stálým tlakem. Při 
použití podvozkového serva, které má zpravidla 
výchylky 180 stupňů, by to  rovněž nemělo být na 
závadu, neboř servo není tlakem táhla namáhá
no (páka je namáhána na vzpěr).

Zcela původní je  mechanismus podvozků do 
křídla firmy Goldberg (obr. 3). Tvar je  poměrné 
složitý, což je umožněno použitím plastikového 
výlisku. Tyto podvozky jsou velmi nízké Díky 
promyšlené celoplastikové konstrukci patři do 
levnější kategorie.

Nízkou stavební výškou se vyznačují podvoz
ky Sonic-Torsionaire. amatérsky rovněž velmi 
snadno napodobitelné. Lze je ovšem použít 
pouze do křídla (obr. 4).

Je vyřešeno také zatahování podvozků s po
otočením podvozkové nohy o 90 stupňů (okolo 
osy). Lze je použít zejména u maket typů II-2 
Šturmovik, P-40 Warhawk atp. Mechanismus 
zatahování je  shodný s obr. 1. Podvozková noha
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podvozky
je ale uložena otočné a pootočení zajišťuje 
kuželové ozubené soukolí. Jedno kuželové ozu
bené kolo je připevněno k podvozkové noze 
a druhé k pouzdru zatahovacího podvozku. Obé 
kola mají stejný počet zubů a tak při zatažení 
o 90 stupňů se i ko lo podvozkové nohy otočí 
o 90 stupňů (obr. 5).

Do křídla z polystyrénu lze podvozek upevnit 
třeba k obdobným hranolům, přilepeným na 
překližková položebra. Celek je pak zalepen do 
křídla. Výřezy pro položebra zhotovíme listem 
pily na kov (obr. 7) -  nikdy ne rozžhaveným 
drátem, který má značný, nepředvídatelný pro
řez. Nejjednodušši je  připevněn! podvozku

s m inimálním kroutícím momentem 50 Ncm. Při 
použití jednoho serva (je umístěno v křídle) je 
třeba pečlivě vyřešit táhlo k příďovému podvoz
ku, které navíc bývá z transportních důvodů 
dělené. Toto uspořádání je nevýhodné tam, kde 
nepatrný posun křídla znamená odjišténí po
dvozku (podvozky Graupner-Kato). Přesto to to  
uspořádání řada modelářů používá a nedá na 
něj dopustit. Například ing. M. Mikulec používá 
delší dobu pouze jedno servo a prakticky neza
znamenal poruchu. Táhla k jednotlivým pod
vozkům jsou zpravidla z ocelových drátů — je 
třeba dát na je jich  tuhost zejména v tlaku 
a proto se důkladně vyvarujeme ostrých ohy
bů. Zásadné se nedoporučuje používat p lasti
kové lanovody (kovové ano); se změnami te-

Všechny popsané mechanismy lze amatérsky 
zhotovit, některé dokonce pouze s běžným 
dílenským nářadím. Na bočnice použijeme du- 
ralový profil L s tloušťkou stěny 1,5 až 2 mm 
nebo ocelový plech tl. 1 mm. Otočné čepy 
z kvalitní ocelové kulatiny (lze použít válečky 
z jehlového ložiska), ložiska otočných čepů 
nejlépe ze silonu, otočně tě lo podvozku z dura- 
lu nebo oceli -  proti otlačení od podvozkové 
struny je vhodné duralové tělo vypouzdřit oce
lovou nebo bronzovou vložkou. Odlehčovací 
pružina je z ocelového drátu o průměru 0,2 až 
0,3 mm.

Při montáži zatahovacích podvozků se mo
deláři, kteří podvozky ještě nezkoušeli, často 
dopouštějí chyb. Uloženi vymýšlejí velmi kom 
plikovaná, často předimenzovaná, rovněž táhla 
vedou nej nemožnějšími cestami.

Připevnění příďového podvozku zpravidla 
nečiní potíže -  bývá připevněn na motorové 
přepážce. Otvor pro podvozkovou nohu s kolem 
zhotovíme raději větší, protože během provozu 
dochází k ohnutí podvozkové nohy a ta by 
mohla narážet na kraje otvoru. Rovněž je třeba 
pamatovat na případnou demontáž podvozku 
během provozu (místo pro šroubovák atp.). 
Příďový podvozek je zpravidla oddělen od nádr
že vodorovnou přepážkou. Ta jednak zesílí 
otvorem narušený trup a pak brání pronikání 
paliva a nečistot do trupu.

Do křídla lze podvozky připevnit několika 
způsoby:

Do klasicky stavěného křídla s žebry podvo
zek přišroubujeme na hranoly z tvrdého dřeva, 
přilepené k překližkou vyztuženým žebrům 
(obr. 6).

k přepážce z překližky tl. 5 mm. Okraje vyplníme 
balsou, popř. přelaminujeme tenkou skelnou 
tkaninou. Balsový potah křídla to to  lože uzavře 
a dokonale zpevní (obr. 8). Další možností je 
podvozek usadit do jakési překližkové krabičky, 
zalepené do křídla (obr. 9). Všechna zmíněná 
uložení jsou vyzkoušena v provozu a zatím jsem 
takto upevněný podvozek nikde neviděl vylo
mený.

Podvozkové šachty v křídlech je třeba zhoto
vit poněkud větší. Na kola o prům ěru 50 mm 
doporučuji šachtu o průměru 60 až 65 mm, na 
kola o průměru 55 mm šachtu o průměru 65 až 
70 mm. Drážka pro podvozkovou nohu by měla 
mít šířku asi 10 mm. Podvozky jsou uloženy tak, 
aby při zatažené poloze bylo kolo nikoliv v ose 
šachty, ale mírně vpředu. Tak zajistíme bezpeč
né zatažení kol i při provozu na horším povrchu. 
Podvozkové nohy se sice mírné ohnou, ale díky 
předsunutí kol je  možné je zatáhnout. Ti, kteří 
mají podvozkové šachty příliš těsné nebo mají 
měkké podvozkové nohy, musí bezpodmínečně 
kontrolovat funkci podvozků před každý star
tem. Trochu větší otvory pro zatahovací po
dvozky se prakticky neprojeví na odporu mode
lu. Při větším počtu modelů se zatahovacími 
podvozky (třeba v jednom modelářském klubu) 
se vyplatí zhotovovat šachty ze skelného 
laminátu (obr. 3 a 10). Formu je vhodné zhotovit 
z Lukoprénu.

Mechanické podvozky ovládáme jedním 
nebo dvěma servy. Autor používá dvě serva 
Futaba (jedno v křídle a druhé v trupu), spojená 
rozdvojkou. Chceme-li použít pouze jedno ser
vo, pak tah běžného serva zpravidla nepostaču
je  a je  třeba použít tzv. podvozkového serva

plot to tiž  mění podstatně svojí délku a jsou 
zdrojem stálých poruch (podvozek se od jiš- 
ťuje, při přistání se zalamuje atp.).

Stanete-li se vlastníky zatahovacích podvoz
ků, pak nejdříve překontro lu jte dotažení všech 
spojovacích šroubů a popř. je  zakápněte lep id
lem. Tato zdánlivá maličkost vám může ušetřit 
velmi nepříjemné vyjímání podvozku s povole
ným šroubem bočnice z křídla -  podvozek se 
vzpříčí a nelze Jej vyjmout. Rovněž překontro lu j
te volný chod celého systému a zjištěné nedos
tatky ihned odstraňte. Podvozkové servo má 
dost práce se samotným podvozkem. Pro snad
nější zatahování bývají podvozky vybaveny od- 
lehčujícl pružinou, jejíž tah lze zpravidla seřídit. 
Správný tah zjistíme při odjišténí podvozku 
(samozřejmě již  s konečnou délkou nohy a s ko
lem). Podvozková noha by se měla tahem 
pružiny sama zatáhnout asi o 30 až 40 stupňů.

Podvozky je  třeba během provozu důkladně 
ošetřovat -  č is tit je  od jemných kamínků a pís
ku, dotahovat vibracemi uvolněné šrouby, rov
nat podvozkové nohy atd. Nezapomeňte; ne- 
zavře-li se vám docela zatahovací podvozek, 
nepokračujte v letu, ale ihned přistaňte. Jde 
s největší pravděpodobností o mechanickou 
závadu a podvozkové servo by bylo během 
celého letu v tahu a tudíž mělo velkou spotřebu 
elektrické energie. R iziko rychlého vybití zdrojů 
je pak značné.

Desétnfk absolvent 
Ing. L. Haikovec
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VAN DRAK Motor. Prototyp létal s motorem MVVS 
1,5 D s vrtulí Top Flite 8 x 4 (200/100) 
a vrtulovým kuželem Modela o průměru
45.

cvicny 
jednopovelový 

RC model 
na motor 

1,5 cm3

ku a lože 
přepážky 
a odtoko- 

lišty 2 x 8  
ož^ní křidla, 

do druhé 
pro ulože- 
dno trupu 
přepážky, 
5. V místě 
ad lištami 
p uzavřen 
část trupu 
ařekližkou

f S  X.

Trup má motorovou přep; 
motoru z překližky tl. 5, 
z překližky tl. 2 'íTftístě náběži 
vé hrany křídla, ýjvě smrkové 
v ose trupu a f ftyě pro 
Motorové lože je zakotvi 
přepážky a je pfqd, ní upra' 
ní palivové nádrjj?. Bočn 
z balsy tl. 2začíi 
koutové lišty js< 
vetknutí VOP j 
2 x 8  proříznutyJSfiorá je tri 
balsou tl. 2 s léty napříč. Předn 
je na bocích a na dně zesílena 
tl. 1. Čelo kabiny je vybroušeno z balsy tl. 5 
a zalícováno. Boky motorového prostoru 
jsou vybroušeny z balsy tl. 10. Pro montáž 
motoru, příďového podvozku příry-pro 
uložení zátěže, je pod motorem odnímací 
balsová „vanička". Pro upoutání (jřřídla 
jsou před první a za druhou sřepážkou 
vlepeny kolíky o průměru 4; stényjhupu 
jsou v těchto místéch yy^fjjjtfny zevnitř 
překližkou tl. 2.

Křidlo má prof i ( s rovnou spodní stra
nou. Npsníky ze smrkových Iiš1j2 x 8 jsou 
slepeny £ 0  příslušného vzepětí; upro
střed j^eu vyztuženy z obou stran taktéž 
smrkovými lištami 2 x 8 .  Centroplán kříd
la je vybrgušen vfcrlokužeberzbalsytl. 10, 
střední žebro je z překližky tl. 5. Žebra 
křídla jágu z bálsy tl. 2. Náběžná lišta 
z balsy (jp x 12 je podloženy smrkovou 
lištou 2 x-íL^apuštěnou do žť ber. Odto
ková lišta jez ivrdií balsy 8 x 3D. Náběžná 
a odtokové lišta jsou zapuštěhy do cen- 
troplánu a vyztuženy rohovým výztuhami 
z tvrdé balsy tl. 3 Smrkové nosníky 3 x 3  
na horní straně arofilu nejsou zakresleny 
na výkrese. V místě připoutání křídla 
gumou jA náběžná a odtÖKQKå část křídla 
polepena dýhou šířky asi 13. Koncové 
oblouky jsou vyt troušeny ž bal iý tl. 10. Na 
koncích ^ íd la  jsiou negativy 3 mm (měře
no na kopci odtokové lišty). Jsbu vytvoře
ny ohoEDpváním obtokové lišty ze spodní 
strany vgélce asi 170 mm.

O casrtř p lochy. Vodorovná ocasní plo
cha je vybroušena z balsy tl. 3 zhruba do 
souměrného profrju na tloušfku 4 až 4,5
a je vsunuta do sp 
Svislá prašní ploch 
dvěma stojinami. PÍ

tjočr
kor

cích trupu, 
trukční, se 
balsy tl. 5, 

tl. 2,5, mezi 
ové tkaniny

zadní z ê-jJvou balso' 
něž je -vlepen prou; 
jako otočný závěs SméröVåho kormidla. 
Diagonétfií výztuhy jsou z balsových lišt 
2 x 5 .  Směrové kormidlo je slepeno ze 
dvou pffiěnek balsy tl. 2,5, mezi něž je 
vlepen áttbnový závěs; kormidlo je sbrou- 
šeno do klínu. Stojiny kýlovky jsou tak 
dlouhé, aby je bylo možné zakotvit do

je  vcelku jednoduchý a zvládne jej i méně 
zručný modelář. Použitá balsa je běžné 
kvality, pouze na odtokovou lištu, táhlo 
vybavovače a některé výztuhy koutů bylo 
použito tvrdší houževnaté balsy. Kromě 
exponovaných stavebních uzlů trupu 
a křídla, které byly lepeny Epoxy 1200, je 
vše lepeno Kanagomem. Vzhledem ke 
krátké přední části trupu je zapotřebí, aby 
ocasní plochy byly co nejlehčí -  avšak 
nikoli na úkor pevnosti. Všechny uvedené 
míry jsou v mm.

VOP. Přechod kýlovky do trupu jez balsy 
tl. 5. Na pravé straně směrovky je přišrou
bována páka Modela.

Podvozek. Příďový je z pružinového 
drátu o průměru 3, kolo je z pěnové gumy 
o průměru 40. Je připevněn dvěma šrouby 
M3 k motorové přepážce. Hlavní podvo
zek je z duralového plechu tl. 1,5, kola 
jsou z pěnové gumy o průměru 50. K trupu 
je připoután gumou.

Nádrž je spájena z pocínovaného ple
chu tl. 0,3. Sací, plnicí i odvzdušňovací 
trubky jsou z kovové náplně do propiso
vačky. Obsah nádrže pro motor MVVS 
postačí asi 25 cm’ (přibližně na šest minut 
letu).

Radiové vybavení. Prototyp byl řízen 
soupravou Marss přijímačem Mini a elek
tromagnetickým vybavovačem EMV 1; 
jako zdroj sloužila plochá baterie 4,5 V. 
Vybavovač je se směrovkou spojen lištou 
z tvrdší houževnaté balsy 6 x 6 ,  opatře
nou na koncích dráty o průměru 2 s vidlič
kami Modela.

Seřízení. Model létá bez signálu vlevo 
Levá výchylka směrovky je seřízena tak, 
aby model kroužil v horizontu nebo mírně 
stoupal. Pravá (signálová) výchylka smě
rovky je seřízena do ostré sestupné zatáč
ky. Na modelu činila výchylka vlevo 
0,5 mm, vpravo asi 2 mm.

Povrchová úprava. Křídlo a SOP jsou 
potaženy tlustým Modetepanem, trup 
a VOP je zdoben barevnými proužky 
papíru. Okna kabiny jsou naznačena bar
vami Unicol. Celý model byl nakonec 
nastříkán čirým syntetickým lakem.

Milan a Milan Samešovi, 
Modelklub Mnichovo Hradiště
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motorová 
jachta 

třídy EX 500

JANTAR
K onstrukce:

J. Le jsek , K LM  V ysoké M ýto

Model Jantar byl navržen pro kroužky 
lodních modelářů na školách, 
v pionýrských domech či klubech 
Svazarmu, v nichž je j žáci postaví (při 
schůzkách o trvání tří až čtyř hodin týdně) 
ještě před zahájením soutěžní sezóny, 
aniž by rozpracovaný model odnášeli 
domů a část prací dělali bez dozoru 
instruktora. Je stavebně velmi 
jednoduchý a zachovává klasickou 
modelářskou technologii, která je 
největším přínosem pro polytechnickou 
výchovu mládeže.

S modely Jantar soutěži východočeští 
žáci již  třetí rok a v 80 % startů na 
soutěžích dosahují výkonu I. VT. V létech 
1979a 1980 se devět modelářů-žákú 
z Vysokého Mýta umístilo s těmito modely 
v žebříčku ČSR třídy EX-500 vždy v první 
dvacítce. Při pečlivém provedení je model 
i vzhledově velmi pěkný. Svědčí o tom 
skutečnost, že na přeborech lodních 
modelářů žáků v posledních třech letech 
v Prostějově, Českém TěšíněaSoběslavi 
byl vždy některý z těchto modelů 
vyhodnocen mezi třemi nejhezčími.

Na výkrese jsou uvedeny dvě verze 
nástavby -  motorová jachta a požární 
člun, což je výhodné pro práci v kroužku: 
z jednotné stavby trupu se objeví na 
soutěžích modely dvou typů. Na výkrese 
však nejsou rozkresleny některé drobné 
detaily, které jsou dostatečně názorné 
z půdorysu a bokorysu modelu (poziční 
světla, záchranné kruhy atp ).

Po prostudováni výkresu se rozhodneme pro 
druh nástavby a podle toho si připravíme po
třebný materiál. Rovněž je nutné podle materiá
lových možnosti rozhodnout, z čeho zhotovíme 
kýl. Nej lepši jízdní i pevnostní vlastnosti má 
model s kýlem z duralového plechu tloušťky
1,5 mm, ale lze použít i kýl z hliníkového plechu 
tl. 2 mm nebo z překližky. V tom případě ale

doporučuji raději slepit epoxidem dva pásy 
překližky tl. 1 mm (aby se vyrušilo přirozené 
prohnutí překližky, slepíme je prohnutím  proti 
sobě), než použit překližku tl. 2 mm. Nejprve 
postavíme trup, ale v době čekáni na vytvrzenf 
lepidla Epoxy 1200 (kterým celý model lepime) 
si budeme připravovat díly nástavby.

Trup. Žebra trupu 1 až 6 překreslíme přes 
karbonový kopírovací papír na překližku tl. 4 až 
5 mm a vyřežeme s malým přídavkem (čára 
zůstane na dílu anapřesnýtvaržebradobrousl- 
me brusným papírem upevněným na dřevěném 
hranolu). Zářezy pro podélníky o průřezu 
3 x 3  mm dopilujeme jehlovým pilníkem a pře
zkoušíme si je jich správný rozměr vložením 
kousku lišty. Na výkrese jsou uvedeny výřezy 
pro kýl o tloušťce 2 mm. při použitf duralového 
kýlu si zářezy zmenšíme na 1,5 mm.

Kýl 7 je navržen pro uložení hřídele s lodní 
vrtu li Hegi, který je  k dostáni v našich modelář
ských prodejnách. Pokud bychom jej neměli, 
nahradíme jej trubkou o průměru 5/4 mm opa
třenou na obou koncích kluzným ložiskem, 
nebo její konce rozřízneme, stáhneme a zacínu- 
jeme a pak provrtáme na průměr 3 mm. Jako 
hřídel použijeme mosazný drát o průměru 
3 mm, který na jednom  konci opatříme závitem 
M3 pro lodní vrtu li o průměru 30 mm naší 
výroby a druhý konec obrousíme, aby se dal 
vsunout do pružné spojky 2 (asi na 2,5 mm). 
V případě, že pro pohon modelu použijeme 
sovětský motor s hřídelem a vrtu lí prodávaný 
v modelářských prodejnách z a 25 Kčs, bude mít 
výřez v kýlu větší sklon (je kreslen čárkované). 
Současné je třeba přizpůsobit výřezy v žebrech 
3 a 4 a napájecí baterie rozdělit (jednu umístit 
v modelu před motor).. Tato pohonná jednotka 
je to tiž  kratší; úpravy jsou nutné pro zachování 
vyvážení modelu.

Konstru trupu sestavujeme kýlem vzhůru na 
rovné desce z měkkého dřeva. Narýsujeme na ni 
osu trupu a zakreslíme polohu jednotlivých 
žeber (osy s vyznačením krajů dílů). Žebro 6 
zalepíme do kýlu 7. Na desku ustavíme žebro 
bud z boku žebra hřebíčkem přichyceným 
hranolem, nebo šikmo zabodnutým modelář
ským špendlíkem. Stejné upevníme i žebro 1 
zrcadlo trupu. Ostatní žebra ustavíme podle 
narýsovaných os žeber do správné polohy a za

lepíme. Po zaschnutí vlepíme do výřezu čtyři 
podélníky o průřezu 3 x 3  mm a tím máme 
hrubou kostru trupu hotovu. Podélníky musíme 
u přídě seříznout, aby přilehly na kýl. Použije- 
me-li kovový kýl, je nutné jej před lepením dobře 
odmastit a v místech lepení zdrsnit brusným 
papírem. Po zaschnutí obrousíme podélník na 
outorové hraně i u paluby do tvaru trupu. Potom 
si připravíme dva pásy překližky tl. 1 mm (p ří
padně tl. 0,8 mm) na obšívku dna trupu. Dno 
polepíme ještě na kostře připevněné na pracov
ní desce. U kýlu přichytíme obšívku špendlíky 
do žeber a k outorové h raně ji přichytíme kolíky 
na prádlo. Teprve povytvrzení lepidla sejmeme 
trup z desky a obdobným způsobem potáhneme 
i boky trupu (po předchozím ohoblování a ob
roušení přečnívající obšívky dna).

Obšívka dna končí na žebru 6. potah boků 
sahá až k přídi modelu. DII 8 je  výplň z hranolu 
tvrdší balsy nebo lipového dřeva, který dobrou
síme do tvaru trupu. Pak si na pracovní stůl 
připevníme pás brusného papíru a zabrousíme 
horní stranu trupu do roviny.

Současné s' trupem si zhotovíme stojan m o
delu slepený z dílů 51 a 52 z překližky tl. 5 mm 
a čtyř lišt o průřezu 5 x 5  mm a délce 250 mm. 
Uložení trupu na stojan nám usnadní další 
práci.

Do takto připraveného trupu začneme vesta
vovat vnitřní vybavení. Nejprve vyřízneme úzké 
spojky v kýlu u výřezu pro hřídel lodní vrtule 
a v zadní části kýlu pro průchod trubky vedení 
kormidla. V obšívce trupu dopilujeme kulatým 
jehlovým pilníkem oválný otvor pro pouzdro 
hřídele, které pak ustavíme a zalepíme do kýlu 
i dna trupu. Z hranolu lipovéhodřeva zhotovíme 
lože motoru 12 a gumičkami k němu připevníme 
m otor Igla. Ke spojení motoru s hřídelem je 
nejvhodnější kardan 2 firmy Marx, běžné prodá
vaný v modelářských prodejnách za 23 Kčs 
Podle výkresu jej zkrátíme a po sestavení poho
nu zkontrolujeme přesnou polohu lože motoru, 
které pak zalepíme. Pokud neseženete kardan, 
je možné hřídel s motorem spojit vinutou pruži
nou. Nedoporučuji ale použití pryžové ventilko- 
vé hadičky, které je velmi poruchové.

Do zadní části trupu zalepíme hranol pro 
uloženi korm idla a do roviny s horní stranou 
trupu vlepíme dvě pomocné lišty 3 x 3  mm.

(Pokračování 
na str. 18)
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ODŘÍZNOUT MOSAZ. NAPLN KULIČKOVÉHO. PERA

CARKOVANE VYZNA
ČEN VÝŘEZ PŘI 
POUŽITÍ SOVĚTSKÉ
HO MOTORKU. NUTNO 
UPRAVIT ŽEBRA 
TRUPU 3 A 4!

SOUTĚŽNÍ model kategorie EX -  500

JANTAR
MOTOROVÁ JACHTA 
KONSTRUKCE: JIŘÍ LEJSEK 
DÉLKA: 495 MM 
MOTOR: IGLA 2,4 -  4,5

POZARNI ČLUN 
M.K. VYSOKÉ MÝTO 

ŠÍŘKA: 104 MM 
ZDROJ; 2x4,5 V



JANTAR
motorová 

jachta 
třídy EX 500
(D o k o n č e n i 
ze s tr. 15)

které nám ohraničí montážní o tvor v paiubépro 
přístup ke korm idlu. Rozteč mezi lištami musí 
být dodržena, aby otvor bylo možno přikrýt 
poklopem 37. Směrem od kýlu provrtáme hra
nol pro uchycení trubky o průměru 4/3 pro 
korm idlo a zalepíme ji. Zhotovíme schránku na 
ploché baterie a vlepíme ji do trupu.

Po skončení těchto prací si připravíme epoxi
dové lepidlo, které mírně naředlme nitrořed i- 
dlem a celý vnitřek trupu jím pečlivé natřeme, 
aby byl odolný proti vniknuvší vodě, čemuž při 
soutěžích nikdy nelze zcela zabránit.

Paluba. Jachta bude mít elegantní plaňkovou 
palubu z lišt o průřezu 2 x 5  mm (vybereme 
stejné světlé dřevo), mezi které vložíme pásky 
mahagonové případné ořechové dýhy. Postu
pujeme tak, že nejprve v podélné ose přilepíme 
jednu lištu po celé délce a k nl pak střídavé 
z obou stran lepíme pásky tmavé dýhy, pak lišty 
atp. Při tom již nelepíme celé lišty, ale vynechá
váme části, kde budou v palubě otvory zakryté 
nástavbou a poklopem. Všechny lišty i hrany 
dýhy směřující dovnitř lodi natíráme lepidlem, 
aby byla paluba impregnovaná. Po vytvrzení 
lepidla pak na pásu brusného papíru palubu 
vybrousíme do roviny a okraje ohoblujeme 
a zabrousíme do tvaru trupu.

Palubu požárního člunu zhotovíme buď plaň
kováním pouze z lišt (bez prokládáni dýhou) 
nebo z překližky tl. 1 mm, kterou potom natře
me buď světlešedým nebo světlehnědým lakem 
Výřezy v palubě pak opracujeme na přesné 
rozměry podle výkresu a na je jich kraje p řilepí
me lišty o průřezu 2 x 5  mm na výšku tak, aby 
o 3 mm přesahovaly nad palubu. Tím vzniknou 
ohrádky zabraňující vnikání vody do trupu. Nyní 
máme celý trup připravený ke tmelení a povr
chové úpravě.

Z duralového nebo tlustšího hliníkového 
plechu si připravíme díl pro zajištění kormidla 
33. Na jeho konce nalepíme hranoly a celek 
vlepíme podle výkresu do trupu. Dále zhotovíme 
páku korm idla 35 a příložku 34 z hliníkového 
plechu tl. 1 mm. Korm idlo slepíme z dílu 16 
z překližky tl. 2,5 mm a dvou dílů 15 z překližky 
tl. 1 mm. Před slepením vložíme do zářezu díl 32 
z drátu do kol ručních vozíků (o průměru
2,5 mm s lisovaným závitem M3). Korm idlo 
vybrousíme do souměrného profilu, natřeme 
epoxidem a teprve potom barevným lakem.

Nástavba. Vyřežeme všechna vnitřní žebra 
nástavby 19, 20, 22 a 23 z překližky tl. 1,5. Další 
díly 18, 21,24 a 17 (2 kusy) pro požární nástavbu 
z překližky tl. 1 až 1,2 mm, pro nástavbu jachty 
z překližky polepené dýhou. Ze stejného mate
riálu podle druhu nástavby zhotovíme i díly 28 
a 30. Pozor: díl 17 musí být při dýhovaném 
provedení levý a pravý. Doporučuji spo jit dva 
polotovary hřebíčky (v oknech) a řezat je sou
časné -  tím dosáhneme naprosté shodnosti 
obou bočních částí nástavby. Kostru nástavby 
sestavujeme přímo na modelu. Žebra nástavby 
nasuneme na rámeček výřezu paluby, čímž 
dosáhneme souměrnosti nástavby, která bude 
zároveň lícovat s palubou. Po sestavení kostry 
přilepíme bočnice 17, pak šikmá čela 21 a 24. 
Zabrousíme vrchní stranu do roviny a nalepíme 
střechy 28 a 29 a podlážku 30. Po zabroušeni 
u nástavby s mahagonovou či ořechovou dýhou 
ještě napustíme hrany, na nichž je patrný svět

lejší proužek překližky, ořechovým mořidlem. 
Okna „zasklíme" až po nalakování nástavby 
(vné i uvnitř) -  z vnitřku nalepíme na okna 
proužky čiré fólie. Rámečky oken 25 (1 kus). 26 
(5 kusů) a 27 (2 kusy) vyřežeme z překližky tl. 
1 mm a velmi čisté opracujeme. Na nástavbu je 
lepíme až po dokončeni povrchové úpravy 
rychleschnoucím lepidlem stejné jako fólie do 
oken (Kanagomem atp ). Efektní jsou i rámečky 
oken z leštěného hliníkového či mosazného 
plechu. Poklop pro jachtu či skříň pro požární 
nářadí sestavíme z kousků lišt o průřezu 
2 x 5  mm a 3 x  3 mm a překližky tl. 1 mm. Do 
poklopu podle výkresu zapustíme a zalepíme 
kousek drátu do jízdního kola jako žerď vlajky 
domovského státu.

Povrchová úprava a doplňky. Trup i všechny 
díly, které budeme barevné upravovat, nejprve 
vytmellme tmelem, který si připravíme z lepicí- 
cho nitrolaku a dětského zásypu. Po vybroušení 
a případném dalším přetmelení nerovností po
vrch natřeme dvěma až třemi vrstvami barev
ného nitroemailu. Práce s nitroemaily je pro 
žáky rychlá a snadnější než se syntetickými 
nátěrovými hmotami -  při občasné konzervaci 
nátěru autobalzámem vydrží povrchová úprava 
běžně tři soutěžní sezóny bez oprav.

Motorová jachta s mahagonovou nástavbou 
bude mít trup nad vodoryskou (KVR) bílý nebo 
v barvě slonové kosti, pod KVR je nejhezčí 
tmavě hnědá (čokoládová) s čarou ponoru 
zvýrazněnou zlatou linkou Palubaa nástavba je 
lakována čirým nitrolakem (celolesk) a zůstane 
tedy v barvě dřeva.

Požární člun má trup nad KVR v barvě 
slonové kosti. Pod KVR je jasné červený, čára 
ponoru může být zvýrazněna černou linkou. 
Plaňková paluba zůstane v barvě dřeva, palubu 
z překližky natřeme světle šedě (holubí šeď) 
nebo světle hnědé (dub). Nástavba bude ve 
stejné barvě jako trup, rámečky oken a skříň na 
zádi budou červené. Manipulační plata u proud- 
nic budou černá, stejné jako kotva, kryty pozič
ních světel, světlomet (kromě skla) a anténa 
radiolokátoru.

Záchranné kruhy 38 z překližky tl. 4 mm jsou 
natřeny jasné oranžovou barvou. Tmavě červe
nou nitkou je k nim připevněn obvodový prova- 
zec. Poziční světla z překližky jsou černá. 
Vlastní svítidla zhotovíme snadno rozříznutím 
a zkrácením červené a zelené hlavičky modelář
ského špendlíku na čtvrtiny. Zelené světlo je 
umístěno na pravé straně ve směru jízdy, červe
né vlevo! Stožár 36 jachty ponecháme v barvě 
dřeva, u požárního člunu v barvě nástavby. 
Pěnová proudnice na střeše nástavby, jakož 
i stojan dvojité vodní proudnice, jsou stříbrné. 
Vodní proudnice jsou ponechány v barvě mosa
zi. Manipulační držáky proudnic zhotovíme 
z pozinkovaného drátu a na koncích jako 
rukojeti navlékneme krátké kousky černé bužír- 
ky. Na obou bocích přídě je napsán název lodi, 
na zrcadle musí být uveden domovský přístav 
(jméno města modeláře), na bocích zádě má být 
označení státu (ČSSR) a licenční číslo mode
láře.

Elektroinstalace. K pohonu modelu použije
me elektrom otor Igla pro napětí 2,4 V nebo
4,5 V, případně sovětský komplet A-287 s hříde
lem a lodní vrtu lí (doporučuji zvýšit výkon

motoru přidáním permanentních magnetů -  viz 
Modelář 3/1980).

Pro napájení používáme dvě ploché baterie 
Pro m otor 2,4 V je zapojíme paralelné a získáme 
tak poměrně značnou zásobu energie a nemu
síme tak často baterie měnit. I m otor 2,4 V však 
snese zapojeni baterií v sérii, tj. napětí 9 V. Pro 
motory 4,5 V zapojíme baterie zásadně do série, 
aby měl model dostatečnou rychlost. K e lektric
ké instalaci použijeme měděné izolované lanko 
(například z vyřazených šňůr telefonních pří
stro jů); do jednoho přívodu zařadíme páčkový 
vypínač, upevněný v žebru nástavby 19, takže je 
kryt střechou nástavby a není příliš nápadný 
Pro připojení baterií jsou velmi vhodné kontakt
ní nástrčky na ploché baterie Modela. Usnadňu
jí rychlou výměnu baterií při soutěži, když dojde 
k rozjížďkám o konečné pořadí

Za|íždění a seřízení modelu. Model položí
me na vodu (třeba doma ve vaně) a dovážíme jej 
tak, aby byl trup ponořen po KVR. Zátěž umístí
me co nejníže (kolem kýlu) azajistíme lepidlem. 
Jen dostatečně ponořený lodní trup je zárukou 
udržení správného směru jízdy!

Pro vlastni zajíždění modelu si vybereme 
čistou vodní hladinu a klidné počasí. Asi 30 m 
od startovního mola vytyčíme bójkami branku, 
na níž model vypouštíme. Korm idlo hrubé na
stavíme přímo pohybem perutě při povolené 
horní matici. Když máme model seřízen natolik, 
že se od vytyčené branky neodchýlí víc než 5 m, 
doladíme jízdu již jen posunováním páky kor
midla pod nástavbou vždy po uvolnění příložky 
a jejím opětném utažení Pohyb páky o 2 mm 
znamená na předepsané trati odchylku přib liž
ně 1 m. Přitom je třeba si uvědomit, že páku 
korm idla je nutné vychylovat na stranu zatáče
ní, aby pak jel model rovně. A ještě upozornění: 
mezi jízdami je potřeba dělat přestávky, aby si 
baterie mohly „odpočinout".

Hlavní materiál (míry v mm)

Překližka tl. 0,8 x 300 x 400;
1 X 550 x 600; 1,5 X 200 x 300;
4 X 100 X 400; 5 x 100 x 200 

Dýha mahagonová nebo ořechová tl. 
0,6 X 350 x 60Ö

Smrkové lišty, délka 1000 x  2 x  5 -  12 ks; 
3 X 3 -  6 ks

Hranol tvrdší bal6y 15 x 30 x 80 
Hranol lipového dřeva 30 x  30 x 90 
Duralový plech 1,5 x 12 x 80 (příp. na kýl 

100 X 500)
Hliníkový plech 1 x 20 x 120 
E lektrom otor Igla 2,4 V nebo 4,5 V 
Hřídel s lodní vrtu lí 0  30 Hegi, příp. náhrada 

-  1 ks
Kardan zn. Marx, příp. vinutá pružina -  1 ks 
Páčkový vypínač -  1 ks 
Plochá baterie 4,5 V -  2 ks 
Lepidlo Epoxy 1200 -  1 souprava 
Lepidlo Kanagom -  1 tuba 
Plastiková fó lie  tl. 0,3 x  40 x 200 
Drát do kola se závitem M3 -  1 ks 
Vodič lankový izolovaný 0  0,8, délka 800 
Kontaktní nástrčky Modela -  2 páry 
Brusný papír -  3 archy různé zrnitosti 
Lepicí nitrolak, čirý nitrolak Celolesk, barev

ný nitroemail bílý nebo slonová kost, 
hnědý, v malém množství červený, zele
ný, oranžový a černý
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Doplněk pro soupravu
MARS

Mezi modeláři je poměrně hodně jed- 
nokanálových souprav MARS II, které 
dovolují ovládat pouze směrové kormid
lo. Pro svého přítele jsem navrhl doplněk 
který umožňuje ovládat řídicí pákou kor
midlo a přepínačem klíčování (automatic
ké - ruční) chod hnacího elektromotoru 
Při poloze „automatické klíčování" motor 
běží, v poloze „ruční klíčování" stoji.

Zapojení je na obr. 1. Impulsy přicháze
jící z přijímače (RX) otevírají tranzistor T3, 
který Spíná motor serva a také tranzistor 
T1, který je díky kondenzátoru C1 otevřen 
i mezi pulsy. Tranzistor T2 je tedy uzavřen 
a relé je rozepnuto, takže béží hnací 
motor, lod jede a je normálně ovladatel
ná. Po přepnutí přepínače na vysílači 
ruční klíčování přestanou přicházet im
pulsy z RX, po vybití C1 se uzavře T1 a T2 
sepne relé Re. Přestane běžet motor a na 
jednom ze vstupů hradla C se objeví log 
„ 1 na druhý vstup jsou přivedeny impul
sy z astabilního klopného obvodu, tvoře
ného hradly a a b. Výstup z hradla c je 
negován přes hradlo d a ovládá přes T3 
motor serva. Klopný obvod je do doplňku 
zařazen proto, aby po přerušení automa
tického klíčování kormidlo nezůstalo 
v poloze „bez signálu" (lod by do zastave
ní jela po okruhové dráze); klopný obvod 
zajišťuje kmitání kormidla a tím i přímou 
jízdu modelu.

Doplněk je postaven na desce plošných 
spojů (obr. 2), rozmístění součástek je na 
obr. 3. Nepájíme R5, místo R2 zapojíme 
trimr o hodnotě 4k7 a výkonový tranzistor 
T3 spojíme s deskou třemi vodiči.

Oživení: Připojíme napájecí napětí 
+4,5 V na vývod 1, -  na vývod 3, připojíme 
přijímač, jehož výstup zapojíme na vývod 
2. Běžec trimru nastavíme do takové 
polohy, aby relé přitáhlo (přijímač bez 
signálu). Zapneme vysílač a tlačítkem 
vyšleme signál -  relé musí odpadnout. Po 
přerušení signálu by mělo relé sezpoždé- 
ním asi 1 s přitáhnout. Nyní přepneme 
vysílač na automatické klíčování a trimr 
posuneme do takové polohy, aby i v kraj
ních polohách řídicí páky byly vysílány 
krátké impulsy -  relé není sepnuto. Po 
přepnutí vysílače na ruční ovládání při 
rozepnutém tlačítku musí relé sepnout. 
Jestliže je vše v pořádku, odpojíme trimr, 
změříme jeho hodnotu a do desky zapájí
me odpor nejbližší hodnoty. Nyní ověříme 
funkci zbylé části. Přepínač je stále v po
loze pro ruční klíčování. Logickou son
dou, popř. voltmetrem, zkontrolujeme 
zda pracuje klopný obvod: na výstupu 
hradla d by mél být signál se střídou 1:1.  
Tecf můžeme zapojit podle obr. 5 motor 
serva (např. „špagomatik "). Místo odporu 
R5 zapojíme ampérmetr v sérii s trimrem 
100 ohmů, kterým nastavíme takový 
proud do báze T3, aby motor spolehlivé 
pracoval. Pozor -  proud nesmí překročit 
10 mA. Také tecf změříme hodnotu trimru 
a nahradíme jej nejbližší vyšší hodnotou 
(Při použití výkonového tranzistoru s ma
lým zesilovacím činitelem můžeme R5 
nahradit drátovou spojkou.)

Dále osadíme malou desku konektory: 
jako K1 (konektor pro přijímač) použije

me zásuvku, pro K2 vidlici. Desku konek
torů připájíme k desce součástek společ
ně s drátěnou výztuhou podle obr 4 Na 
doplněk zhotovíme krabičku z překližky 
tl. 1 až 2 mm, tranzistorT3 přišroubujeme 
zvenku šrouby M3.

Protože doplněk je určen pro spínání 
většího počtu pohonných motorů, bylo 
použito relé LUN 6 V Pro menší výkony 
lze po úpravě plošného spoje použít 
modelářské relé MW S, čímž se zmenší 
rozměry a klesne odběr. Proud při použití 
relé LUN 6 V a motoru serva běžícího 
naprázdno |e asi 65 mA.

Ivo  L ipovský

se-

Použité so učástky

T1 103NU70 (104,
105 . . . 107 nebo jiný
NPN)

T2 102NU71 (NPN schopný
sepnout Re)

T3 KU611 (podle motoru
serva)

IO 1 ΜΗ 7400
D1 až D3 KA501
C1 50M/6V
C2, C3 100M/6V
R1 2k2 Ί
R2 viz text
R3, R4 4k7 Y TR 112
R5 viz text i
R6 220
R7 680 J
Relé LUN 6 V (M W S)

meter, e o-

*4$ r :~ —

2 EPSfcí *b *b
■1 A s  —l— -T—

Obr. 4

Obr. 5
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De Havilland
DH-60 
Cirrus Moth

Na rozvoji sportovního letectví má ne
malý podíl britská firma de Havilland 
s řadou letounů, jejichž názvy byly ve
směs vytvořeny obměnou původního ná
zvu Moth (můra, mol). Prvním z této řady 
je DH-60 Cirrus Moth, který se zachoval 
do dneška, byl firmou restaurován do 
původního stavu a je uložen na letišti 
v Hatfieldu.

Předchůdcem letounů řady Moth byl 
typ DH-51, poháněný vzduchem chlaze
ným osmiválcem Airdisco s válci do ,,V" 
o výkonu 90 kW. Byl však příliš velký 
a nákladný pro případné soukromé zá
kazníky. Proto firma začala s vývojem 
nového typu. V té době ale neexistoval 
žádný vhodný motor. Jako velmi ekono
mická možnost se ukázalo sestavení čtyř
válcového řadového motoru z dílů původ
ního motoru Airdisco a použití běžného 
automobilového karburátoru a magneta. 
Vzniklý motor pojmenovaný Cirrus, dosa
hoval 48 kW při použití normálního benzí
nu jako paliva. S vývojem nového motoru 
pokračovala souběžně stavba prototypu 
letounu pojmenovaného Cirrus Moth, na 
němž byl poprvé použit patent firmy -  
diferencované ovládání křidélek. K zalě- 
tání prototypu došlo začátkem roku 1925. 
Výkony letounu, pořizovací a provozní 
náklady vzbudily velký zájem a firma záhy 
získala objednávky ministerstva letectví, 
aeroklubů i soukromníků.

V roce 1927 pak vznikla verze Cirrus II 
Moth s motorem o výkonu 78 kW, označe
ná DH-60X. Několik letounů Moth bylo 
poháněno hvězdicovým motorem Genet 
o výkonu 55 kW. Postupně byly zaváděny 
úpravy konstrukce -  změna provedení 
podvozku, byly instalovány automatické

výsuvné sloty atp. Letouny Moth se mon
tovaly v kanadské pobočce, v licenci byly 
stavěny ve Finsku a Austrálii, uvažovalo 
se o licenční výrobě v USA. Roční produk
ce přesáhla již v druhém roce výroby sto 
letounů a tak bylo nutno zajistit náhradu 
za dosud používané motory Cirrus, neboť 
zdroj dílů -  motory Airdisco -  již nebyly 
v dostatečném počtu k dispozici. V roce
1927 byl vyvinut a vyzkoušen v závodním 
DH-71 řadový čtyřválec Gipsy I a v roce
1928 byl tento motor úspěšně vyzkoušen 
na letounu Moth. Součástí ověřování no
vého motoru byla šestisethodinová 
zkouška jen s běžnou údržbou, při níž se 
nalétalo 82 000 kilometrů. Zapečetěný 
motor i letoun absolvovaly tento devíti- 
mésíční test úspěšně. Nová verze byla

pojmenována Gipsy Moth. Další verze 
DH-60M měla již trup z ocelových trubek 
s hmotností o pouhých 30 kg větší než 
původní dřevěný. Verze DH-60T s moto
rem Gipsy II o výkonu 90 kW byla poslední 
-  z ní vzniknul další typ s označením 
DH-82 a názvem Tiger Moth.

Letouny Moth byly úspěšné i na spor
tovním poli. Ještě v rocezalétání prototy
pu dosáhl Sir Alan Cobham pozoruhod
ného výkonu letem Londýn-Curych a 
zpět s mezipřistánim v Curychu v jedi
ném dni. Letouny Moth zvítězily dva roky 
po sobě v Královském poháru, uskutečni
ly řadu dálkových letů do Jižní Afriky, 
Indie a Austrálie, na tomto typu létal slav
ný cestovatel Sir Francis Chichester. Vy
nikajících výkonů na letounech Moth do
sáhly i ženy. Třeba v roce 1930 uskutečni
la Amy Johnsonová na stroji s imatriku- 
lací G-AAAH ,,Jason" sólový let Anglie- 
-Austrálie a Američanka Ingallsová zalét
la 344 po sobě jdoucích přemetů.

Celková produkce Mothů DH-60 včetně 
licenčních převýšila 3000 kusů a ještě 
dnes létá řada Zachovalých letounů toho
to typu po celém světě. Rada letounů byla 
vybavena plováky nebo lyžemi, letouny 
vyráběné v Kanadě měly často zcela za
kryté pilotní prostory.

TECHNICKÝ POPIS
De Havilland DH-60 Cirrus Moth je 

dvousedadlový jednomotorový dvouploš- 
ník celodřevéné konstrukce, určený pro 
sport, turistiku a cvičné létání.

Křídla jsou dvounosníková, potažená 
plátnem, uvnitř vyztužená ocelovými lan
ky. Křidélka s diferencovanými výchylka
mi, umístěná jen na spodním křídle, jsou 
ovládána ocelovými lanky. Křídla jsou 
rozepřena dvěma profilovými vzpěrami, 
křížem vyztuženými ocelovými ianky. 
Křídla se pro transport nazemi asnadnéj-

(Pokračování na str. 22)
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De Havilland DH-60 
Cirrus Moth

(Dokončeni ze str. 20)

ší uskladněni v hangáru sklápějí dozadu 
podél trupu okolo otočného závěsu zad
ního nosníku. Složená křídla se v místě 
závěsů předních nosníků rozepřou po
mocnými vzpěrami, které jsou za normál
ního provozu upevněny koženými řemín
ky na levém boku trupu. Šířka složených 
křídel nepřesahuje rozpětí výškovky.

Trup je celodřevéný a je celý potažen 
překližkou. Na hlavní (zadní) přístrojové 
desce jsou: tlakoměr oleje 1, rychlomér2, 
výškomér 3, otáčkoměr 4, štítek NO SMO
KING 5, azatáčkomér7. Na přední přístro
jové desce je pouze rychloměr 2, výško
mér 3 a štítek SMOKING PROHIBITED 5. 
Vypínače magnet jsou umístěny vně na 
trupu vpravo vedle větrných štítků přední
ho a zadního pilotního prostoru. Pro 
snazší přístup do předního pilotního pro
storu jsou na pravém boku trupu vyklápě
cí dvířka. Za zadním sedadlem je prostor 
pro zavazadla, přístupný otvorem nad 
opěradlem zadního sedadla. Řízení je 
dvojité. Lanka ke směrověmu kormidlu 
jsou vedena vně trupu, výškové kormidlo 
je ovládáno táhly. U později vyrobených 
strojů byla táhla nahražena ocelovými 
lanky vedenými vně zadní částí trupu.

Ocasní plochy jsou rovněž celodřevé- 
né a potažené plátnem. Stabilizátor je 
vyztužen dvěma profilovými vzpěrami, ve
doucími dolů k trupu.

Přistávací zařízení tvoří jednoduchý 
odpružený podvozek s průběžnou osou. 
Vysokotlaká kola mají drátěný výplet, za
krytý z obou stran plátnem. Mezi předními 
vzpěrami je podvozek křížem vyztužen 
ocelovými lanky. Odpružená ostruha je 
opatřena kluznou kovovou patkou.

Motorová skupina. Motor A.D.C. Cirrus 
I je řadový, vzduchem chlazený čtyřválec 
o zdvihovém objemu 4,05 litru a výkonu 
48 kW (65 k). Hmotnost motoru je 130 kg. 
Spádová nádrž (z vlnitého plechu) o obsa
hu 68 litrů je umístěna v baldachýnu 
horního křídla. Vrtule je dřevěná, na ná- 
běžné hrané opatřená kováním.

Zbarvení. Cirrus Moth s imatrikulační- 
mi znaky G-EBLV má modrý trup, podvo
zek (včetně krytů výpletu kol), vzpěry 
baldachýnu a mezi křídly a nádrž. Křídla 
a ocasní plochy jsou stříbrné. Imatrikula- 
ce G-EBLV na horním křídle shora a na 
spodním zdola je černá, na trupu z obou 
stran bílá. Nápisy na trupu jsou bílé. Na 
směrověm kormidle jez  obou stran černé 
,,G", na VOP je černé ,,G'‘ jen shora. 
Vrtule je v barvě dřeva.

Technická data a výkony. Rozpětí 
9,15 m, celková délka 7,23 m, výška 
2,68 m, plocha křidel 22,6 m2. Hmotnost 
prázdného letounu 390 kg, paliva a oleje 
56 kg, dovolené zatížení 165 kg, maximál
ní vzletová hmotnost 611 kg. Maximální 
rychlost 145km.h_1, cestovní 
128 km.h-1, přistávací 71 km.h-1 , stou
pání 2,2 m s-1, dostup 3960 m, dolet 
510 km.
Text:
Jaromír Plpek, 
ing. Pavel Ra|chart 
Výkres:
Jaromír Plpek
POUŽITÁ LITERATURA:
A. Bramson: The Tiger Moth Story 
Časopisy: Aeromodeller, Aeroplane Monthly, 
Air Trails
Fotografie British Aerospace Ltd., Hatfield

■  Krajský přebor žáků STTM Středočes
kého kraje v kategoriích A3, A1, F1A a H 
se konal 2. května v Bubovicích u Berou
na, v kategorii SUM proběhlo o den poz
ději na stadiónu TJ Zdice. V kategorii A3 
nalétal nejvíce M. Pospíšil z Mladé Boles
lavi (300 s), v kategorii A1 zvítězil M. Jirá- 
nek, rovněž z Mladé Boleslavi (553 s). V 
kategorii F1A stanul na nejvyšším stupni 
P. Tajč z Dolních Beřkovic (803 s) a s há- 
zedlem si nejlépe vedl V. Čejka z Mladé 
Boleslavi (400 s). v kategorii SUM byl 
nejúspěšnější V. Merhaut s polomaketou 
letounu Airacobra.
■  Ve Strunkovicích nad Blanicí se 9. květ
na uskutečnil okresní přebor žáků soutě
že STTM. V kategorii A3 zvítězil výkonem 
211 s M. Mráz z Volar, s větroněm A1 se 
dařilo P. Papežovi z Prachatic (386 s)

poradna

I  ·  »

Vlastním sovětskou neproporcionální 
dvoukanálovou RC soupravu Pilot 2, jejíž 
servo je velmi poruchově. Je možné je 
nahradit jiným?

K. G., Praha 10

Nabídka dílů k neproporcionálním RC 
soupravám je dnes již velmi omezená -  
prakticky jen na vyřazené součástky, na
bízené v inzertních rubrikách časopisů. 
Navíc v případě soupravy Pilot 2 není 
záměna serva jednoduchá, neboť letový 
systém soupravy má napájecí napětí 7,5 
až 9 V. Serva k soupravám Varioton/ 
Variophon (Bellamatic 2, Servo-auto- 
matic atp.), která se u nás před léty 
prodávala a přicházela by tedy v úvahu, 
jsou určena pro napájecí napětí 2,4 V. Při 
jejich použití by bylo nutno elektricky je 
oddělit od přijímače (což je možné, neboť 
přijímač má koncová relé) a napájet 
zvláštním zdrojem 2 x  2,4 V.
Jak dlouho vydrží nepoužitá nažehlovací 
fólie -  nevysychá nebo neznehodnocuje 
se nějakým jiným způsobem?

J. P., t. č. na vojně

a v kategorii F1A získal vavříny P. Toncar 
z Prachatic (602 s). S házedlem si por-adil 
nejlépe R. Markovec z Lenory (154 s).

Téhož dne uspořádal LMK Frenštát pod 
Radhoštěm soutěž Frenštátské malé mo
dely v kategoriích A3 a B1. V kategorii 
větroňů byl mezi žáky nejúspéšnéjší B. 
Gablas z Otrokovic (280 s). na dalších 
místech skončili J. Feller (278 s) a R. 
Stacha (273 s), oba z Havířova. Mezi ju
niory zvítězil L. Knop (300 s) a ze seniorů 
se dařilo nejvíce V. Knopovi (281 s), oba 
z Ostravy. V kategorii B1 obsadil mezi 
juniory první místo L. Drobisz z Dobré 
(486 s), mezi seniory J. Hemolaz Kroměří
že (468 s).
■  V neděli 10. května se  v Mělníku usku
tečnila soutěž v kategorii házedel. Palmu 
vítězství mezi seniory získal V. Čejka 
z Mladé Boleslavi (436 s), mezi juniory byl 
nejúspéšnéjší M. Janoušek z Mnichova 
Hradiště (429 s) a z žáků se nejvíce dařilo 
O. Podzimkoví z Mnichova Hradiště 
(301 s).
■  Na počest 30. výročí vzniku Svazarmu 
uspořádal 16. května LMK Jihlava soutěž 
v kategorii F3B. První místo obsadil a pu
tovní štít, věnovaný LMK Jihlava výtvarní
kem S. Kasalým, získal J. Semrád z Chru
dimi. Za ním skončili J. Žemlička a P. 
Barcalík;oba rovněž z Chrudimi.

Soutěž Jarní samoobsluha v kategorii 
RC P/Club 20 a F3D se uskutečnila v Měl
níku. V „pylonech" podle národních pra
videl byl nejúspěšnější M. Malina z Prahy 
a v kategorii F3D se nejvíce dařilo J. 
Vošmíkovi z Prahy.

Při dodržení obecných zásad skladová
ní plastických hmot (nepříliš suché, tem
né a chladné prostředí) nebyly na nažeh- 
lovacích fóliích různých značek pozoro
vány známky pozbytí užitných hodnot ani 
po pěti létech. Nesmí ale být pod trvalým 
(byť sebemenším) tlakem, protože pak 
hrozí nebezpečí přilepení ochranné vrst
vy a následného odtržení lepidla s barvou 
od vlastní fólie. Proto doporučujeme skla
dovat fólie volné navinuté na papírové 
trubce o průměru 100 a více milimetrů, 
postavené ve vhodném prostředí.

Nedávno za námi při létání s upoutanými 
modely přišla skupinová vedoucí PO 
z blízké školy a požádala nás o vedení 
modelářského kroužku. Existují nějaké 
osnovy pro práci kroužků, vzor vybavení 
modelářské dílny atp. ?

J. K., Praha 4

Péčí Ústřední rady modelářství Svazar
mu vyšly v poslední době tyto metodické 
příručky: Programy pro modelářské oddí
ly mládeže Svazarmu, Organizační zása
dy a programy práce technických kursů 
mládeže předvojenského věku v modelář
ství a Modelářská výcviková příručka 
Všechny publikace by měly být zdarma 
k mání na okresních či obvodních výbo
rech Svazarmu.

Je možné provozovat motory se žhavicí 
svíčkou na benzínové palivo? Pokud ano, 
jak je  třeba motor upravit?

J. T., Šlechtín
Benzín lze použít pouze pro motory 

s jiskřivou svíčkou. Pro motory se žhavicí 
svíčkou lze použít etanolu, který lze nej
snáze nakoupit v prodejnách s chemický
mi potřebami pod názvem benzinalkohol. 
Další podrobnosti najdete v Modeláři 2 / 
1976, 2/1977, 4/1981 a 7/1981.

22 MODELÁŘ · 8/1981 · 246



VELKÁ
CENA
MODELY
’81
Mělník, 6. a 7. června 1981

Počtvrté slavili příznivci levých zatáček 
svátek na letišti Hořín u Mělníka. Podnik 
ÚV Svazarmu Modela, LMK při AMK Sva- 
zarmu Mělník a LMK Praha 6 připravili 
letošní Velkou cenu poprvé jako meziná
rodní. Bohužel se však ve stejném teimi
nu létala Sopwith Trophy v Miláně. Škoda, 
létání kolem pylonů u nás udělalo v po
sledním roce pořádný krok dopředu -  
přinejmenším na evropskou úroveň -  
a porovnání výkonů se zahraničními 
účastníky by pravděpodobně prospělo 
oběma stranám. Navíc pořadatelé vložili 
do přípravy soutěže značné prostředky -  
jak duševní, tak materiální. Snad tedy již 
příště bude jejich snaha odměněnasilnou 
mezinárodní konkurencí.

Velká cena Modely má dobré jméno 
nejen mezi modeláři, ale i mezi funkcio
náři stranických a státních orgánů na 
Mélnicku: Na slavnostním zahájení byli

Na květnovou otázku („Plánky jakých 
modelů postrádáte v naší edici?") přišlo 
redakci na padesát odpovědí. Vyplynulo 
z nich, že se nám asi nikdy nepodaří 
zavděčit se všem -  bohužel. Největší 
nedostatek plánků pociťují příznivci jed- 
nokanálových RC větroňů, upoutaných 
akrobatů, vojenských lodí, bojových vozi
del, motorových a motorizovaných větro
ňů. Dále se ve vašich dopisech objevily 
návrhy na plánky železničních modelů, 
maket historických letadel, RC modelů 
automobilů atp. -  v podstatě je poptávka 
po pláncích modelů všech kategorií.

V řadě dopisů jste konstatovali, že je 
zbytečné vydávat plánky dvakrát -  v časo
pise a pak ve skutečné velikosti. Tomu se 
zatím nevyhneme, neboť je to nutné z vý
robních důvodů. Další připomínky se tý
kaly distribuce. Plánky, které vyšly v roce 
1980 a 1981, je možné si objednat v Domě 
obchodních služeb Svazarmu (Pospíšilo
va 12/13, Valašské Meziříčí); o zavedení 
pravidelné zásilkové služby, případné 
možnosti subskribce, zatím jednáme.

A jaké plánky vyjdou v nejbližší době? 
V reedici to bude plánek větroně F1A I. 
Hořejšího Bejbi (č. 63), jako novinky při
pravujeme plánky větroňů F3B (Diamant 
O. Vitáska a Tau M. Musila), technologic
ky zajímavou A-trojku J. Doupovce, RC 
polomaketu Z-225 na motor 2,5 cm3. J. 
Fary, dvouplánky soutěžních modelů na 
motor Modela CO2 a lodí kategorie EX- 
500 a další. Nechte se překvapit!
Otázka na srpen je určena modelářským 
klubům ZO Svazarmu: Napište nám, jak 
váš kolektiv přispěl -  a Ještě přispěje -  
k oslavám 30. výročí založení Svazu 
pro spolupráci s armádou, které si 
připomeneme 4. listopadu tohoto rokul 
Na vaše odpovědi (přivítáme i dopisy 
s fotografiemi atp.) čekáme do 2. září; nej
zajímavější najdete v Modeláři 11/1981.

přítomni předseda MěNV, v Mělníce Zde
něk Procházka, předseda MěV KSČ sou
druh Klíma, místopředseda MěV KSČ 
v Mělníce soudruh Vegner a další. Soutěž 
probíhala v termínu voleb do zastupitel
ských sborů -  a přesto si ve svém nabitém 
programu milí hosté našli čas pro návště
vu mezi svazarmovskými modeláři.

Do kvalifikačních letů v kategorii RC-P/ 
Club 20 nastoupilo čtyřiatřicet dvojic pi- 
lot-mechanik Právě mechanici (či po
mocníci) se však tentokrát příliš nevyzna- 
menali -  málokdy vůbec odstartovaly 
všechny tři modely najednou. Řada sou
těžících totiž měla potíže se spouštěním 
a vyladěním motorů, kterým nesvědčilo již 
tradiční horko. Nejpoužívanéjším moto
rem byla brněnská dvaapůlka se zadním 
sáním (Modela M W S2.5G R), která má ve 
spojení s dobře naladěným „zázračným 
tlumičem" (viz MO 3/1981) slušný výkon, 
o čemž svědčí i dosažené výborné časy. 
V sobotu jsme tedy mnoho pěkného nevi
děli. Lepší to bylo v nedělním finále, do 
něhož postoupilo dvanáct nejlepších, 
kteří absolvovali po čtyřech letech, 
z nichž tři nejlepší se započítávaly do 
celkového hodnocení. Překvapením byl 
domácí J. Prachař, který za sebou v kvali
fikaci nechal řadu zvučných jmen -  po
stoupil totiž s druhým nejlepším časem. 
Nejlepší byl Miloš Malina, který v kvalifi
kaci dosáhl nejlepšfho času 93 sekund, 
v nedělním finále pak časů 88, 96, 94 a 86 
sekund.

O kvalifikaci kategorie F3D, do níž 
nastoupilo osmadvacet dvojic, platí 
v podstatě totéž, co o „malé" kategorii. 
Ovšem finále přineslo skutečné hodnotný 
sportovní zážitek: vyrovnané souboje i vý
borné časy. Opět nezbývá než zazname
nat výkon nejvýraznéjší dvojice letošní 
Velké ceny, bratří Malinů: v posledním 
kole finále zalétli „čistých" 90 s, zajedno 
napomínání si však vysloužili podle no
vých pravidel „pokutu" ve výši 10 % zdo- 
saženého času, což znamenalo celkový 
výsledek 99 s. Velmi dobře létala i řada 
dalších, jak ostatně vyplývá z přehledu 
výsledků. Podstatné zlepšení výkonů pro
ti loňsku však není jen výsledkem pečlivé 
přípravy soutěžících, ale zejména nadšení 
a obětavosti pracovníků M W S  Brno. Je
jich zatím poslední „dítě" -  motor M W S  
6,5 R se zadním výfukem -  je na světové 
úrovni jak výkonem, tak životností a zpra
cováním. škoda jen, že se zatím nedosta
lo na všechny zájemce. Navíc během 
soutěže poskytovali J. Sladký, M. Obrov

ský a K. Götz zájemcům nejen rady a zku
šenosti, ale i bezplatný servis!

Velká cena Modely je již tradičně nejen 
sportovním podnikem, ale i společenskou 
záležitostí a příležitostí k setkání s mnoha 
známými. Přes den, na letišti, byly neustá
le obleženy stovkami zájemců pojízdné 
prodejny modelářských potřeb z Prahy 
-Karlina, Domu obchodních služeb Sva
zarmu ve Valašském Meziříčí a Kovodruž- 
stva z Mladé Boleslavi. V sobotu večer 
jsme se pak všichni sešli v příjemném 
prostředí Zámecké vinárny, abychom při 
hudbě Senior dixielandu i lahodné Lud
mile spřádali plány do budoucna. Při 
všech setkáních jsme se shodli na tom, že 
létání koleni pylonů a tudíž i Velká cena 
Modely mají budoucnost a že stojí zátoce 
propagovat.

Vladimír Hadač 

VÝSLEDKY

Kategorie RC-P/CLUB 20: 1. M. Malina -  
mechanik Zd. Malina, Praha 268 (3 starty); 2. K. 
Hacker -  Fiala, Praha 322;3. J. Krupka -  M 
Novák, Libočany 405; 4. St. Veit -  J. Bartááek, 
Lysá nad Labem 429; 5. J. Beran -  Kotek, Český 
Dub 457; 6. J. Prachař -  J. Bílý, Mělník 215 (2 
starty); 7. J. Sedlák -  Zd. Malina, Praha 217; 8. 
M. Bfečka -  Runkas, Moravská Budějovice275; 
9. J. B ulíf -  Kotek, Svátlá pod Ještědem 315; 10. 
J. Ungermann -  A. Gasnárek, Brno 131 s (1 
start).

Kategorie F3D: 1. M Malina -  Zd. Malina, 
Praha 294 ; 2. St. Veit -  J. Bartááek, Lysá nad 
Labem 319; 3. J. Bílý -  J, Husák, Mělník 325; 4. 
M. Novák -  Mrázov, Nejdek 346; 5. St. Dvořák -  
J. Dvořák, Lysá nad Labem 356; 6. J. V ošm ík-J. 
Mynařlk, Praha 372; 7. J. Sedlák -  Zd. Hnízdil, 
Praha 375; 8. J. Prachař -  J. Paděla, Mělník 394; 
9. Fr. Hovorka -  Föricht, Horní Podluží 415; 10. 
J. Hovorka -  Hovorková, Rakovník 446; 11. K. 
Hacker -  Fiala, Praha 212 (2 starty); 12. ing. M. 
Pavlík -  Zd. Teplý , Drásov 108 s.

Příznivci elektroletu!
Přijecfte v neděli 13. září předvést 
svoje modely na letiště Aeroklubu 
Svazarmu Kladno, kde pořádá 
naše redakce současně s druhým 
ročníkem Memoriálu Jiřího Smoly 
pro modely na motor Modela CO2 
také první setkání příznivců tiché
ho motorového letu. Přihlášky ne
vyžadujeme, přivítáme však, když 
předem ohlásíte svoji účast kores
pondenčním lístkem, zaslaným na 
adresu redakce.
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Souprava 
pro dálkové 
ovládání 
modelů

Testovaná souprava 
Modela Dlgl: Inovova
ný vysilač, zdroje přijí
mače, přijímač a pů
vodní vysilač

modelářm ír

Původní vysílač s vyklopenou deskou elektroniky

článků a po malé úpravě lze přidat jeden článek 
navíc, aby bylo dosaženo stejné napájecí napětí 
jako pří napájení suchými bateriemi. Volba 
tužkových baterií pro tak vysoký odběr (136 mA) 
není zrovna šťastná i z důvodů ekonomických 
a v tom to případě vysílač Modela se svými třemi 
plochými bateriemi má značné výhody. Ovlada
če jsou plastikové, vyrobené s typicky japon
skou preciznosti.

Přijímač Futaba je v plastikové krabici se 
zabudovanými konektory pro připojení serv 
a napájení. Je poměrné malý a lehký, což má na 
svědomí hlavně integrovaný dekodér, který je 
zřejmě pro čtyři serva. Zapojeni je klasické, 
s předzesilovacím stupněm (zřejmé pro zmen
šení zpětného vyzařování m istn iho oscilátoru 
do antény). Přijímač se vyznačuje velmi dobrou

hlavně na skutečnosti, důležité z hlediska uživa
tele. Proto jsme se snažili vyhnout určení abso
lutních veličin (např. výstupní výkon vysílače, 
citlivost přijímače a tp ), které samy o sobě 
nemají rozhodující vliv na činnost celé sou
pravy.

Technický popít
Vysilač MODELA D igi je vestavěn do h lin íko

vé skříňky (lze ji označit jako typu Kratt) se zadní 
stěnou upevněnou dvěma šrouby, po jejímž 
odejmutí lze měnit napáječi baterie. Na desce 
s plošnými spoji jsou upevněny i ovládače 
z plastické hmoty, za jejichž rámy je celá 
elektronika upevněna k přednímu dílu skříňky. 
Mechanické provedení ovládačů nebudí zrovna 
důvěru v životnost a zachování minimálních 
vůlí, ale průzkumem mezi uživateli nebyly zjiště
ny stížnosti. Spiš je na závadu, že nelze nahradit 
ovládací páky delšími.

Teleskopická anténa prochází plastikovou 
průchodkou v horní stěně skříňky a je zašrou
bována do úhelníku umístěného na desce ploš
ných spojů. Ručkový indikátor měří napětí 
baterií. Posuvný vypínač není zajištěn proti 
náhodnému zapnuti vysílače při transportu.

Přijímač MODELA D ig i je vestavěn do dvojdíl
né plastikové krabičky, v níž jsou i konektory 
pro připojeni baterie a servomechanismů. Anté
na dlouhá 1 m jezm ědéného lankaa je  součástí 
přijímače. Rozměry i hmotnost přijímače jsou 
standardní (viz talubka).

Vysilač Futaba je  v plastikové skříňce s ne- 
soumérné umístěnou anténou na levé straně, 
jejíž délka (asi 1 m) nebudí zrovna důvěru ve 
velikost vyzářeného výkonu, což nakonec po
tvrd ilo i měřeni. Na zadní stěně skříňky je 
odnímatelný kryt baterii (z tužkových článků). 
V prostoru pro baterie je  však počítáno i s použi
tím NiCd akumulátorů o rozměru tužkových

Souprava Futaba, s niž 
byla souprava Modela 
Dlgl porovnávána při 
laboratorních zkouš
kách

W flinFI

Tento test vychází v době, kdy RC souprava 
MODELA Digi, vyráběná podnikem ÚV Svazar- 
mu MODELA, v původní (testované) podobě 
patří m inulosti. Přesto se domníváme, že test je 
stále aktuální. Jednak proto, že souprav již bylo 
vyrobeno několik set a budou ještě řadu let 
tvořit základní vybaveni začínajících modelářů, 
jednak proto, že výrobce bude soupravu vyrábět 
i nadále -  ovšem v modernizované podobě.

Soupravu pro test nám předal výrobce a zřej
mé to nebyla žádná ,,předváděcí", což pracov
níkům Modely slouží ke cti. Testovanou sadu 
tvořil vysílač, přijímač, zdroje přijímače (čtyři 
NiCd akumulátory DKZ 500 mAh v plastikovém 
pouzdru) a kabel s vypínačem. Souprava po
cházela ze série, vyrobené začátkem roku 1980, 
která se od předchozích odlišovala novou povr
chovou úpravou skříňky vysílače (matným hně
dým zvrásněným povrchem oproti dřívějšímu 
lesklému hladkému červenému laku). Sada byla 
dodána v původních obalech, tj. krabicích z pě
nového polystyrénu s kartónovými přebaly, kte
ré spolehlivě ochrání soupravu před případným 
poškozením při dopravě. Se soupravou byl 
dodán i úplný návod k použiti včetně záručního 
listu. Při laboratorních zkouškách, které pro
běhly na závěr testu, byla souprava porovnává
na s japonskou soupravou Futaba a s amatér
skou soupravou WP-23 (popsanou v Modeláři 7 
až 10/1978); praktickým zkouškám byla ovšem 
v rámci tohoto testu podrobena pouze souprava 
MODELA Digi.

Souprava MODELA Digi byla laboratorně 
zkoušena až po opravě výrobcem (viz praktické 
zkoušky). Souprava Futaba byla testována tak, 
jak jsme ji obdrželi. Zkoušky jsme zaměřili

Modela

TABULKA

Vysilač Futaba 27,095 (14) Modela 27,255 (30) WP-23 27,145 (19)

Výst. výkon 40 100 120 (dílky)
Spotřeba 127/136 64,5/124 73,5/160 (mA)
Napájeni 10,5 V 12,5 13,6 (V)

(7x1,5 V tužka) (3X4,5 V ploché) (3x4,5 V ploché)
Příkon 1,428 1,5625 2,176 (W)
Rozměry 170x140 x  50 180x170 x  50 140x125x50 (mm)
Hmotnost 
(s baterii) 525 1100 770 (9)
Hmotnost
přijímače 44 60 44 (g)
Citlivost
přijímače dobrá dobrá dobrá
Selektivita dobrá dobrá dobrá
Rozměry 40x60x20 55x63x  20 43x55x20  (mm)
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Přijímač Modela Digi

citlivostí, což umožňuje provoz i s méné výkon
ným vysílačem. Problematický je však současný 
provoz se silnými vysílači, při kterém může dojít 
k rušení.

Při porovnání obou vysílačů je zřejmé, že 
vysílač Modela i přes vétší rozměry a hmotnost, 
které jsou dány hlavně použitím  větších napáje
cích zdrojů, je vhodnější pro ryze modelářské 
soutěžní účely. Jeho vyzářený výkon je více než 
dvakrát vétší, jednoduché a střízlivé tvary umož
ňují lepší údržbu a čištění, provoz je lacinější. 
Jediná nevýhoda je snad použití zapájených 
nevyménitelných krystalů a hlavně malý sorti
ment použitých kanálů (pouze tři v pásmu 27 
MHz).

Přijímače jsou zhruba srovnatelné. Modela 
vychází rozměrové i hm otnostně trochu ne
příznivěji, ale je pro tři serva, (na rozdíl od 
dvoufunkční Futaby).

Servomechanismy srovnávány nebyly, p roto
že při zkouškách soupravy Modela byla použita 
serva Futaba FP-S7, o nichž toho již  bylo 
napsáno dost.

Výkony obou vysílačů byly porovnávány na 
indikátoru síly vf pole tak, jak je drží modelář 
v ruce na volném prostranství, aby byly vylou- 
ny odrazy popř. absorpce.

Spotřeba byla měřena při zasunuté (čitatel) 
a vysunuté (jmenovatel) anténě pro kontrolu, 
je-li koncový tranzistor tepelné ohrožen. Z mě
ření vyplývá, že vysílač Futaba je nutno provo
zovat výhradně s vytaženou anténou a nelze bez 
nebezpečí poškození zkoušet například dosah 
se zasunutou anténou (jak je to  občas vidět na 
soutěžích).

C itlivost přijímačů byla testována pomocným 
vysílačem o malém výkonu změřením dosahu. 
Oba přijímače splnily požadavek m inimálního 
dosahu, ale přijímač Futaba měl dosah zhruba 
o polovinu vétší než Modela. Selektivita byla 
měřena respektive testována rovněž nepřímo. 
Při konstantní vzdálenosti přijím ače od vysílače 
(u obou souprav byla tato vzdálenost 100 m) 
byla vzdálenost rušícího vysilače Varioprop FM 
osazeného krystalem s číslem kanálu nejblíže 
vyšším a nižším (pro Futabu číslo 13 a 15, pro 
Modelu číslo 29 a 31) od přijímače zmenšována 
až do okamžiku vysazení soupravy. Vzdálenosti 
v obou případech byly zhruba stejné. Úmyslné 
je zde neuvádíme, aby nedošlo k nějakým 
dohadům. V žádném případě společný provoz 
na tak blízkých kanálech to tiž  nelze doporučit! 
Zajímavé bylo chování obou souprav. U soupra
vy Modela došlo ke kmitání serv, kdežto u Futa
by (zřejmé z důvodu zahlcení přijímače) přesta
la souprava pracovat. Uvádím to pouze jako 
zajímavost, která však není typická.

Teplotní stabilita souprav byla měřena v roz
mezí - 5 °  C až +45° C. V obou případech obé 
soupravy pracovaly bez závad a zmenšení dosa
hu. Byla ověřována funkce soupravy i v případě,

kdy přijímač byl ochlazen a vysílač ohřát na 
maximální teplotu. Závislost dodržení středové 
polohy serv (neutrální) v celém teplotním  rozsa
hu bylo ověřeno na soustavě vysílač-přijímač- 
servo, v případě Modely se servem FP-S7. Servo 
se od —5 °C do 45 prakticky nevychýlilo 
(měřeno na kotouči o průměru 200 mm). U sou
pravy Futaba byl výsledek horší, ale stále ještě 
v mezích vůlí na převodech a pákách ke kor
midlům.

Shrneme-li všechny výsledky laboratorních 
zkoušek, lze konstatovat, že obé soupravy vyho
vují nenáročným uživatelům, kteří začínají s RC 
modely. Při bližším pohledu, až na jediný ne
dostatek (že nelze vyměňovat krystaly), je  sou
prava Modela vhodnější pro vážné zájemce 
o RC, kdežto souprava Futaba se nevymyká 
z běžného průměru těch nejlacinéjších zařízení 
na úrovni o něco lepších hraček, což ale možná 
bylo záměrem výrobce.

Provozní zkoušky -  vlastně celý test -  neza
čaly šťastné. Do skříňky vysílače se totiž nevešly 
předepsané tři ploché baterie (skříňka byla asi 
o 2 mm nižší). Výrobce tuto závadu promptně 
odstranil (do 24 hodin).

Jako první byla uskutečněna zkouška dosa
hu. Při teplotě asi 15 °C a plné nabitých zdrojích 
přijímače Modela Digi a nových bateriích ve 
vysílači Modela Digi i v přijímači a vysílači 
Futaba byl při zemi (1,5 m nad rovnou asfalto
vou plochou asi 100 m od lesa) dosah soupravy 
Modela Digi 530 metrů a soupravy Futaba 350 
metrů.

Test pokračoval běžným provozem soupravy. 
Nejprve v motorovém modelu QB 15 H (s moto
rem OS Max 2,5 cm 3), potom v RC automobilu 
Porsche 935 (ze stavebnice Tamiya), dále v jed
noduchém větroni o rozpětí 2200 mm a nako
nec v motorovém kluzáku o rozpětí 1300 mm. 
poháněném elektromotorem Mabuchi RE 380. 
V prvních třech případech byla k přijímači 
připojena serva Futaba (FP-S7 a FP-S12), v po
sledním případě miniserva Kraft KPS-18.

Po přibližné dvanácti letových hodinách 
v motorovém modelu došlo k prvnímu vysazení 
soupravy ve vzdálenosti asi 100 metrů od vysíla
če. Model přistál asi 800 metrů od místa startu 
bez vážnějších poškození. Protože jsem v tom to 
případě neměl čisté svědomí ohledné nabití 
(spíše nenabití) zdrojů přijímače, model jsem 
opravil, vyměnil a nabil zdroje, abych za týden 
byl bezmocným svědkem dalšího vysazení (se 
stejnými příznaky), tentokrát ovšem končícího 
naprostým zrušením modelu. Celou soupravu 
jsem předal servisu výrobce, který ji za tři dny 
vrátil opravenou. Diagnóza: uvolněná jádra 
cívek. Od té doby souprava absolvovala přib liž
né třicet provozních hodin (při létání a ježdění) 
bez závady. Jedinou výjimkou byla havárie RC 
autom obilu po projetí asi pěti metrů tratě 
skupinového závodu, která mohla být zaviněna 
vyzařováním amatérského vysílače, použitého 
jedním soupeřem, nebo zahlcením přijímače 
signálem z dalších dvou vysílačů Varioprop 12
S. Po vypnutí těchto vysílačů to tiž  souprava 
pracovala bez závad. Potvrdil se tak v praxi 
poznatek ing. VI. Valenty z laboratorních 
zkoušek.

Během testu byla souprava provozována 
v základním provedení, tedy bez úprav a doplň
ků. Zde jsou stručné shrnuté dojmy: vysílač se 
nedrží právě dobře, poměrné mohutné a navíc 
hranaté páky ovladačů nutí k neustálému hledá
ní vhodného držení. Díky nové povrchové úpra
vě skříňky však vysílač neklouže ani v umaště
ných (palivem) rukou. Souprava nevyžaduje 
mimořádnou údržbu. Opatrně je však třeba 
zacházet se šroubky, držícími zadní díl skříňky 
vysílače -  po asi půl roce provozu došlo ke 
stržení závitu, vyříznutého jen v tenkém plechu. 
Jednoduché upevnění plochých baterií ve vysí
lači (gumovým okem) vyžaduje trochu cviku; 
naštěstí není výměna baterií nutná příliš často. 
..Díky" nechráněné páčce vypínače vysílače

došlo dvakrát k nechtěnému vybití zdrojů vysí
lače. naštěstí vždy během cesty z letiště. Rozsah 
trim u obou hlavních funkcí je  dostatečný, chybí 
však pomůcka pro zapamatování polohy je jich 
pák (při použití jednoho vysílače k několika 
modelům).

Z uvedeného vyplývá, že nejvíc výtek patři 
vysílači. S potěšením však můžeme konstato
vat, že zmíněné nedostatky zčásti již nejsou 
aktuální. Výrobce totiž od letošního roku dodá
vá vysílač v nové skříňce z plastické hmoty, 
která umožňuje zavěšeni vysílače na krk, vychý
lení antény a pro napájení vysílače slouží nyní 
osm malých monočlánků. Tento vysilač ..druhé 
generace’ jsme zkoušeli jen krátce a spíše pro 
ověření, že e lektrické hodnoty zůstaly stejné (je 
použito původní zapojení i s deskou plošných 
spojů a ovladači). Hodnocení tohoto vysilače 
není zahrnuto do ..Vysvědčení". Nezbývá tedy 
než se těšit, že vysílač . .třetí generace" bude mít 
lepší ovladače a hlavně možnost výměny krysta
lů. Potom bude souprava Modela Digi zcela 
splňovat představy modelářů o spolehlivé a ce
nové přístupné RC soupravě, umožňující první 
kroky s jednoduchým i RC modely letadel a vy
hovující i požadavkům automobilových a lod
ních modelářů. Podmínkou je ovšem vyřešení 
otázky servomechanismů: původní serva M o
dela neměla potřebné parametry i cenu a dovoz 
serv Futaba na vnitřní trh je nepravidelný a po 
krývá jen malou část poptávky.

I přes uvedené nedostatky je třeba vyslovit 
pracovníkům podniku ÚV Svazarmu MODELA 
uznání za to, že konečné je na našem trhu ještě 
před dvěma roky to lik postrádaný výrobek. 
Nerad bych, aby toto konstatování vyznělo jako 
fráze: je  totiž skutečností, že díky soupravě 
Modela Digi dostaly stovky modelářů -  převáž
né mladých možnost řídit své modely rádiem 
a učin it tak závažný kvalitativní krok ve své 
činnosti. Navíc při výrobě a zdokonalování této 
soupravy získali pracovnici podniku MODELA 
cenné zkušenosti, které vložili do nové soupra
vy Modela 6 AM 27, s jejímž testem počítáme 
příští rok.

Testovali:
ing. Vladimír VALENTA 
Vladimír HADAČ

VYSVĚDČENÍ 
pro soupravu Modela Digi

Výrobce: Podnik ÚV Svazarmu MODELA 
závod 11, ul. 25. února 689,160 00 P ra h a 6 - 
Ruzyné
Cena: 2615,50 Kčs (bez serv)

1. Balení
a) funkční důkladnost -  výborná
b) vzhled -  velmi dobrý
2. Návod
a) jazyková čistota -  velmi dobrá
b) technická správnost -  výborná
c) úplnost a názornost výborná
3. Souprava
a) úplnost -  dostatečná
b) technická úroveň -  dobrá
c) estetická úroveň - dobrá
d) spolehlivost -  velmi dobrá
e) výkonnost -  výborná 
POZNÁMKY k známkováni:
3a) souprava je dodávána bez serv 
3b) známka je snížena pro nedostatky vysí

lače: není možná výměna krystalů; pevná 
anténa; nevhodné páky ovladačů; nekry- 
tý vypínač; přijímač je (až na zapájený 
krystal) bez připomínek 

3c) známka je opět snížena kvůli vysílači;
k ostatním dílům soupravy nejsou p řipo

mínky
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Rozhlédnutí 
světem raket

J iri
Táborský

V poslední době jsem se věnoval pokusům 
s rogally. dokonce jsem s jedním soutěžil na 
přeboru Prahy v kategorii S4C. Jaké jsou mé 
poznatky? Létání s rogallem není tak jednodu
ché, jak by se snad mohlo někomu zdát. S první
mi problémy jsem se setkal hned při jeho 
zaklouzávání; poloha těžiště -  především to, jak 
hluboko je pod vlastním křídlem -  hraje nesmír
ně důležitou roli. Naproti tomu, podaří-li se už 
model dobře vyvážit, je velmi snadné jeho 
seřízení do kruhu. Úplně stačí vychýlit sklopnou 
lištu se závažím trochu do strany.

Další těžkosti jsem měl s vymetáváním rogal- 
la z nosné rakety. V raketě, jejíž trup je zhotoven 
běžným způsobem z lepicí pásky, totiž při 
druhém a dalších startech nelze k vytlačení 
modelu použít pístu, protože trup se žárem 
motoru zdeformuje. Při použití tepelné izolace 
z toaletního papíru tak, jak je běžná například 
u třídy S3, však model odmítal raketu opustit. 
Řešením je jiná technologie zhotovování tru 
bek; raketa prosté musí být odolnější.

Při soutěži se mi v jednom  startu ,,povedlo“ 
spadnout asi za 70 s. Při výmětu se to tiž  do 
otvoru po trnu v hlavici nosné rakety, která 
u mého modelu není součástí kluzákové části, 
zapíchl střední nosník rogalla a hlavice už na 
něm zůstala. Vyvážení modelu tím bylo poruše
no. Řeknete asi, že jsem to zavinil sám -  měl 
jsem otvor v hlavici zaslepit -  a budete mít 
pravdu. Uvádím to jen jako příklad toho, že ze 
začátku se při létání s rogally určité nevyvaruje- 
me „dětských nemocí“ , vyplývajících z nedo
statku zkušeností. Nemělo by nás to však odra
dit, protože s rogallem lze docilovat výborných 
výsledků.

Se zajímavě řešenými raketoplány startovali 
na přeboru Prahy m istr sportu Karel Urban, 
Josef Říha a Jaroslav Havlík. Křídla je jich  mo
delů mají za letu uši sklopené na spodní stranu 
střední části. Výmetem se odjistí zařízení, jež je 
v této poloze udržuje, a uši se tahem gumových 
nití ukrytých uvnitř křídla nastaví do polohy pro 
klouzavý let. Výhody jsou zřejmé: Sklopené 
křídlo má souměrný profil, takže na něm za letu 
vzhůru nevzniká vztlak, který by bylo nutné 
seřízením modelu přemáhat. Kromě toho lze 
kříd lo zhotovit méně pevné a tudíž lehčí. Kla
dem je i to, že sklopené křídlo má poloviční 
plochu, čímž se působiště aerodynamických sil 
posunuje směrem k ocasním plochám, takže 
model by měl být za letu vzhůru stabilnější.

V soutěži se sice tyto modely neprosadily, ale 
je jich koncepce je nesporně zajímavá. Domní
vám se, že by mohla najít uplatnění zvláště 
v nové třídě raketových kluzáků S8, především 
v jejich nejsilnějších kategoriích S8E a S8F.

Naše Streamer"'
třída:

(D okončeníz MO 7/1981) Mistr sportu Tomáš SLÁDEK

Lepení stabilizátorů k trupu je třeba věnovat -  
ostatně jako u každého modelu rakety maxi- 
mální pozornost. Nejduležitější je je jich sou- 
osost s trupem. Stabilizátory s profilem rovné 
desky je nejlepší lepit v přípravku (viz MO 
2/1981); tím je zajištěna i jejich shodná rozteč. 
Pro její dodržení je použití přípravku vhodné 
i pro lepení stabilizátorů se souměrným pro fi
lem, je jich souosost s trupem však lze kontro lo
vat pouze okem. Těm, kdož přípravek nevlastní, 
doporučuji k dodržení rozteče stabilizátorů 
následující postup: Konec trupu oviňte prouž
kem ohebného (například kancelářského) papí
ru a na něm si označte, kde se překrývá. Tím 
odměříte obvod trupu. Vzdálenost od okraje 
papíru ke značce rozdělte na tři shodné díly (pro 
tři stabilizátory), papír opět obtočte kolem tru 
pu, na nějž vyznačené body přeneste (obr. 6). 
Takové odměření rozteče stabilizátoru jedosta- 
tečně přesné a nenáročné na čas i vybavení. 
K vyznačení osy stabilizátoru na trupu můžete 
použít prkénka, kovového hranolu apod. po 
celé délce stejné tlustého (asi 10 mm), s rovnou 
hranou (obr. 7).

Lepidel k lepení stabilizátoru se dá použít 
řada -  cyanoacrylátová, kontaktní atd. -  plně 
však vyhovuje Kanagom. Stabilizátory jím jen 
přichyťte; po zaschnutí zhotovte oblé přechody 
z epoxidu, nebo pokud stabilizátory nejsou 
nastříkány barvou, rovněž z Kanagomu, naná
šeného nástavcem Modela. Pokud je ke zhoto

vení přechodů použito Kanagomu, je  potřeba až 
do dokonalého vyschnutí lepidla (týden!) pone
chat raketu na trnu. Pnutí Kanagomu by totiž 
spodní konec trupu tak deformovalo, že by do 
něj nešel zasunout motor. Samotným epoxidem 
stabilizátory raději nelepte. Na rozdíl od Kana
gomu ulp i pouze na povrchu barvy, jíž je 
nastříkán trup, a hrozí nebezpečí odlomení 
stabilizátoru i s barvou.

Výkon modelu snad nejvíc ovlivňuje brzdný 
účinek streameru. Stávajícími pravidly jsou jeho 
rozměry omezeny jen poměrem délky k šířce

10:1, od příštího roku však bude moci být i delší. 
Domnívám se ale, že by jeho prodloužení zvýše
ní výkonu nepřineslo.

Rozměry streameru závisí na celkovém im 
pulsu motoru a hmotnosti modelu, a ta zase 
při zachování zásad o nichž jsem sezmínil dříve

na jeho velikosti. Pro modely na motor ZVS 
RM o impulsu 2,5 Nsse hodí streamery o rozmě
rech asi 110 X 1100 mm až 130 x  1300 mm, pro 
modely na motory MM Mini stejného impulsu 
asi 80 X 800 mm až 110 X 1100 mm.

Materiálem, používaným na streamery, je 
u nás papír nebo přírodní hedvábí, oboje ztuže
né lakem či barvou. Pro modely na motory ZVS 
RM (průměr 17,4 mm) doporučuji hedvábí. Je 
sice dražší, streamer však vydrží více startů a -  
co je hlavní -  při výmětu se nepřetrhne. Hodí se 
například hedvábí ze světlicových padáku, mo
deláři z RMK Plzeň-Doubravka. kteří v třídě S6 
dosahují znamenitých výsledků, dávají před
nost tenkému hedvábí, jehož maloobchodní 
cena je 90 Kčs za jeden metr. Vhodným papírem 
je například Mikelanta (směr vláken po délce). 
Výborné brzdné účinky máji streamery ze Sklo- 
luxu -  papíru na čištění oken, prodávaného 
v rolích o šířce asi 360 mm a délce několika 
desítek m e trů -jso u  však velmi křehké a náchyl
né k přetržení. Obdobné vlastnosti máji strea
mery z tenkého (sovětského) pauzovacího papí
ru. Pro modely na motory MM Mini se hodí -  
kromě již jmenovaných materiálu - také strea
mery z tenkého Modelspanu.

Ke ztužení streamerů, ať již  z papíru nebo 
z hedvábí, se nejvíce osvědčily fluorescenční 
barvy ve spreji Dupli-Color. Osobně spotřebuji 
asi jeden sprej na nastříkání dvou streameru 
z hedvábí nebo Modelspanu o rozměrech 
110 X 1100 mm. Barvu stříkám z obou stran. 
Streamer, zhotovený ze Skloluxu, stačí nastří
kat z jedné strany.

Postup při zhotovení streameru je celkem 
jednoduchý. Pokud má být hedvábný, nastříkej
te hedvábí barvou a jakm ile barva přestane 
lepit, ořízněte je na příslušné rozměry. Zhotovu- 
jete-li streamer ze světlicových padáku, slepte 
je  na potřebnou délku Kanagomem. Papírové 
streamery lze stříkat až po jejích vyříznutí, 
k slepení papíru na potřebnou délku se opět 
hodí Kanagom, u vláknitých papírů (Mikelanta, 
Modelspan) stačí i čirý nitrolak. Hrazdičku 
streameru je nejlepší zhotovit z bambusové 
štěpiny o průměru asi 0,6 až 1 mm.

Pro zvýšení brzdného účinku se streamer 
„harm onikovitě " skládá. Výška jednotlivých 
„varhánkú" se osvědčila kolem 10 mm. Je 
vhodné streamer složit hned, když barva nastří
kaná na streamer přestane lepit. Později by se 
to tiž  na hranách ..varhánků" vrstva barvy láma
la a streamer by nebyl dostatečně tuhý.

Oddělení jakékoliv části modelu za letu zna
mená anulování startu. To je při sestavování 
modelu nutné mít na mysli. Spojovací prvky 
(nitě) musí být pevné, v místech uchycení 
stoprocentně držet a být dokonale izolovány od 
plamene výmětu. U většiny publikovaných mo
delů se můžete setkat s tím, že mezi nitě je 
vkládáno gumové vlákno, jehož účelem je z tlu
m it napnutí nitě při výmětu. U kategorie S6A 
a S6B se mi však osvědčilo -  vzhledem k malé 
hmotnosti všech částí modelu -gum ovév lákno 
vypustit. Má zbytečně velkou hmotnost, jeho 
případné narušení je  při zběžném pohledu 
nepozorovatelné a slabým článkem bývá i jeho 
spojení s nitěmi. Úplně postačí, je-li spojovací 
nit dostatečně dlouhá (aspoň 1 m) a samozřej-
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sønasøGiii so
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddálení (inz. Modelář), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, linka 294. 
Poplatek je 5,90 Kčs za 1 tiskovou řádku.

PRODEJ
■  1 Žel. TT -  lokomotivy, vagóny, budovy, koleje, 
výhybky, semafory, troleje, sloupy el. vedení atd. Vše 
nové, nepouž. Ing. M. Jelínek, Brigádnická 987, 763 02 
Malenovice-Gottwaldov 4.
■  2 Soupravu Tx Mars 2 (800). J. Hakl, Fuč. Domy 1457. 
250 88 Čelákovice.
■ 3 Vys. Graupner FM 27 č. 2714, krystal č. 2750/4, příp. 
kompl. soupravu se 4 servy Micro C 05 č. 3843. Ing. J. 
Pavelka, Oválová 22. 160 00 Praha 6.
■  4 Porsche Tamiya + prop. vys. + přij. (bez mf traf) 
+ zdroje + nabíječ - nepoužívané (1500). RC model 
Vipan + motor MK 17 (300). M. Šefčík, Černého 426, 
180 00 Praha 8; tel. 86 82 05.
■ 5 Amat. 4-kanál. RC soupravq se šedými servy 
Varioprop, kompletní (3500). Zd. Bajer, Pavlíkova 606, 
140 00 Praha 4.
■  6 RC soupr. 4-kanál., vys. amat., přij., serva, zdroje -  
vše Varioprop + nabíječ (4900); stavebnici RC vétropě 
Spartak (170); nový U-model + lanka (150); motor Jena 
2,5(150). M. Frydryšek, Jablonecká715,190 00Praha9.
■  7 Proporc. čtyřkan. vys., nabíječ, zdroje, 2 serva 
Varioprop (3500). Fr. Hlavnička, Mladé Gardy 28,170 00 
Praha 7.
■  8 4-kanál. RC, soupravu Robbe Eco FM 40 MHz 
(Futaba). J. Spal, Úvalská 5/743, 100 00 Praha 10.
■ 9 Tov. prop, soupravu Simprop Digi 4 -  vys., přij., 4 
serva, zdroje (3900). spolehlivá. E. Gayer, Okružní 1461. 
269 01 Rakovník.
■  10 Soupravu Mars II vys. + přij. 40 MHz, zánovní vys. 
v koženém pouzdře (800). J. Neudecker, Sylvánov 185. 
346 01 Horšovský Týn.
■  11 Amat. prop, soupravu 2 + 2, zdroje vys. NiCd 900, 
přij. 451, nabíječ (2700); soupravu Tx Mars II + přij. Rx 
Mini 40,68 MHz (850). L. Križan, 382 73 Vyšší Brod 251.
■  12 Sportovní upoutanou maketu Avia B 71 (bez 
motorů, nelétanou), nebo vyměním za dva ks basových 
reproduktorů bud ARN 664 nebo ARN 665 nebo 
ARZ 669 (jen nové). Nejr. osobné (odpovím všem). M 
Pohludka, 739 41 Palkovice 1 č. 422.
■  13 Prop, soupravu Modela Digi, vys. + přij., 2 serva 
(Futaba, Simprop), baterie, nabíječ v záruce (3400). A. 
Dodek, Lupenice 84, 517 54 p. Vamberk.
■  14 Novů málo používanú 3-kanál. prop. RC súpravu 
Modela Digi vč. nabfjača a zdrojov (bez serv -  2800); 
nové stavebnice RC modelu kat. RC-P Spurt na mot. 2,5 
(po 550); laminátový trup + polyst. křídla + plán RC 
Curare (po 300); nový motor OS Max 40 FSR (1100); RC 
modely: Middle Stick (800), QB 15 Η (300), Trystar (500); 
plány RC modelov: Middle Stick, Maxi, BO 209 Monsun, 
Mosquito (po 30); katalógy 1980 fy Robbe, Hegi, 
Aeronaut, WíK, Graupner, Brand Elektronic (po 50); 
v vázáné ročníky Mod 1975-1980 (po 50). R. Váňo 
018 52 Pruské III/35.

mé pevná. Za dostatečné pevnou nit považuji, 
nepodaří-li se mi ji přetrhnout rukama (obyčej
ná režná nit nestačí!). Vyhýbám se nitím z umě
lých vláken; ty to tiž  k tomu, aby se přepálily, 
nemusí ani přijít do styku přímo s plamenem 
výmětu. Vhodná nit je například obuvnická.

Vyplatí se nit upevnit do těžiště modelu nebo 
raději nepatrně před ně. Znamená to sice, že je 
vedena po povrchu trupu, čímž se zvyšuje 
aerodynamický odpor rakety, při letu na strea- 
meru však padá mode) na plocho a tím se 
zpomaluje rychlost jeho klesání. Polohu těžiště 
je třeba urč it se zasunutým vyhořelým motorem 
a bez hlavice! Upevnění nitě závisí na poloze 
těžiště vůči stabilizátorům a motoru. Pokud je 
■těžiště pod okrajem motoru zasunutého v rake
tě, hodí se způsob popsaný v MO 1/1981. Nit je 
provlečena otvorem v trupu a připevněna k mo
toru. Vymete-li se m otor z rakety, zůstane viset 
na niti a vytáhne z modelu streamer, takže start 
nebude anulován. Při zasunování motoru do 
trupu však pozor, aby nit neutvořila smyčku, 
přesahující jeho okraj! Mělo by to  za následek 
je jí přepálení a oddělení streameru. Sahají-li 
stabilizátory až před těžiště, lze nit provléci 
otvorem v jednom z n ich a přivázat (stabilizátor 
musí být ovšem dostatečně pevný). Pokud se 
nehodí ani jeden způsob, může se nit připevnit

■  15 8-kanál. soupr. Varíophon S -  Varioton + 2x 
Bellamatic II, 1x Varíomatic a 1x Servoautomatic, J. 
Trousllek, Baarova 1380, 500 02 Hradec Králové II.
■  16 Čas. Modelář, svázané v kožence, 3 knihy od č. 
7/1973 do r. 1980. Chybějí 2 sešity v r. 76 a 4 sešity v r. 79. 
J. Stulík, Jeronýmova 1005, 397 01 Písek.
■  17 Žel. TT -  kolejišté 110 x 160, 11 lokomotiv, 40 
vagónů + řídicí panel a různé příslušenství (3000). L. 
Béhounková, Kapounova 12, 612 00 Brno 12.
■ 18 4-kanál. prop. amat. soupravu + 2 serva, nutno 
doladit (2500). J. Bardoň, Rolnická67,735 51 Bohumín- 
Pudlov.
■  19 RC stavebnice lodi Nautic Graupner s 4-kaň, 
vysílačem v chodu + souč. na přij., servo Bellamatic. 
Levné. F. Pillmann, Částková 50, 301 58 Plzeň.
■ 20 Prop, soupravu 4-kanál. -  vys., přij., aku + 1 servo 
Varioprop. K. Sedlmajer, Gottwaldovo nám. 81, 683 01 
Rousínov.
■  21 Žel. HO -  seznam zašlu. J. Sysel, Lísek 21,257 01 
p. Postupice.
■ 22 Stavebnici RC sport, modelu Spurt, 2-3 funkce, 
motor 1,5-3,2. Obsah: Lam. trup, polystyr, polotovary 
křídla, potah, materiál, vrtul. kužel, vidličky Modela, 
dvouslož. lep., nádrž, závěsy kormidel, ovl. páka, silon. 
Šrouby, skelná tkanina, lepidlo, šelak, balsa, překližka, 
samolepky, plánek -  vše v orig. krabici, vhodné pro 
RC-P (Club 20) -  (500). Plán Cessna 177 Cardinal (20). A. 
Berka, Stojanová 9, 602 00 Brno.
■  23 Modely M3 Faraon na motor 6,5 (450), Shooter na 
mot. 2,5-3,5 (300) a polomaketu Z 50 L na mot. 6,5 
(1300). J. Brettschneider, Grillova227,269 01 Rakovník.
■  24 Motory Stryž 1,5 a MVVS 1,5 D; model lodi 
SKA 065 -  typ MO 4 (1 : 50). J. Virkovský, tř. Lidových 
milicí 974/85, 405 02 Děčín V.
■ 25 Novou, nepouž. kompl. 4-kanál. prop. RC soupra
vu Futaba. J. Staněk, Rýmařovská 434, 199 00 Praha 
9-Letňany.
■  26 Amat. 5-kanál. prop, soupravu + 3 serva Vario
prop; vyměním lam. trup na Z 50 L + kabina + plán za 
servo Futaba FP-S7, S12. M. Kučera, A. šťastného 787, 
389 01 Vodňany.
■  27 Žel. N -  5 lokomotiv, 20 vagónů, koleje, 11 
výhybek, trafo, knihy, časopisy Železničář a jiné doplň
ky. Levné, i jednotí. Seznam zašlu. Zd. Rusek, Dostojev- 
ského 38, 746 01 Opava, tel. 8611.
■  28 Nesest. upoutaný model letadla ze sovětské 
stavebnice se vším příslušenst. i s mot. Meteor DM 2,5; 
u mne nevyuž. D. Haša, Bynina 155, 757 01 Valašské 
Meziříčí.
■ 29 RC auto Porsche 935 fy Tamiya + 2 šedá serva 
Varioprop, M 1:12 (1000); auto Ferrari 512, možno 
zabudovat RC soupr. (250); maketu auta Chevrolet 
Corvette fy Monogram, nejezdící, M 1 : 8 (1000); jachtu 
Melodie + magnet, vybavovač (250); polomak. příst, 
remorkéru Paolo M podle pl. Modelář + NKDU články, 
dl. 1140 mm (1000); sport, kluzák NDR, dl. 500 mm 
(300); polomak. amer. torpéd, člunu dl. 1160 mm (1000); 
staveb., sport, kluzáku Korál Modela (50); katalog 
Graupner 1976 a 1977 (50); hlídkový člun SPS Ml podle 
pl. Modelář, dl. 700 mm (350); policejní reflektor-hledá- 
ček + NKDU články (200). Nutný osob. odběr. J. Dušek, 
281 67 Stříbrná Skalice 125..
■  30 MWS 2,5 DR nový (400), DFzabéh. (370), GF nový 
výbrus (380), Raduga 7 nové (140, 135), běhaná (100), 
RC Signál 1 (100), parní stroj 0,5 cm3 (100), pal. D2 (po

k trupu tenkou samolepicí plastikovou páskou, 
například značky Selotape (obr. 8).

K hlavici je  nejlepší n it upevnit zaklínováním 
odřezkem balsy v otvoru po trnu a důkladným 
zalepením. Tento způsob znamená m inimální 
zvýšení hmotnosti.

Zbývá připevnit konec nitě ke streameru. 
Podle pravidel má být streamer upevněn vě 
dvou bodech na koncích hrazdičky streameru. 
Nit musí být tedy zdvojena; je jí konce je nej‘- 
lepší provléknout otvory v okraji streameru 
a uvázat k hrazdičce. Po provlečení nití dopo
ručuji otvory v streameru zalepit Kanagomem. 
Je vhodné, ponechat jednu nit kratší; streamer 
je  pak uchycen nesouměrné, což za letu napo
máhá jeho rotaci, při níž se zvětšuje jeho 
brzdný účinek.

Předletová příprava je u ,,streameru" nejjed
nodušší ze všech tříd. Do trupu s pevné zasunu
tým motorem se vloží ucpávka z kusu zmačka
ného toaletního papíru, za ní streamer složený 
do varhánků a obalený toaletním papírem, 
spojovací nit a nakonec se zasune hlavice, 
v jejímž osazení by měla být pro spojovací nit 
rýha. Nit na povrchu trupu musí být po zasunutí 
hlavice napnuta. Pokud máte možnost, startu j
te z dotykové rampy, jinak musí být samozřejmě 
raketa opatřena vodítky. Rampu stavte vždy

3), MWS 6,5 F RC + tlum., zabéh. (800). M. Valový, 
Fugnerovo n. 3,120 00 Praha 2; tel. 25 39 657.
■  31 Motory: Tono3,5 RC nový, nezab. (240), Raduga 7 
nová, vyvážená (250), MVVS 2,5 D7 málo použ. (290), 
Jena 1 (80); přijímač Mars 40,68 (320); časovače Ther- 
mik (70), relé AR-2 (30); kompl. stavebnici Spurt (480). P. 
Janoušek, Šaffova 231, 572 01 Polička.
■ 32 Prop, soupr. 2 + 1 podle AR 74 + 3 zánovní serva 
Varioprop (šedá); nutno doladit přij. se dvěma servozes. 
(třetí nedokončen) s dokumentací (2500). V. Vodák, 
Smetanovo nábřeží 2257, 470 01 česká Lípa.
■ 33 Vys. Tx Mars + 2 přij. + model Citabria + 2 motory 
MWS 1,5 + vybavovač (1300). Motory: MWS 2,5 DF 
(300), OTM 0,8 (80), MK 17 (50). 4 serva Modela Digi 
(1600). Nabíječ NiCd s přesným měřičem (300). J. 
Bahník, 28912Sadská 470.
■  34 Motory: OS Pet 1,62 (250), MVVS 2,5 GF (300), 
Tono 3,5 RC (250). M. Matějka, Na Okrouhlíku 1246. 
530 03 Pardubice.
■  35 Soupr. W-43 6-kan. amat. vys. + přij. (4 + 2) + 4 
amat. serva s neutr. + 1 bez neutr., spolehlivá(2000). J. 
Kneř, Pod Skalkou 18, 466 01 Jablonec n. Nisou.
■ 36 Vysílač Mars II (450), přij. 40.68 MHz (150), motor 
MWS 2,5 + tlumič (350), 1,5 D (100) + vrtule. J. Sedlář, 
763 63 Halenkovice 2.
B 37 Nový, v orig. balení, komplet. Varioprop FM 40 -  
8S: vysielač + minisuperhet + 2 dekodéry + 5 serv 
+ bateria prijímača a vypínač, kryštály č. 50. Odp. len 
oproti známke. M. Rompf, Vajnorská 5, 800 00 Bratis
lava.
B 38 Rogallo Cirrus IV, potah Adriola. V. Hoch, Maja- 
kovského 14, 323 16 Plzeň.
B 39 4-kanál. amat. prop, soupravu na serva Futaba, 
vhodná pro lodě, auta -  bez serv (1750). Končím. J. 
Kozák, 756 45 Branky na Moravě 178.
■  40 Spolehl. RC soupravu Mars Mini + relé + špago- 
matik (800); nová Enya 1,5 RC + svíčka (270 + 20). J. 
Pospíšil, Růžová 64, 691 42 Valtice.
B 41 Amat. neproporc. RC soupr., vys. 8-kanál., přij. 
4-kanál., 2 amat. serva (1200). L. Šaman, Jungmannova 
1064/12, 589 01 Třešť.
B 42 Žel. N-3loko., 18 vagónů + bohaté příslušenst. (i 
jednotlivé). J. Zejda, Koželušská 1506, 432 01 Kadaň.
B 43 Spolehl, amat. prop, soupravu pro 2 funkce se 
servy Futaba (3000). M. Luzum, Slovenská 655, 537 01 
Chrudim II.
B 44 Tx + Rx Varioprop 2 + 1 komplet + baterie (4000), 
2 šedá, 1 žluté servo Varioprop (800); 2 nabíječe pro 
zdroje (po 150); RC maketu Jak-12 bez motoru (400); RC 
větroň Démon (400); balsa, překližka, Modelspan, mno
ho drob. materiálu, plány, měř. př.; časop. Modelář 18 
ročníků (po 36), L + K 77-78 (po 100), Skrzydlata Polska 
78-80 (po 100), Leteclý obzor 78-80 (po 15). J. Tomek, 
Marxova 38/6, 591 03 Ždár nad Sázavou 3.
B 45 Osazená deska 4-kan. vys. WP-23 bez krystalu 
(350); osaz. deska 4-kan. přij. s IO AR 8/76 bez krystalu 
(550) v provozu, nutno doladit; jazýčkovó rezonanční 
relé (100); mf 10 x 10 (50); 3-kan. vys. WP-23 + přij. AR 
2/74 4-kan. + 4 serva Varioprop + zdroje, příp. s mode
lem (3200); amat. komplet, soupravu 4-kan., serva 
Futaba -  předvedu v modelu (4200); motor Kometa 5 
(150); mot. MWS 6,5 RC málo běhaný, nepouž. servo 
Bellamatic II s konektorem (350); RC karburátor MWS 
1,5 (125). S. Kalina, Mrštlkova630,665 01 Rosice u Brna.

(Dokončení na str. 32)

Obr. 8

svisle, jejím  směrováním proti větru byste se 
připravili o cenné metry dosažené výšky a m o
del za regulérní síly větru nedoletí tak daleko, 
aby se nedal najít.

Poslední rada se týká taktiky létání. Jako ve 
všech časových třídách i výkony v e ,,streameru" 
závisí -  a to  podstatné -  na termice. Měli byste 
se proto seznámit alespoň se základními po
znatky o vzniku stoupavých proudů a na soutěži 
tyto vědomosti využívat.
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Tentokrát se aspoň stručné podívejme na 
nejpoužívanéjší techniku dráhových modelu. 
A protože špičku tvoří mezinárodní kategorie C. 
zaměřme se hlavně na ni. Vše uvedené platí 
samozřejmé rámcové i pro ostatní kategorie.

Podvozek je bezesporu nejdůležitější částí 
modelu. Neustálý vlastní vývoj všech částí pod
vozku i možnost konfrontace se zahraničními 
modeláři přivedl konstrukci čs. podvozků na 
vysokou evropskou úroveň. Základ tvoří střední 
díl z kvalitní oceli tl. 0.8 až 1 mm (nejčastěji se 
používá pilový list) a bočnice podvozku ze 
stejného materiálu nebo fosforbronzu. Plánek 
univerzálního podvozku se špičkovými jízdními 
vlastnostmi se připravuje pro zveřejnění v Mo
deláři (včetně popisu technologie pro domácí 
dílnu).

M otor je nejnákladnéjšim a mnohdy rozho
dujícím dílem závodního modelu. Protože na 
našem trhu dosud nejsou vhodné motory, jsou 
naši modeláři odkázáni na individuální dovoz ze 
zahraničí. Pozor však na různé im itace či výrob
ky neznámého původů! Pro méně zasvěcené 
proto uvádím několik renomovaných značek: 
Pooch Camen -  sice jeden z nejdražších. ale 
také nejJepších výrobců, je vhodný celý sorti
ment. Bez obav můžete podstatnou část svého 
devizového příslibu věnovat i na kterékoliv 
motory značek Trinity, Pro-Slot, Checkpoint. 
Motory Mura či Champion se vyrábějí v široké 
výkonové škále, podmínkou by však měla být 
kotva vinutá ručně drátem o průměru 27 nebo 
26 AWG (0,355 resp. 0,400 mm). Stále více se 
i u nás začínají v motorech prosazovat kobalto
vé magnety, většímu rozšíření však zatím brání 
je jich cena (v NSR 80 až 190 marek).

Hřídele, ložiska, převody, kola. Zatím co 
u většiny kategorií je  použití hřídelů o průměru 
3 mm, převodů s ozubením M = 0,5 a kol vlastní 
výroby stále převažující, v kategorii C je to  dnes 
spíše výjimkou. Spontánní přechod na tovární 
hřídele o průměru 2,38 mm, převody FAAS 
M = 0,4 a kola byl vynucen stále se zvyšujícími 
rychlostm i modelů. Požadavek vysoké kvality 
téměř vylučuje amatérské zhotovování uvede
ných dílů. Pro úplnost ještě nejpoužívanéjší 
značky kol: Camen, Limpach, Hi-Pro, Sonic, 
Bir, Checkpoint a velikost převodů -  38 až 43 
zubů s pastorky o 8 až 10 zubech.

Ostatní díly sice nerozhodují o výkonnosti, 
jsou však neméně důležité z hlediska spo lehli
vosti. Proto je stále větší snaha nahradit amatér
sky zhotovované kom ponenty modelů, mnohdy 
pochybné kvality, osvědčenými továrními vý
robky. Týká se to jak vodítek, která jsou použí
vána již výhradně typu Jet-Flag, vysoce odol
ných karosérií z Lexanu i speciálních sběračů 
proudu atp.

■  V Krajské stanici mladých techniků 
v Ostravě-Porubě proběhlo 26. dubna 
druhé kolo krajské soutěže dráhových 
automodelářů-žákú. Soutěže se zúčastni
li v hojném počtu (120 účastníků) závod
níci z Ostravy, Nového Jičína, Olomouce, 
Bruntálu, Opavy. Zazdárný průběh soutě
že vděčíme hlavnímu rozhodčímu mistru 
sportu Josefu Vaňharovi a sportovnímu 
komisaři Rudolfu Svobodovi z Příbora 
i týmu pracovníků, kteří přebor zajišťova
li. Žáci jeli kategorie ŽV, ZL, ŽA a prokáza
li, že jejich práce v zájmových útvarech 
během školního roku nebyla marná. 
Svědčí o tom výsledky, dosažené v jed
notlivých kategoriích. Nejlepší byli mladší 
žáci Aleš Kraina. KSMTe Porubá; Tomáš 
Schejbal, Olomouc; Daniel Fjury. KSMTe 
Porubá; Marek Berger Olomouc a starší 
žáci Pavel Vaňhara, KSMTe Porubá; Jiří

* t

Cihlář, Vítkov; Rostislav Skařupa. Vítkov: 
Tomáš Vaňhara. KSMTe Porubá, kteří 
postoupili na Přebor ČSR v Hradci 
Králové.

D. Kubečkova

Novinky Novoexportu
Již od roku 1967 pravidelně čte náš 
časopis sovětský modelář Vladimír Cho- 
lodnyj z města Ruza. Protože sbírá mode
ly automobilů a má zájem o výrobky 
našich družstev IGRA a SMĚR, poslal nám 
snímky nových sovětských kovových mo

delů v měřítku 1:43, nabízených firmou 
Novoexport.

Vážní zájemci o výměnu mohou psát na 
adresu: Vladimír Cholodnyj, Mikrorajon 
3, kv. 26, Ruza. 143100 Moskevská oblast 
SSSR.

A. Volga GAZ-24 a Moskvič 412 GAI

Nejlepším modelem z nové kolekce je 
VAZ 2121 Niva s odpruženým podvozkem 
a řadou detailů ^

Model mikrobusu RAF 2203 se vyrábí 
i v řadě modifikaci -  například vůz taxi
služby, rychlé zdravotnické pomoci, mili
ce atp.

28 MODELÁŘ ■ 8/1981 252



Uspořádáním druhé mezinárodní 
soutěže SRC v kategorii C2/24 
byla, stejně jako loni, pověřena 
ZO Svazarmu p ři n. p. Hydrostav 
Bratislava. Velká účast na letoš
ním nejvýznamnějším podniku  
dráhových automodelářů opět 
potvrdila renezanci tohoto spor
tu i pozitivní vliv konfrontace na
šich a zahraničních modelářů na 
stále stoupající technickou úro
veň modelů. Je zcela mimo dis-

Tolik úvodem ke zprávě o největší akci 
v dosavadní historii našeho dráhového 
modelářství. Již předcházející ročníky 
Velké ceny Hydrostavu znamenaly vždy 
rekord v počtu startujících. Nejinak tomu 
bylo i letos. Přesto, že účast českosloven
ských modelářů byla omezena, prezento
valo se u přejímky 86soutěžících! Částeč
ným ochuzením startovní listiny byla ne
účast loni početné výpravy holandských 
modelářů (ve stejném termínu se jelo 
mistrovství Holandska), ze stejného důvo
du se omluvili i sovětští modeláři, kteří ale 
již příští rok mají u nás startovat. Tradičně 
nejsilnější výprava byla z NDR: šestnáct 
modelářů, kteří svým vybavením špičko
vými motory a dalšími rozhodujícími díly 
modelů předčili většinu našich soutěží
cích. Modeláři z Bulharska dokumentova
li, že toto modelářské odvětví je u nich 
stále ještě v samých začátcích. Jejich 
pilné sbírání technických poznatků, ná
kresů nej lepších podvozků, značek moto
rů atp. však signalizuje vážný zájem na 
dosažení evropské úrovně. Méně početná 
byla tentokrát účast modelářů z kapitalis
tických států, dlužno však uvést, že bez 
podstatného vlivu na vysokou úroveň 
soutěže. Největším favoritem byl čerstvý 
mistr Evropy v kategorii C2/32 Dirk 
Hochschwender z NSR (mimochodem: 
konstruktérem modelu, s nímž Dirk získal 
titul, byl čs. modelář ing. Okálil), z Ra
kouska přijel již tradičně Martin Gramann 
i výborný Walter Můllner. Na soutěž bylo 
nominováno reprezentační družstvo 
ČSSR (Okáli, Kubal, Hájek, Basel, Kasa- 
nický, Míček, Didov a Krejčí), podmínkou 
účasti dalších našich modelářů byla 1. VT. 
Velká cena Hydrostavu byla zároveň dru
hým závodem zatím neoficiálního seriálu 
Grand Prix ČSSR 1981. S vědomím velké
ho významu této akce se závodníci sjíždě
li již od čtvrtečního rána, aby využili 
dosud nevídaných tréninkových možnos
tí. Autodráha byla všem volně přístupná 
téměř 50 hodin! Tato možnost byla patřič
ně využita -  i v pozdních nočních hodi
nách bylo na dráze živo.

Po usilovném tréninku, mnoha hodi
nách úprav i oprav modelů byl v sobotu 
v poledne závod zahájen za přítiomností 
milých hostů z SÚV Zvázarmu, ÚRMoS, 
MV Zvázarmu v Bratislavě i ředitele od
borného učiliště n. p. Hydrostav, který 
vychází modelářům všemožně vstříc. Pří
nos OU pro rozvoj automobilového mo
delářství byl oceněn čestným odznakem 
Za obětavou práci, který na slavnostním 
zahájení předal řediteli OU zástupce 
SÚRMoS R. Ucský.

Již kvalifikace na 4 x  1 minutu měla 
naznačit, kdo budou nejvážnější kandidá
ti na prvenství. Znamenala však také 
konec závodu pro šestatřicet modelářů, 
kteří nepostoupili. Mezi ně bohužel patřil

II.
mezinárodní

■ V  Wsoutěž
dráhových
modelářů
Bratislava, 7. až 10. května 1981

i jeden z favoritů, reprezentant ing. arch. 
Ján Kasanický, jehož motor vydržel sotva 
dvě minuty jízdy. Nejlépe si vedli Jiří 
Míček a Ivo Janík, kteří si vybojovali přímý 
postup do závěrečných kol. Dalších os
mačtyřicet modelářů soutěžilo v osmifi- 
nále na 4 X  1,5 minuty o postup mezi 32 
nejlepších. Ten se pro technickou závadu 
na modelu nepodařil dalšímu reprezen
tantu Michalu Krejčímu a jeho kolegovi 
z AMC Porubá mistru sportu Josefu Vaň- 
harovi. Postup do čtvrtfinále byl nad síly 
většiny zahraničních účastníků a tak še
stadvacet našich modelářů doplnili již jen 
dva závodníci z NDR, jeden z NSR a tři 
Rakušané. Čtvrtfinále se jelo na 4 x 2 
minuty a přineslotuhý boj o účast v neděl
ním semifinále. Že výhoda přímého po
stupu je sporná, může potvrdit i brněnský 
Ivo Janík, který -  ač druhý nejrychlejší 
v kvalifikaci -  nepostoupil mezi nejlep
ších šestnáct. Dlouhá nečinnost jezdce 
i změněné adhezní podmínky patrně vy
konaly své. Dalším překvapením bylo i vy
řazení reprezentanta Ivo Didova, který zde 
před rokem zajel velký závod. Čtvrtfinále 
znamenalo konečnou i pro zbývající dva 
členy týmu NDR Langeho a Maria 
Schöne.

V nedělním dopoledni soutěž vrcholila. 
Nej rychlejších šestnáct modelářů nastou
pilo do semifinále na 4 x 3 minuty. Ve 
velmi dramatických jízdách tentokrát 
neuspěli loňští finalisté Dirk Hochsch
wender a reprezentant Petr Basel, do 
finále nepostoupil ani další člen repre
zentačního týmu Josef Hájek. Ve vynikají
cí formě se naopak ukázal Ivan Skalský 
z Revúce -  postup do finále mezinárodní 
soutěže svědčí o jeho návratu do naší 
modelářské špičky. Dalším finalistou se 
stal největší objev letošní sezóny, teprve 
patnáctiletý Petr Švanda z Brna. Postup 
Josefa Miškolciho z Martina již takovým 
překvapením nebyl: v loňském ročníku 
Velké ceny Hydrostavu zajel nejrychlejší 
časy a jen technická porucha modelu ho 
připravila o přední umístění. Do finále

kuši, že právě vzájemné měření 
sil je  kořením a motivací každého 
sportu. Proto je  nejvýraznější 
vzestup zájmu patrný především 
u mezinárodní kategorie C. Stále 
větší náročnost na rychlost, po
střeh a bleskovou reakci, vytrva
lost i fyzickou a duševní odolnost 
modeláře p ři náročných soutě
žích zvyšuje přitažlivost této mo
delářské odbornosti a přispívá ke 
stále rostoucí členské základně.

dále postoupili i tři reprezentanti ČSSR: 
loňský vítěz ing. Okáli z pořádajícího 
klubu HDS Bratislava, jeho týmový kolega 
Viktor Kubal a Jiří Míček z Gottwaldova. 
Zbývající dvě startovní místa ve finále 
obsadili rakouští modeláři Walter Můllner 
a Martin Gramann. Pro ty méně zasvěce
né -  Gramann se po těžké havárii svozem 
formule 3, kdy mu po zranění páteře 
ochrnula dolní polovina těla, může pohy
bovat pouze na invalidním vozíku. Zcela 
ochromeny má i prsty obou rukou, kon
trolér tedy ovládá pouze zápěstím pravé 
ruky . . .

Do čelafinálese ihned propracoval ing. 
Okáli, těsně sledován Miškolcim a Kuba- 
lem, za nimi bojoval mladý Švanda se 
zkušeným Gramannem. Skalský a kupo
divu ani Míček nasazenému vysokému 
tempu nestačili. Asi v polovině závodu se 
na špici rodilo drama. Na vedoucího 
Okáliho začal-z druhé pozice vynikající 
jízdou útočit Miškolci. Před poslední pěti- 
minutovkou, kdy závodníci měli odjeto 
přes pět kilometrů, byl rozdíl mezi touto 
dvojicí pouhé čtyři metry! Třetí byl Kubal, 
čtvrtý Můllner, pátý Švanda, šestý Gra
mann, sedmý Skalský a osmý Míček. 
Posledních pět minut finále bylo strhují
cích. Nesmírně zajímavý a dramatický byl 
souboj Okáliho a Miškolciho, kteří jeli 
kolo na kolo. Obrovskou smůlu měl na 
třetím místě jedoucí Kubal, když mu nece
lé dvě minuty před koncem odpadl pří
vodní kabel k motoru. Absolutním vítě
zem mezinárodní Velké ceny Hydrostavu 
se pro rok 1981 stal Josef Miškolci z auto- 
modelářského klubu SRC Martin, což je 
zatím životní úspěch tohoto velice skrom
ného slovenského modeláře, posluchače 
vojenské akademie v Bratislavě. Další 
pořadí i technický popis modelů finalistů 
je v připojené tabulce.

Součástí Velké ceny Hydrostavu je již 
tradičně dámská soutěž. Předešlé dva 
ročníky vyhrála Holanďanka Annie Silve- 
rentandová, letos poprvé zvítězila čs. zá
vodnice Dana Kubečková z AMC Porubá 
před Karin Hochschwenderovou z NSR 
a bulharskou modelářkou Ankou Chris- 
tovovou.

Petr Basel

Pořadí: 1. Mlikolci 2. Okáli 3. Milliner 4. Švanda 5. Gramann 6. Míček 7. Skalský 8. Kubal

Podvozek J. M. Magee Okáli Gramann Švanda Parma Cahoza 3 Skalský Okáli
Motor Camen Trinity vlastni Trinity vlastní Cahoza Mura Trinity 4
Kotva Camen 26 Pro-Slot 26 Pro-Slot 26 Pro-Slot 26 Camen 27 Pro-Slot 26 Mura Checkpoint 27
Magnety W. D. Cobalt Cobalt Eliminator Cobalt Cobalt W. D. Cobalt
Kola Sonic Limpach Camen vlastní Camen Limpach Limpach Camen
Převod 41/8 43/9 43/9 42/9 41/8 39/8 40/8 41/9
Ovládač (ohm) 1 0,8 1,5 1.5 1,5 1 1,3 1,5
Hmotnost (g) 123 120 122 125 126 128 124 120
Vzdálenost os 
vodítka a zadní 
nápravy (mm) 119 123 122 125 121 123 120 123
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Normy európskych modelových železnic NEM
Prídržnice a křídlové kol’ajnice pevných srdcoviek 124

Závazná norma Vydanie september 1980

Vysvětlivky
1. Miery F, F0 a G třeba použit'z normy NEM 310.
2. Prídržnice nesmí vyčnievať nad temeno kofajnice.

■ Jednodušeji to nejde
Opravdu, jen dvé součástky-tranz is to r a relé 
postačí k tomu, abychom zjistili přítomnost 

vlaku v traťovém úseku. Háček je jen v tom, že 
použitý tranzistor musí být výkonového typu 
s povolenou kolektorovou ztrátou nejméně 
10 W; trakční proud (z 12 V stejnosměrného 
zdroje Z1) prochází to tiž  mezi bází a emitorem 
takže mezní hodnota proudu báze zvoleného 
typu tranzistoru se musí pohybovat okolo 1 A. 
Naštěstí se čas od času objeví v partiových 
prodejnách typy OC26,2NU73,2NU74ČÍ podob
né, které pro daný účel plné vyhoví. Je samo
zřejmé, že bychom mohli použit „záruční" 
tranzistory, ale pak by uvedené zapojení vyšlo 
poměrně draho.

Pomocný stejnosměrný zdroj Z2 dodává 
proud pro jednotlivá relé (R1, R2) a je užit proto, 
aby relé dokázalo svým přitahem zaregistrovat 
v traťovém úseku i stojící vlak (nebo i jednotlivý 
vůz, postaráme-li se o to, aby jeho kola byla 
přemostěna odporem okolo 1000 ohmů nebo 
osvětlovací žárovkou).

Toto zapojení můžeme využít k rozmanitým 
účelům, vyžaduje-li se součinnost zvoleného 
zařízení s jedoucím vlakem Doteky relé ovládají 
pak potřebné obvody, např. povolovací úseky 
a světla návěstidel (při použití obvodů jako 
autoblok) nebo výstražná přejezdová zařízení. 
Stačí-li nám jen informace o obsazení traťových 
úseků, pak relé v kolektorových obvodech 
tranzistorů nahradíme kontrolním i žárovkami.

PH

■ MODELY OO NEZANIKLY
Před časem se Modelář už zmínil, že první -  

těžko tehdy ještě říci ,,modelové" -  železnice 
firmy Märklin bývaly označeny jako 00. Teprve 
ve čtyřicátých létech se i Märklin přizpůsobil 
a tak jako angličtí, francouzští, italští a američtí 
výrobci počal značit rozchod 16,5 jako HO. 
Nicméně 00 existovalo a existuje dál -  ve Velké 
Británii. Jde o měřítko 1:76,2, tedy nikoli o 1:87

(HO). Vozy 00 jsou širší a vyšší než HO a je 
pozoruhodné, že se tyto modely velikosti 00 
mohou pohybovat po kolejích HO a modely HO 
po kolejích 00, pokud jsou je jich kola tak široká, 
jak je u evropských výrobků běžné. To však 
neplatí o výrobcích podle americké normy 
NMRA, která je přísnější než normy evropské 
a lpí na přesnějším převodu i šířky kol prototypu 
na model.

RMP

■ Modelářská knížka 
z SSSR

Nakladatelství Transport v Moskvě vydalo 
v roce 1980 knihu „M odely železných dorog" 
autorů B. V. Barkovskova. K. Procházky a L N. 
Ragozina.

Kniha svým obsahem, zaměřením i účelem se 
podobá u nás dříve vydanému ABC železniční
ho modelářství.

Je rozdělena do deseti kapitol: 1. Všeobecné 
vědomosti o železničním modelářství. 2. Stavba 
kolejišté. Kapitola obsahuje návrhy na stavbu 
rámu kolejišté, jeho umístění v bytě a námětu 
kolejišté. 3. Koleje a inženýrské stavby na 
kolejišti. V kapitole je i návrh na zhotovení 
stolice na tažení kolejí a formy na odlévání 
pražců. 4. Uspořádání signalizace na modelu je 
krátký výtah z návěstních předpisů s výkresy 
návěstidel. 5. E lektrická schémata modelů se
znamují čtenáře s různým zapojením napájení 
kolejí a smyček. 6. Budovy a stavby na kolejišti 
jsou věnovány železničním stavbám, technické
mu zařízení dep a elektrifikaci. 7. Terén modelo
vého kolejišté přináší návrhy na zhotovování 
stromů a jednotlivých částí krajiny. 8. Modely 
vozidel. Kapitola přináší fotografie modelů zá
padních výrobců a firmy Piko. Následují pak 
fotografie amatérsky zhotovených modelů so
větských modelářů. Dále jsou zde návrhy na 
zhotovení různých pohonů a součástek. 9. Zá
kladní normy železničních modelů. Kapitola je 
věnována normám NEM a vysvětlení významu 
MOROPu. 10. Materiál, nářadí a základní způso
by práce. Poslední kapitola je věnována různým 
přípravkům a přepočítávacím tabulkám pro 
železniční modeláře.

Kniha formátu 17 x 21 cm má 223 stran. Je 
doplněna hojným počtem pérovek a fotografii 
Jako vodítko pro začínající železniční modelá
ře, kterým je určena, velmi dobře poslouží a dá 
jim  solidní základ pro další práci.

Kniha byla vydána nákladem 10 000 kusů 
a dnes je již  úplně rozebrána; nové vydání lze 
očekávat až v roce 1985.

V SSSR se připravuje vlastní výroba modelo
vých železnic. Nejprve se počítá s modely 
velikosti 0 (ještě v tom to roce), v dalších létech 
bude produkce zaměřena na velikost HO.

Ivo Tvarůžek

■  Firma Merker a Fischer (NSR) zastavila 
v roce 1980 po dvanácti letech úspěšné činnosti 
výrobu stavebnic železničních modelů ve všech 
velikostech (N, HO, 0). Pro většinu modelářů 
byly totiž tyto modely pro vysokou cenu nedo
stupné Vzhledem k převážné náročné stavbě 
modelů z těchto stavebnic však bylo možné se 
něčemu přiuč it a získat tak zkušenosti pro 
stavbu vlastních modelů. Na snímku je model 
parní lokom otivy řady 98.3 DB ve velikosti HO. 
Ve výrobním programu firmy M&F bylo více než 
sto typů různých lokomotiv.

Nk
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KONŠTRUKCIA
hnacích vozidiel

Milka ČERVENÁKOVÁ, 
ing. Eugen TAKÁCS

V nasledujúcom popise sa snažíme 
objasnit problematiku přenosu 
výkonu na kolesá lokomotiv vo 
velkosti TT. Jej priaznivci sú vo 
výnimočne dobrej situácii. čosa týká 
jednotnosti konštrukcie 
továrenských výrobkovz NDR. Tento 
článok nepřinesie nič novépre 

. ostrie!aných“ modelárov, dúfam 
však. že pomóže niekoíkými 
nápadmi mladším a začínajúcim.

Najprv sa zoznámite s konštrukciou 
sériových modelov. ktorú možno rozdělit 
do následovných skupin.

A. T oč ivý  m o m e n t m o to ra  je  p ře n e se n ý  
p a s to rk o m  na m e d z ik o le s o  a ď a le j na  d lh ý  
šn e ko vý  h r ia d e t (ob r. 1)

Do tejto skupiny patria rušné T435, BR 
81. 92. 103. nová 35, s iným šnekovým 
hriadefom a bez medzikolesa BR 56, 86

pmu; vzhladom na to, že ide len o jediný 
exemplár, zařadil som ho do tejto sku
piny.)

Popis převodu: Točivý moment motora 
je přenesený pastorkom na medzikoleso 
a ďalej na krátký šnekový hriadel'. U týchto 
lokomotiv bola poháňaná len jedna ná
prava.Případné ďalšie kolesá boli připoje
né spojnicou, ktorá prenášala aj výkon 
(tak ako v skutočnosti!). U rušná T435 
bola len jedna náprava hnacia (točivý 
moment motora na pastorok bol přenáše
ný kardánom). Nevýhodou tohto usporia- 
dania bolo skoré vybitie ložísk náprav,

MOTOR

o-
Obr. 2

MOTOR PASTOREK

a T334. Súčiastky majú tieto výrobné 
čísla: šnekový hriadel' 22004, medzikole
so B11 31103. pastorky 22711, 39019, 
22642. 31239, 31118 atď. (všetky nie sú 
uvedené vzhfadom k tomu, že sa líšia len 
dfžkou hriadel'a). U starších typov s kovo
vým hriadefom skrátenie nerobí skúse- 
ným modelárom žiadne problémy, nové 
druhy sú však vyrábané z plastov a ich 
skrátenie nie je jednoduché.
B. S tará  k o n š tru k č n á  s k u p in a  (ob r. 2) 

Posledným mohykánom tejto skupiny 
bola parná lokomotiva radu 23. Sem 
patřili aj rušné 81 a 92 vyrábané na 
začiatku šesťdesiatych rokov, ďalej elek
trická lokomotiva E 70 od bývalej firmy 
HERR a čiastočne dnes už stará verzia 
T435 vyrábaná ešte aj na začiatku sedem- 
desiatych rokov. (Posledně menovaná lo
komotiva mala převod taký osobitný, že 
by si zaslúžil aj v.lastnú konštrukčnú sku-

čím došlo k zmene geometrie a teda 
k zadrhávaniu pohonu.
C. S k u p in a  p o d v o z k o v ý c h  lo k o m o tiv  
(ob r. 3)

Sem patria lokomotivy radu 130, 221 
(bývalá V200), 118, M61, 254 a ich 
mutácie.

Popis převodu: Točivý moment motora 
prenesie pastorok na šikmý pomocný 
hriadel' s dvorná ozubenými kolesami, 
ktorý je v zábere s jalovým hriadefom. 
Z jalového hriadel'a moment prenášajú 
kardány na šnekové hriadele jednotlivých 
podvozkov.

D. S k u p in a  e le k tr ic k ý c h  lo k o m o tiv  (ob r. 4)
Tento typ převodu vyvinula bývalá fir

ma GLITZOLD a je použitý nielen na 
lokomotivách v meritku TT, ale aj na ich 
váčšich sestrách vo velkosti HO.

Popis převodu: Točivý moment motora 
je prenášaný kardánmi na obe strany na 
podvozky. Spojenie je vyriešené gulovým 
klbom vo vnútri pastorkov, ktorézaberajú 
do ozubených kolies na šnekových hria- 
deloch. Výhoda tohto převodu spočívá 
v jeho tichom chodě.

S takým prevodom sú konštruované 
lokomotivy radu E499, 211 a 242.

Ďalej sa zameriam na konštrukciu loko
motiv z danej súčiastkovej základné. Tře
ba poznamenat', že popísané konštrukcie 
sú natofko vyspělé a jednoduché, že

nedoporučujem nikomu, aby si lámal hla
vu a vymýšlal nový typ prevodov z iných 
prvkov. Také konštrukcie sú totiž buď 
velmi náročné na dielenské vybavenie, 
alebo sú menej spol'ahlivé ako hore uve
dené typy. Jediná nevýhoda systému je, 
že používá ozubené kolesá s modulom 
0,4, kým iní výrobcovia používajú modul 
0,5 (modul 0,4 vyžaduje presnejšiu prácu 
ako modul 0,5). Výnimku tvoří konštrukč
ná skupina D Táto nevýhoda sa prejaví pri 
použití iného typu motora ako je běžný 
motor firmy Berliner TT-Bahnen (napří
klad konštrukcia otočného podvozku 
s motorom N firmy PIKO u modelu M 262.0 
podia M. Kratochvíla). Takéto případy 
třeba osobitne riešiť, no vždy možno nájsť 
vhodné riešenie aj z daných prvkov.

V článku nájdete konštrukciu pohon
ného tendra radu 935.2 alebo 935.1, kon
štrukciu rámu parnej lokomotivy 1' C 1' (u 
ČSD napr. r. 320.2) a nakoniec převod pre 
motorové vozne (například M 152.0).

Návody na konštrukcie sú velmi jedno
duché a nenáročné na dielenské vybave
nie. Vo váčšine prípadov vystačíme s ma
lou vrtačkou (PIKO 12 V). Pri návrhu svo- 
jich modelov som sa snažil vytvořit' jed- 
notnú koncepciu univerzálneho převodu, 
ktorý je potom možné použit' v róznych 
rušňoch.

Zoznam prvkov použitých v popísa- 
ných prevodoch: dlhý šnek na konci 
s ozubeným kolesom, medzikoleso B11, 
skrutka s válcovou alebo pologulovou 
hlavou M3 x  7 mm, šnekový hriadel'z lo
komotivy E 499 s ozubeným kolesom, 
pastorok z modelov HO modul 0,5. počet 
zubov z = 10, pastorok s hriadefom z mo
delov TT modul 0,4 z = 15, pastorok 
s hriadefom z modelov TT modul 0,4 
z = 12. Ďalej jě potřebný drobný materiál: 
mosadzná trubka o priemere 4 mmavnú- 
tornom priemere 3 až 3,2 mm, mosadzný 
plech hrůbky 1 až 1,5 mm, guličky z hro- 
tov guličkových pier (alebo podobné) 
o priemere 1 až 2 mm, motor typ TT, 
v případe nedostatku miesta motor N bez 
šnekov.

(P o k ra čo vá n í)

■ Nejdelší vlak světa

Guinessova ..Kniha světových rekordů ' uvá
dí mezi uznanými v roce 1980 na str. 314 nejdelší 
vlak světa. Byl sestaven 22. července 1978 na 
kolejišti Klubu modelových železnic ve městě 
Union ve státě New Jersey (USA) z 501 náklad
ních vozů a 11 lokom otiv HO. Vážil 63.6 k ilogra
mů a pohyboval se na uzavřeném okruhu 
dlouhém 731 metrů. Mezi první lokomotivou 
a posledním vozem zbývalo sotva půl metru 
volné tratě. Poloměry obtouku měřily 1220 
milimetrů, stoupání a klesání tratě č in ilo  20 
promile.

Z fotografií je patrno, že v čele vlaku bylo šest 
lokom otiv z jedenácti; zbývajících pět bylo 
uprostřed vlaku. Trať byla pečlivé připravena 
a všechna spřáhla předem přeměřena podle 
normy NMRA, takže nedošlo během jízdy k je 
jich  rozpojení. V záznamu není řečeno, zda vlak 
projel okruhem pouze jednou či vícekrát.

RMP
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(Dokončení ze str. 27)

■ 46 Mars II -  vys., prij. (600); nedokonč. vys WP-75 
(800); model RC V1 (100); nažehl. foliu (40); laminát 
trup na F3B (250). M Sedik. Vazilova 7. 949 01 Nitra.
■ 47 Zabéh. motor MVVS 2.5 DF. výborný (370); novou 
stříkací pistoli SSSR (400). F. Martinovský Jelence 46, 
262 62 p. Dolní Hbitý.
■ 48 Nová komplet. RC soupr. Sanwa vč. serv, 2 funkce 
27 MHz (3300); 2 nová šedá serva Varioprop (po 250); 3 
téméř nová serva Varioprop bez př. konektorů (po 200); 
5 nových serv Digi bez elektroniky (po 190); Avomet 2 
(600); Icomet (150); pár krystalu 27 MHz (300); nový 
nezabéh. motor MVVS 1,5D(250); nový nezabéh. MK-17 
(130). O. Kruliš. Jeremenkova 40, 140 00 Praha 4.
■ 49 Větší množství vláčku TT -f přísluš., literaturu 
katalogy (1000), seznam zašlu. Nesest. RC auto Porsche 
935 Tamiya (500). A. Dřezo, Pod kaštany 30. 616 00 
Brno.
■ 50 Proporc. amat. RC vys. 2-kan. (950). prij. 4-kan 
WP (1000); motor MK-17 nový (120). OTM 1.5 na diely 
(45); FP-S12 (500). J. Zadražil. Spojová 12. 974 01 B 
Bystrica.
■ 51 RC súpravu W-43 4-kan. + přijímač + 2 serva, prij 
nutné naladit (800). M Aneta, Dubovecká 425/36. 
914 01 Trenč. Teplá.
■ 52 Pár kvalit, kříž. ovladačů (500); prop, servo NDR 
Servomatik 15 (250). Koup. vys. Varioprop 8S nebo 12S 
J. Furch, 1. máje 844. 756 61 Rožnov p. Radh
■ 53 Neproporc. 4-kan. amat. RC soupravu, 2 serva 
Bellamatic a 1 Servoautomatic -  nové (2000) MUDr K. 
Staněk, 262 63 Kamýk nad Vltavou 153.
■ 54 Plány lodí; torpédoborec La Galisoniere (70) 
raketový člun SSSR, 6 raket (60), stíhač ponorek Swalbe 
(70), bitevní loď Yamato (100); pl letadel MiG-3, Jak 9P, 
P-51 Mustang, P-39 Airacobra. Arado 234. F4U Corsair 
M 1 ; 10 (po 50); plány tanku, raket a zbraní (po 30). M 
Nový, 5. května 46, 140 04 Praha 4.
■ 55 Plány lodí: požární loď 1 : 50. 1 : 25 (50), hist, 
plachetnice L Astrolabe 1 : 100 (150), bitevní loď Yama
to 1 : 200 (150), let. loďSaratoga 1 ; 100(100), vrtulníko
vý křižník Moskva 1 : 100, 1 : 200 (75), hist, plachetnice 
Victory 1 : 100 (150). J. Vétrovec, Otradovická 736 
142 00 Praha 4-Lhotka.
■ 56 Tono 3.5 RC + 2 svíč. (300); Micro servo 05 (490); 
MK-17 (100); 3x Mabuchi FT 16 (150); 5x rak. mot RM 
5-1, 2-5; disky na Tyrrell 007; drob. díly k dráh. mod 
(disky, kartáčky atd ); 2 klopené zat. + rovné díly autodr 
Europa-Cup; čas. Modelář 76-78 + plány aut; i jednotli
vé (velmi levné). D. Čevela, Žlutává 116 763 61 p 
Napajedla.
■ 57 2-kan. RC soupr. + nabíječ + servo + NiCd (1100). 
Koup. 2-3 serva Futaba; tantaly 1 Μ. 2M2. 4M7,33M; let. 
př. 0,8; 1; 2; 3; potah, papír; plány letadel a let. motory. 
Jen písemné. J. Jahn, Josefodol 18,582 91 Světlá n.Sáz.
■  58 Přijímač W-43 2-kan. (300), 1-kan. Brand Hobby 
(180), 2 serva K1 (150); staveb. Renata I (80) aSaper 13 
(50). V. čarný, Stavebná 3, 075 01 Trebišov.
■ 59 RC plachetnici Monika (pl. 26s) + RC soupr. W-43 
4-kan. + aku NiCd + 3 serva Servomatik NDR (vše 2200); 
V2 Cirrus (900); M2 Cessna 63s (450); Orlík II 64s (400). 
Osob. odběr. J. Vacek, Lužická 1178, 464 01 Frýdlant 
vč .
■ 60 RC soupravu Tx Mars II + přij. -  amat. servo 
4- model Cub F2 + nový motor MVVS 1.5 D (1000); RC 
model ze staveb. Engine 15 s motorem MVVS 2,5 (700); 
RC model Trystar 10 s motorem Enya 1,5 RC, vše nové 
(850); motor MVVS 2,5 RC, karburátor nový (200). J. 
Ševčík, Krošovice 2, 398 31 p. čížová.
■ 61 Prop, soupravu Ripmax Futaba FD 6 M (6 funkcí) 
kompletní, příp. i bez serv; přijímač Futaba FD 56 M (6 
funkcí); staveb. RC mot. modelu Piper Twin Comanche 
od fy Hegi na 2 motory 2,5-3,5 (bez motorů). Koup. 
různé model, motory -  i nekompletní či jinak poškoze
né. A. Filipek, O. Jeremiáše 8, 772 00 Olomouc.
■ 62 Spolehl, amat. RC prop, soupravu -  4-kan. vys., 
2-kan. superreakčni přij., 2 serva Varioprop, RC auto 
elek. Porsche 935 (2300); Cessna 177 nezalétaná (300). 
J. Jirčík, Fučíkova 1708/18, 591 01 Žďár n. Sázavou 4.
■ 63 Motory: MK-17 (100), ModelaCO: (80), oba téméř 
nepouž. I jednotí. P. Valíš, Neumannova6,307 08 Plzeň.
■ 64 Materiál, komplet křídla + trup na mod. Spurt 
(400); motor Modela CO: (130); mod. Ranquel (70). P. 
Jarkovský, Belvedér 885, 518 01 Dobruška.
■ 65 Čs. staveb. Policajného člna (před dokončením 
150), Artur (rozostavanú -  100); priehfadnú umelú 
hmotu 0,5 X 450 x 1000 -  10 ks (po 15); knihu ABC 
automobilového modelárstva (42); časop. ABC mladých 
těch. a prírodovedcov, Urobím si sám. Kúpim Železnič
ně modelárstvo II, III, IV, Atlas lokomotiv I, II, Modely 
osobních vozů, Modely nákladních vozů a Modely 
hnacích vozů. J. Némethy, Leningradská 24, 080 01 
Prešov.

KOUPÉ
■ 66 2 Futaby, krystal 26,665 MHz. M. Musil, 259 01 
Votice 417.
■ 67 Tov. prop, soupravu 4-6 funkcí, kompletní, novou 
příp. zánovní (Simprop, Robbe, Sanwa, Futaba apod ). 
Cena, popis, Ant. Dodek, Lupenice 84 . 517 54 p. 
Vamberk.

■ 68 Komplet, prop RC soupravu pro 4 6 serv, pouze 
novou (nejlépe Futaba. Sanwa Cougar, Robbe) 100% 
stav. popis, cena, rok výroby. R Sekyrka. VVLŠ SNP/1, 
041 21 Košice
■ 69 El. motor Jumbo 540. 750 nebo jiný vhodný do 
lodi, popř. i se zdroji. Ing. M Bláha, tř kpt Jaroše 7a 
600 00 Brno.
■ 70 Motor OS Max 60 FSR. nový. neběhaný J. Pipek 
B. Němcové 861.399 01 Milevsko
■ 71 Novou tov. prop, soupravu v bezv stavu pro 4 
funkce vč serv i nabíječe. L Matoušek. 664 85Ketkovi- 
ce 36.
■ 72 RC karburátor a tlumič výfuku na motor MVVS 2.5 
GR. M. štekr, Dobrovského 27 -  C/334, 612 00 Brno
■  73 Stavebnice fy Tamiyá 1 12. J. Bardoň'. Rolnická 
67,735 51 Bohumín-Pudlov
■  74 Větroň řízený kolem 3 os Prosím popis. J 
Martinka. Polská 28. 120 00 Praha 2.
D 75 Novou komplet, prop továr, soupravu pro 4 
funkce. J. Šejvl, Závodu míru 1844, 530 02 Pardubice.
■  76 Kfukový hriadeí na mot. Jena 1. F Rišiaň, MDD12, 
026 01 Dolný Kubín.
■  77 Jakékoli množství matných barev Humbrol, Uni
coi; kity 1 : 72-H a lifax.Do-17, Gannet. Maryland.Ki-45. 
Sparviero, Tigercat, Catalina. Gladiator, Ju-52. Me-262, 
i sestavené, cena nerozhoduje M. šiška. Losíbky 24 
614 00 Brno-Husovice; tel 62 50 63 po 16 hod.
■  78 2 nové serva Futaba. P. Hlaváč. 972 16 Poluvsie 
137.
■  79 Jap mf 7 X 7 mm ž.. b., č. J. Tichý, Choteč 25, 
507 81 Lázně Bělohrad.
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KOUKÁM, Z
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NEZAPOMEŇ! /  Nelétej
v blízkosti elektrického či 

telekomunikačního 
vedení!

Kresba: M. Doubrava,

1
■ 80 Novou 5-6povelovou soupravu, lam. trup na 
ASK-14. J. Piroch, Jindřišská 5,110 00 Praha 1.
■ 81 Malý i stolní soustruh. St. Vreštiak, Sídliště 1497, 
289 22 Lysá n. L.
■ 82 Vše pro el. želez. 32 mm. K. Janik. 739 61 Třinec 
1-415.
■ 83 Zahr. plast, modely auto, moto, let . nesestavené 
+ barvy Humbroll Matt. J. Jurák, Jílová 26. 639 00 Brno.
■  84 Plány Modelář: č. 41 Airacobra. 64IL-2 šturmovik, 
66 P-40 Kittyhawk. 78 Hurricane M. Velechovský, 
Jiráskova 1561,664 51 Šlapanice.
■ 85 3 šedá serva Var.. RC karb. na MVVS 2.5, vidlicové 
koncovky táhel. 4x NiCd 451. J. Pospíšil, Růžová 64, 
691 42 Valtice.
■ 86 Nesest. kity: Supermarine Spitfire Mk. V., Hawker 
Hurricane II C, FW-190, Ju-87 D, Pe-2, Jak-1 M vše 
1 : 72. J. Andraško, Pionýrů 365, 411 18 Budyné η.O.
■ 87 Serva Varioprop šedá Futaba, jap. mf trafa 7 x 7  
ž. b. č., 7QR20. L. Reindl, Tauchmanova 1015, 509 01 
Nová Paka.
■ 88 6 serv Futaba. 2 servozosilovače serv Futaba a ΙΟ 
BA606, BA607. M. Balko. Porúbka 351,033 01 Liptovský 
Hrádok.
■ 89 Kvalitní RC větroň pro F3B. příp. staveb. J. 
Studenka ml., Vzhledná 3, 642 00 Brno.
■ 90'Časop. Modelář 1970-1980, i jednotí, ročníky. V. 
Olbrecht, ul. ČSA 1936, 738 01 Frýdek-Místek.
■  91 Pár krystalů v pásmu 27 MHz, sadu jap. mf traf 
7 X 7. K. Culík, 9. května 31,679 61 Letovice.
■ 92 Jap. mf 7 X  7 b. ž. č., křížové ovladače (pár), 4 
serva k soupravě Inprop (v chodu). Odp. na každou 
nabídku zaručena. L. Hylák, Velká Skrovnice 49, 561 13 
p. Sudslava.
■ 93 Vešk. lit. o RC autech, příp. návod na RC spal. auto 
(F1). T. Janečka, Martinákova 14, 796 01 Prostějov.
■ 94 Pár krystalů 27 MHz a sadu jap. mf 7x7 ž. b. č. P. 
Škarka, Fučíkova 7, 741 01 Nový Jičín.
■ 95 Serva Futaba, gumu. Č.Štefl, 378 56 Studená 213.
■ 96 Nutné potřeb, el. motor Můra 20. Uveďte cenu. B. 
Švehla, Nerudova 5,611 00 Brno.

VÝMáNA
■ 97 Za žl jap. mf 7 x 7 dám stejnou bil. nebo 

j červenou Koup zásuv. Graupner Ing J. Pospíšil
! Slezská 43. 130 00 Praha 3.

■ 98 Za plán vrtulníku Pirueta (č. 12) dám plán 
Hurricane, Siven, II-2. SE 5a nebo Bede-4. M. Vogel 
šimůnkova 1601, 182 00 Praha 8
■ 99 Nové. nepouž. servo Varioprop CL č. k. 3831 za 
servo Varioprop CR č. k. 3834. príp. předám a kúpim. 
Ing. J. Onderčín. Prachatická 2255/41, 960 01 Zvolen.
■ 100 Odlitky plastických emblémů perutí ..RAF a sva
zový emblém .RAF za chybějící čísla L i K ,  příp. ' 
prodám. Bližší sdělím. K. Spurný, Jeremenkova 32, 
750 00 Přerov.
■  101 Kdo postaví RC maketu Cessna 177 Cardinal za 
materiál + dopl , plán mám. J. Turoň, 733 01 Karviná7 
2082.
■ 102 Nový motor Enya 1.62 s tlumičem za Tono 5,6 
Sport nebo Raduga 7 nový nebo zaběhnutý. M. Bečva- 
rov, Lučíce 47, 503 51 Chlumec n. Cidl
■ 103 Nesest. kity z 2 s. v záp fir 1 : 72. 1 : 48 za kity 
proudových letadel 1 : 72, 1 : 48 a F-4E 1 : 32. M. Lalík. 
Letecká 1.796 02 Prostějov.
■  104 Leteckou gumu 6 x 4 a 3 x 3 mm (větší množ
ství) a 5 m2 textilie VP 18 za prop, soupr. pro 4 serva 
s nabíječem, zdroji a servy. Rozdíl doplatím. L Mlčko, 
Jílová 27, 702 00 Ostrava 1.
■ 105 Zdroje Varta NiCd 1.2 V/1.8 Ah RSH (sintrované) 
vhodné pro elektrolet, lodě. auta za serva Futaba. nebo 
prod, a koup. 4 serva Futaba. J. Zmélík, Luxemburgové
6. 736 01 Havířov l-Mésto.
■ 106 Plastikové mod. let. 1 : 72 záp. firem za let. letní 
komb. vel. 56 novou šedomodré barvy. voj. letectvo. J. 
Benák. českolipská u l, ČSAD. 412 01 Litoměřice.

RŮZNÉ
■ Za dva motory MVVS 2.5 D7 nabízí sovětský mode
lář motory: Sokol OTN 2.5, Střiž OTM 1,5, Meteor 
MD 2,5. Kazachskaja SSR, Alma-Atinskaja obl., 
483353 Kapčagaj, 1 mikrorajon, 9 dom, 3 kv.. Isljamov 
Arsen, SSSR.
■  Sběratel modelu letadel v M 1 : 72 si chce vyměňovat 
s modeláři z ČSSR. 614008 Perm -  8, ul. Tolmačeva 
d. 32, kv. 33, Družinin D. L, SSSR.
■  Plastikové stavebnice prodávané v SSSR: Jaguar 
M(E), Tempest V. Bristol 138A, Westland Walace 1 : 72 
(bez obtisků) nabízí sovětský modelář za stavebnice 
Zero. Soitfire nebo jiných letadel 2. světové války.
K. Nikolajčuk, ul. S. Agiša 22/1-40, g. Ufa, 450 080 SSSR.
■  Nové sovětské elektronické náramkové hodinky 
vymění za novou RC soupravu Varioprop C6 SSM 
sovětský modelář. SSSR, g. Kijev, 252 124, ul. Gerojev 
Sevastopol, d. 1, kv. 36. Nadaškevič A.
■  Modelář ze SSSR nabízí sovětské motory MK-12 
(staré výroby, nový) 2,5 cm3,2x nový motor Ritm 2,5 cm3 
výměnou za MWS 2.5 cm3 a MWS 5 cm3. SSSR 142119, 
Moskovskaja oblast. Podolsk, ul. Leningradskaja20-20, 
Svétličnyj Vas.
■ Sběratel modelů železnic si chce dopisovat a vymě
ňovat modely velikosti HO, případné za železniční mo
dely nabízí stavebnice letadel v měřítku 1 : 72 firmy 
Novo. SSSR 340 055, g. Donsuk 55, nr. Grinkebica 8, 
kv. 49, Ivčenko Anatolij.
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Snahou leteckých modelářů je svůj 
model za letu ovládat. Tato touha dala 
vzniknout upoutaným modelům, později 
pak vedla ke zrodu rádiem řízených 
modelů. Z nesmělých začátků s elek
tronkovými přijímači se došlo, diky rych
lému rozmachu elektroniky, tak daleko, 
že modelář dokáže s RC modelem lec
kdy víc než pilot sedící v kabině skuteč
ného letounu. Mít svoji RC soupravu je 
snem devětadevadesáti procent mode
lářského potěru; to zbývající procento ji 
-  byť třeba jednopovelovou -  už vlastní. 
Za kniply vysílače můžete najít děti, ale 
i muže ve věku takříkajíc kmetském.

Modeláři ve Svazarmu mají RC mode
ly rozděleny do řady kategorií. Pro první 
seznámení s rádiovým řízením úplně 
postačí jednoduchý „prkenný1' větroň 
s ovládanou směrovkou (1). Ovšem pro 
pěkné polétání na svahu (2) už je třeba 
ovládat směrovku, výškovku i křidélka 
a výběru modelu i stavbě věnovat maxi
mální péči. Pečlivost je samozřejmě nez
bytným předpokladem nejen pro stav
bu a létání se svahovými větroni, ale 
i s termickými větroni kategorií RC V1 
a RC V2, o modelech technicky nejnároč

nější kategorie RC větroňů F3B ani 
nemluvě.

Někomu ovšem tichý let nestačí, k pl
nému uspokojení potřebuje slyšet kvíle
ní motoru, cítit spálený ricinový olej. 
Pole, na němž se příznivec motorů může 
uplatnit, je dosti široké. Sahá od úhled
ných „kabiňáčků11 pro rekreační létání 
až po modely pro soutěže v létání kolem 
pylonů (3) nebo akrobatické modely ka
tegorie F3A (4). Létání s takovými mode
ly už však klade na nervový systém 
pilota značné nároky, a není divu, že 
soutěžící v těchto kategoriích cítí potře
bu odreagování. Modelář se ovšem 
uvolní nejlépe zase při modelařině. Tře
ba tak, že si pro chvíle oddechu na letišti 
postaví rádiem řízenou žehličku (5).



Bί
ί

▲  Rychlíkovou parní lokomotivu 
řady 214.10 ÖBB nazývají rakouští 
přátelé železnic i železniční mo
deláři „Krásnou Rakušankou“ ; 
v modelovém provedení ji ve veli
kosti HO vyrábí vídeňská firma 
LILIPUT a to v šesti různých vari
antách. Model je dlouhý 272 mm 
a má hmotnost 630 g. Na našem 
snímku je varianta v tzv. fotogra
fickém zbarvení, tedy v barevném 
provedení, jaké měla předloha 
krátce po dokončení a které slou
žilo pro zhotovení propagačních 
snímků. Potom byla lokomotiva 
opatřena běžným černě-červe- 
ným nátěrem

▲  Maketu sovětského torpédobor
ce Tallin odélce900 mm, poháněnou 
dvěma sovětskými elektromotory 
4,5 V, postavil R. Souček z Vodňan

▲  Maketáře jistě potěší sní
mek letadla Piper L-4 ze sbírek 
Vojenského muzea ve Kbelích 
v barvách čs. letectva (výkres 
byl v MO 7/1981)
A Katalogy zámořských vý
robců jsou zaplaveny řadou 
„vědeckofantastických" mo
delů raket. S. S. V Scorpion je 
nabízen firmou CENTURI jako 
„kosmická loď pro opravu 
družic"
S rekreačním větroněm opa-^ 
třeným pomocným motoremr  
0,6 cm3 létá (ale zatím jiep ři- 
stává)sedmiletý Milan Šaffek. 
Řízena je pouze směrovka, po
tah je z transparentního Solar- 
filmu
Snímky: V. Jukl, R. Souček,
O. Šaffek (2), archiv 
ing. Š. Štraucha


