


Plachetnici Babetta (plánek Modelář č. 56s) zvětšenou tak, 
aby odpovídala pravidlům třídy F5 DX, si postavil J. Fořt 
z Olomouce. I při řízení pouze kormidlem je loď dobře 
ovladatelná

Další „malý gum áček", který zhotovil M. Kácha k výběru pro rozšíření 
sortimentu VD Igra Praha v roce 1975 (jiný model je v MO 7/74)

U-maketu historické nám ořní stíhačky Boeing F-4B4 z třicátých let postavil 
V. Matuška z podniku Modela -  MVVS Brno podle plánku Z. Bedřicha. 
Rozpětí je  1080 mm, nosná plocha 36 dm2, hmotnost 1600 g, motor MVVS 
5,6 s řízením  připustí

K TITULNÍMU SNÍMKU

Soutěže m aket sku tečných  lo d í p o u ta 
j í  vždy velkou pozo rnos t diváků. Ti 
většinou an i netuší, že vlastním  jízdám  
předchází bodován í m odelů, p ř i němž 
je  každý de ta il porovnán se vzorem  
a ohodnocena p řesnost a dokona lost 
je h o  zhotovení. Bodovači, k te ří se to u 
to č innos tí zabývají, tvo ří tu část m o 
de lářského aktivu  Svazarmu. která ač 
vysoce kvalifikovaná, je  stá le ja ko b y  
v pozadí. A přece platí, že bez dobrých  
bodovačů není dobrá soutěž. Snímek  
ing. P. Čecha pořízený p ř i sou těž i 
Jab lonecká kotva zachycu je  tř i z n ich  
-  J. Macha, V. Jána a ing. Zd. Tomáška 
p ř i té to zodpovědné práci.

■ ~~ '

Jiří Patlejch  
z LMK Praha 6 
se přihlásil 
po dlouhé době 
s úhlednou vlastní 
konstrukcí modelu 
kategorie RC M1 
o rozpětí 1100 mm. 
Pohon je motorem  
Taifun 1 cm 1, 
řízení RC 
soupravou Mars

Nový akrobatický  
U-model VI.
Trnky z Liberce  
má rozpětí 
1380 mm, délku 1030 
a hmotnost 1400 g. 
Motor
je OS H 40 P
(6,5 cm ’)



Ke květnovému plénu ÚV KSČ

Technika, m ládí a my
Začíná nový školní rok a spolu s ním také 

práce modelářských instruktorů v oddílech 
mládeže Svazarmu. ve školních a pionýr
ských kroužcích. Jen ti. kdož prošli modelář
skými kroužky -  ať už jako jejich členové či 
jako instruktoři -  vědí. o jak obtížnou, i když 
bezesporu společensky důležitou práci jde. 
Doposud nemáme problémy s tím, jak vyvo
lat zájem mládeže o kterýkoli druh modelář
ství, spíše naopak. Neustále se však potýká
me s materiálovými obtížemi, mnohde i s ne
dostatkem vhodných dílen a kluboven. Ně
které tyto problémy řeší v rámci své působ
nosti (a rozpočtu) Ústřední modelářská rada 
(ÚMR). V letošním roce se jí například 
podařilo zajistit finanční prostředky pro sou
těže žáků od okresních kol až po mistrovství 
ČSSR. Pro příští rok počítá ÚMR s uvolně
ním ještě větší částky, kterou hodlá pokrýt 
mimo jiné uspořádání letního tábora mode
lářských oddílů mládeže.

Nemalé úkoly čekají Ústřední modelář
skou radu i při realizaci koncepce činnosti 
s mládeží, která vychází z květnového pléna 
ÚV KSČ o vědeckotechnickém rozvoji. 
O tomto problému hovořil na 3. plenárním, 
zasedání ÚV Svazarmu dne 2. srpna v Praze 
jeho předseda, armádní generál Otakar Ry
tíř. ÚV Svazarmu pak uložil všem radám 
odborností sdružených v naší organizaci, aby 
vypracovaly návrhy, jak konkrétně přispět 
k realizaci závěrů květnového pléna ÚV KSČ 
a jak potřebná opatření zakotvit v plánu 
činnosti pro rok 1975.

Mohlo by se zdát, že vědeckotechnický 
rozvoj se přímo netýká činností sdružených 
ve Svazarmu. který není organizací výrobní
ho charakteru. O modelářství by to platilo, 
pokud bychom je pokládali za pouhého 
koníčka. Považujeme-li však oprávněně mo
delářství za součást polytechnické výchovy 
mladé generace, vidíme v rezoluci květnové
ho pléna Ú V  KSČ základ a potvrzení naší 
dlouholeté výchovné práce. Promítnutí závě
rů květnového piána do práce naší odbornos
ti, pokud má výrazně ovlivnit učebné výcvi
kovou a zájmovou činnost, je nesmírné 
důležitým, na druhé straně však náročným 
úkolem.

Smyslem vědeckotechnického rozvoje — 
jak zdůraznilo plenární zasedání ÚV KSČ -  
je maximální přínos efektivnosti našeho ná
rodního hodpodářství, růst produktivity 
a kvality práce, intenzivnější rozvoj nových 
pokrokových metod a výzkumů. Úměrně 
s tím, jak celý vědeckotechnický proces 
ovlivňuje oblast obrany a armády, zvyšují se 
nároky na obsluhy vysoce náročných technic
kých systémů. Pro nás to znamená -  jak 
zdůraznil předseda ÚV Svazarmu -  věnovat 
maximální péči přípravě mladé generace, 
branců.

Realizace závěrů květnového pléna ÚV 
KSČ o vědeckotechnickém rozvoji bude 
znamenat podstatnou úpravu osnov práce 
v kroužcích pro modelářský dorost a zkvalit
nění materiálně technické základny. Půjde 
o to, aby výchova třeba mladého leteckého 
modeláře směřovala nejen k ovládnutí teorie 
a stavby modelu letadla, ale aby mladý 
člověk získal alespoň základní vědomosti 
o letectví, aerodynamice, meteorologii 
a z dalších souvisejících oborů. Dobře víme, 
že podobná praxe již v kroužcích je. Nyní 
půjde o to, zkvalitnit tuto činnost a najít cestu 
k tomu, aby mladý člověk mohl své vědomos
ti uplatnit při výběru civilního nebo vojen
ského povolání. Vždyť znalosti například 
mladých raketových modelářů o vnější a vni
třní balistice, o geometrii (aplikované při 
měření dostupu raket) a přehled o technice 
skutečných vědeckých a vojenských raket

jsou na úrovni převyšující značně rámec 
pouhé zábavy. Je jasné, že ze všech automo
bilových modelářů nebudou automobiloví 
závodníci či konstruktéři, všichni lodní mo
deláři se nestanou námořníky a ze všech 
železničních modelářů nebudou pracovníci 
ČSD. Avšak zcela jistě ze všech, kdož úspěš
né projdou výcvikem v modelářských oddí
lech mládeže, budou dobří řemeslníci, tech
nici, možná i vynálezci. Živým potvrzením 
toho jsou desetitisíce bývalých či dosavad
ních modelářů ve všech oborech národního 
hospodářství. Především proto také rok co 
rok opakovaně usilujeme o to, abychom 
mimo rámec školní výuky vzbudil zájem dětí
0 technické obory.

Velká práce čeká ÚMR při rozpracování 
konkrétních učebních osnov a při hledání 
vhodných vychovatelů pro oddíly mládeže 
nové koncepce. Zejména výběr vedoucích je 
úkolem velmi odpovědným; ti musí totiž 
splňovat požadavky nejen po stránce odbor
né. ale i po stránce politické a morální 
vyspělosti. Není tajemstvím, že ti, kteří tuto 
práci již řadu let obětavě a zdarma vykonáva
jí, se nesetkávají vždy s plným pochopením 
zaměstnavatele a všech složek na závodech.
1 to je na čase vyřešit.

V souvislosti s modelářským dorostem se 
často zmiňujeme o materiálových potížích. 
Ani při uvádění usnesení květnového pléna 
ÚV KSČ do praxe se neobejdeme bez 
materiálních prostředků odpovídajících sou
časnému světovému stavu a trendu. Nemůže
me zastírat, že na našem trhu stále chybí 
moderní RC souprava pro ovládání modelů, 
že dosud není k dispozici jednoduchý a levný 
modelářský motor pro mládež a že dokonce 
mnohde je nedostatek i základního materiálu
-  překližky, kvalitních lišt a balsy. V této 
souvislosti se nabízí otázka, zda např. místo 
některého zahraničního přepychového zboží 
by nebylo účelnější dovážet polytechnické 
pomůcky, které zatím naše podniky nevyrá
bějí. Proto také se již snažíme získat výrobky 
nabízené sovětským podnikem Novoexport, 
jejichž dovoz by vyřešil část problémů.

Nová koncepce -  výchova mladého mode
láře k osvojení si širších technických znalostí
-  samozřejmě neublíží vlastní modelářské 
činnosti. Vždyť jenom ze široké základny 
modelářské mládeže mohou vyrůst noví mis
tři sportu a reperezentanti!

Začíná tedy školní rok a do vašich dílem se 
začínají scházet chlapci a děvčata, kteří chtějí 
„něco dělat”. Nezbývá než z toho, co již 
nabízejí modelářské prodejny, vybrat sku
tečně vhodné stavebnice a pustit se do práce. 
Nejlépe jsou na tom zatím adepti leteckého 
modelářství, pro které podnik ÚV Svazarmu 
MODELA vyrábí stavebnice Orlík. Démant 
800 nebo Brouček a družstvo IGRA jim 
nabízí např. stavebnici Pinto. Pro mladé 
lodní modeláře je bezesporu nejvhodnéjší 
jachta Melodie, raketové modeláře může 
uspokojit zatím pouze stavebnice rakety 
Para. Horší je zatím situace u automobilo
vých a železničních modelářů, kde jsou 
k dostání pouze jednotlivé součástky a je 
proto zapotřebí větší péče ze strany instruk
torů. Konečně i redakce Modelář a vydava
telství MAGNET vydaly řadu plánků mode
lů vhodných pro začátečníky. Připravují se 
i další jednoduché modely pro žákovské 
soutěže, jež se budou konat v příštím roce 
v rámci oslav 30. výročí osvobození naší 
vlasti.

K úkolům daným květnovým plenem Ú V  
KSČ o vědeckotechnickém rozvoji se tudíž 
můžeme na svém úseku práce plně přihlásit. 
Obsah a smysl naší činnosti jsou s nimi 
v soulad«, mužem· je proto splnit.
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III. celoslovenské stretnutie 
mladých technikov

sa u sku tečn ilo  to h to  roku začia tkom  
ško lských prázdnin, od 2. do 9. júna. Pre 
ob íubené športové podu ja tie  vybra li u- 
spo riada te lia  Partizánske. Sú tam vhodné 
podm ienky pre usporiadan ie  všetkých sú- 
ťaží m ladých techn ikov a m ěsto má i bo 
haté revolučně trad ic ie  z II. světověj vo jny 
a SNP.

S tře tlo  sa tu 91 p ion ie rov -  víťazov 
krajských köl. Program  s tre tnu tia  bol bo 
hatý. Hlavným cie lom  bo lo  usporiadať 
ce loslovenské súťaže obohatené o p rak
tické  zamestnanie, kde sa bodovým  spö- 
sobom  hodno tila  zručnost’, tvořivost' 
a ce lková  úprava výrobku, po tom  to  bolo 
overenie teo re tických  poznatkov spóso- 
bom  písom ných práč (testov) a vlastně 
súťaže.

Okrem  bohatého  p racovného p rog ra 
mu po in ie ri mali možnost' poznat' h is tó riu  
a pam iatky mesta, ktoré  v roku 1949 
převzalo hrdý názov Partizánske. Prezreli 
si izbu revo lučných trad ic ii, na pom níku 
Přísahy sa s tře tli s partizánm i M ilanom , 
Skorkom  a M artinekom . Prezreli si i n ie- 
k toré  výrobně d ie lneZávodov 29. augusta  
na výrobu obuvi.

Hlavní rozhodcovia  a trenéři na s tře t
nutí vyslovili požiadavok, aby také to  pod- 
u ja tia  sa kona li pravidelné, aby už v me- 
siaci apríli bo lo  známe m iesto konania, 
aby na s tre tnu tie  bolí přizvaní i súd ruho- 
via z ČSR a o d po rú ča li o rgan izovat’ takéto  
s tre tnu tia  i v ČSR vzh ladom  na ich ve iký 
výchovný ciel'.

VÝSLEDKY
celoslovenských súťaží 

mladých technikov

Automodelári
T. Landl, Bratislava; M. Eliáš, T renčín; R. 
Kučera, Trenčín

Leteckí modeláři
Větroně A1: P. Fuchs, Prešov; M. Revák,
Sniná; S. Durkaj, Sniná
Větroně A2: A. Bárta, Sniná; I. Sabó, Sp.
N. Ves; B. Fech, Sniná
SUM: M. Vulgán, Bratislava; O. W ick le in ,
Bratislava; P. Fuchs, Prešov

Raketoví modeláři
R aketoplán: M. Koťo, Sniná; Jar. Baur, N. 
Dubnica; Jan Baur, N. D ubnica 
Stream er: A. Bárta, Sniná; V. Ondík, Bar
dejov; M. Koťo, Sniná 
Raketa-padák: A. Bárta; VI. Ondík; J. 
K ilián, Trnava

Lodní modeláři /
E X 500 : P. M ikulka, Bratislava; L. Pospíš, 
Sereď; Š. O ndírko, Sp. N. Ves 
EX Ž: L. Pospíš; I. M alátek, Sereď; O. 
Baračka, Nižná
F2a: L. Kra jčírik, Bratislava; G. Maďar, 
G alanta; O. Baračka

Rádioamatéri
J. Kvitkovič, Bratislava; P. Kozmon, B ra
tis lava; J. Bačkov, R užom berok

Víťazom na prvých troch  m iestach bolí 
odovzdané d ip lom y a hodno tné  věcné 
ceny. Každý účastník si odnášal i svoj 
výrobok zo stavebnice, k to rý  mu bol 
ohodno tený a zostával mu ako suvenír. 
Hlav.nými tréne rm i na s tře tnu tí bo li L. 
Kučera z T renčína pre au tom ode lá rov, A. 
Bárta zo Sninej pre le teckých m odelárov, 
J. Križanský z Bardejova pre raketových 
m odelárov, Z. Dočkal z B ratislavy pre 
lodných m odelárov a ing. F. Porubčan 
z B ratislavy pre rád ioam atérov. (bč)

podobného. To dopo ledne  u vody roz
hodně bylo dob rou  propagací č innosti 
Svazarmu. J. Bystřina

K 25. výročí PO SSM

uspořáda la  Česká ústřední rada PO SSM 
výstavu techn ické  tvo řivosti p ionýrů. 
V zajímavé expozic i, insta lované v červnu

Na vlnách 
Slapské přehrady

Travnatá pláž na břehu slapské p řeh ra 
dy na Ždáni p řiláka la  18. června d o p o le 
dne hodněd iváků .Č lenové  základní o rg a 
nizace při ústředním  výboru Svazarmu 
zde za pom oci svazarm ovských o d b o rn í
ků p ředved li ukázky bohaté č innos ti o r
ganizace. Sam ozřejm ě tu nechyběli ani 
lodn í m ode lá ři, je jich ž  program  upouta l 
všechny p řítom né. K lidnou i rozčeřenou 
h lad inou  křižovaly rádiem  řízené m odely 
spo rtovn ích  i vá lečných lodí -  to  není ani 
na S lapech k v idění často. Na m odelech 
F2A a FSR lodních m odelářů  Dvořáka, 
Řepy a Kvapila m ohly zvláště děti nechat 
doslova oči. A inženýr V a lenta  po slovním  
doprovodu  musel ještě zodpovída t dotazy 
zá jem ců. P ravděpodobně nejeden z ma
lých d iváků si od tud  odnesl zárodek poz
dě jšího rozhodnu tí zho tov it si také něco

Už len minútku 
a možem zahlásif 
itart

2  klubů.
k r o u ž k ů
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v galerii A lbatros v Praze, převládaly 
m odely letadel, raket, au tom ob ilů  a lodí. 
Na snímku VI. Hadače v id íte  dvě zdařilá  
díla m ladých m odelářů. Maketu h is to ric 
ké p lache tn ice  Η. M. S. BOUNTY postavil 
J. Lasota z M ěstského dom u pionýrů  
a m ládeže v T řinc i; autorem  m odelu SAN
TA MARIA je J. Černoch z Městské stan ice 
m ladých techn iků  v Praze.

Neviděná dobrovolná 
práce

M álokdo z účastníků či diváků le tošn í
ho m istrovství světa pro upoutané m odely 
si asi na místě uměl představit, co všech
no bylo třeba vykonat, než m odelářský 
stadión M odelkluDu Svazarmu Hradec 
Králové dostal současnou podobu šp ič 
kového m odelářského sportoviště . Bez
počet organ izá to rských  schůzí a schů 
zek. shánění, vyjednávání, jakož i tisíce 
hodin namáhavé d řiny  a drobné mravenčí 
práce absolvovali hradečtí m odeláři, aby 
pro MS bylo včas, všude a v potřebném  
množství a kvalitě  za jiš těno  vše potřebné.

Za je jich  in ic ia tivu , obětavost a píli jim  
patří uznání a dík nás všech. „ „

Zvázarm deťom

Městská rada m odelárov pri Mestskom  
výbore Zvázarmu v Košiciach pod patro- 
nátom  M ěstského výboru SZM a Domu 
p ion ie rov a m ládeže v Košiciach usporia- 
dala dňa 1. 6. 1974 z přílež itosti M edziná- 
rodneho dňa dětí súborne m odelářské 
vystúpenie pod názvom: Zvázarm deťom. 
Na te jto  už trad ične j akc ii poriadanej pre 
m ladých p ion ie rov, členov SZM, ostatnú 
m ládež a š irokú  veřejnost' p redvied li svoje 
um enie m odeláři róznych odborností. Aj 
napriek pom ěrně nepriaznivém u počasiu 
početní d iváci z radov m ládeže a š irokej 
veře jnosti malí možnost' zo zn é m iťsa b liž - 
šie s m odelm i rakiet, rádiom  riadených 
vetroňov a m odelov vo lných i upútaných, 
rádiom  riadených lodí a au tom ob ilov  róz
nych kategorií. Súčasťou te jto  akcie  bo lo  
predvedenie p ropagačných letov rádiom

riadených m odelov na m iestnom  letisku, 
k toré  sa usku točn ilo  v spo lup rác i s orgán- 
mi ROH a A erok lubu  Zvázarmu v K oši
ciach. A tm osféru  športového  zápo lenia  
m im o propagačných  letov vy tvo řili dve 
súťaže poriadané právě z a tý m to  účelom  
pre m ladých d ivákov. Bola to  veřejná 
súťaž upútaných m odelov, k to rú  poriada l 
MODEL KLUB Zvázarmu VSŽ Košice 
a Krajská súťaž PO SZM.

M ožno právom  vyslovit' p ředpoklad , že 
tá to  akcia  konaná v súlade so záverm i V. 
zjazdu Zvázarmu o práci s m ládežou 
sp ln ila  svoj účel vo smere rozširovan ia  
základné to h to  b ranného sportu , čo bo lo  
nakoniec snahou je j usporiada te lov.

O ZN ÁM EN Í KLUBŮ

E9 LMK v Rožnově p. R. byl ustaven začát
kem tohoto roku. Náčelníkem klubu je ing. 
Milan Salamon. Koryčanské paseky 1568, 
756 61 Rožnov p. R. -  Oznámení došlo redakci
dne 20. 6. 74.

■ LMK Bělá p. Bezdězem je nový klub 
založený dne 16. 3. 74, jehož náčelníkem je 
Bohumil Malý, Tyršova 70,294 21 Bělá p. Bezd., 
okr Ml. Boleslav.-Oznámenídošlo redakci dne
3. 7. 74.

■ Modelářský klub Blansko při ZO Svazar
mu OÚ ČKD byl ustaven dne 14. 5. 1974. 
Náčelníkem je Jan Nečas, Čapkova 18, 678 01 
Blansko. -  Oznámení došlo redakci dne 20. 5.
74.

■ LMK Pečky byl ustaven jako nový klub. 
Náčelníkem je Lad. Vokoun, Dělnická 578, 
289 11 Pečky. -  Oznámení zaslal redakci R. 
Metz dne 12. 7. 74.

■ KLM Třebíč II oznamuje, že místo dosa
vadního předsedy Zdeňka Vejmélky je novým 
předsedou Ladislav Dvořák, Revoluční 860, 
674 01 Třebíč II. -  Zpráva došla redakci dne 16.
7. 74.

■ Soutěž č. 159 se pořádá v kategorii větro
ňů A1 a nikoli A2, jak bylo uvedeno v kalendáři.

■  Změnu adresy oznámili bodovači rak. mo
delářství:
VI. Fibich, Véšínova25,704 00Ostrava-Zábřeh 
Jar. Kroulík, Kyseleva 1187, 180 00 Praha 8.

Třetí
plenární zasedání 

ÚV Svazarmu

se konalo 2. srpna v Praze. Hlavní 
projev přednesl předseda ÚV 
Svazarmu, armádní generál Ota
kar Rytíř. Zabýval se v něm 
přijetím výsledků V. sjezdu všemi 
složkami naší organizace. Ocenil 
aktivitu členů zaměřenou k nad
cházejícím významným výročím 
naší socialistické vlasti. Při rozbo
ru úkolů, které očekávají Sva- 
zarm v příštím období, řekl před
seda ústředního výboru mimo 
jiné: ,.Rok 1975 by se měl stát ve 
všech orgánech, základních orga
nizacích a zařízeních Svazarmu 
rokem zápasu za vyšší kvalitu 
a vyšší účinnost naší práce.“

V diskusi vystoupil i předseda 
Ústřední modelářské rady 
(ÚMR), žasl. mistr sportu Otakar 
Saffek. V první části svého dis
kusního příspěvku seznámil ple
nární zasedání s úkoly, které řeši
la ÚMR v období mezi 2. a 3. 
plenárním zasedáním Ú V. Hlavní 
důraz při jejich řešení kladla 
ÚMR na zkvalitnění a prohlou
bení práce s mládeží. Ve všech 
modelářských odbornostech jsou 
letos pořádána mistrovství ČSSR 
pro žáky; účast na nich je podmí
něna postupem z místních, okres
ních a krajských kol. Dále sezná
mil soudruh Šaffek členy ÚV 
Svazarmu s nově připravovanou 
koncepcí práce s mládeží, jejímž 
hlavním cílem je soustavně při
pravovat mládež pro volbu za
městnání. Závěrem svého vy
stoupení informoval Otakar Šaf
fek plénum o Mistrovství světa 
FAI pro upoutané modely letadel 
v Hradci Králové a poděkoval 
pořadatelům a všem složkám ve 
Východočeském kraji, okrese 
a městě Hradec Králové za obě
tavou práci ve prospěch velké 
mezinárodní akce, jež skončila 
organizačním a společenským ús
pěchem.

Poslední část plenárního zase
dání ÚV Svazarmu byla věnová
na 30. výročí SNP; poutavě 
o jeho průběhu vyprávěl přímý 
účastník SNP, generálmajor V. 
Nosko. V závěru zasedání pak 
schválilo plénum provolání Ús
tředního výboru Svazarmu k 30. 
výročí SNP.
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„Studené”
palivo

se ob jev ilo  na m odelářském  trhu  v USA 
jako  novinka asi před dVěma lety. Na 
prvním  m istrovství svéta raketových m o
delářů v Jugosláv ii v roce 1972 dostali 
naši reprezentanti k vyzkoušeni s tavebn i
ci rakety SCAMP, určenou k létání s m o to 
rem řady V (což je označení v kata logu 
firm y Estes, která ty to  m otory začala 
vyrábět). Léta ovšem běžela a na tyto 
,,h račky" jaksi nezbyl č§s. Až le tos na jaře. 
při úk lidu  svého m odelářského kum bá l- 
ku. přišel Ota Šaffek na povědom ou k ra 
b ic i. Ihned začal vyhrožovat, že začne 
okam žité stavět. Nakonec zůstal ovšem 
pouze u ..stavebního dozo ru ".

Považujeme, za účelné seznám it vás se 
zkušenostm i, získaným i při stavbě a létání 
s tím to  m odelem . Zám ěrné jsm e nepoužili 
fo rm u testu, neboť jsm e měli k d ispozic i 
pouze jed inou  stavebnic i, která navíc 
není ani na našem trhu.

SCAMP  je jednoduchá , líb ivá raketa 
o prům ěru trupu  25 mm a dé lce 349 mm. 
Většina dílů ve stavebn ic i je  ho tová  (h lav i
ce soustružená z balsy; lakovaná trubka ; 
vod ítko). Jed inou  ..k la s icko u " obráběcí 
operací je  pro m odeláře  obroušení s ta b i
lizá to rů  (vyseknutých z kva litn í balsy). 
M ontáž s tab ilizá to rů  usnadňu je  značně 
pom ůcka  p řed tiš těná  na návodu. Jde
0 obdé ln ík  z papíru, jehož delší strana je 
shodná s obvodem  trubky  a na kterém  je 
vyznačena· po loha  s tab ilizá to rů . Tím je 
p rak ticky  vyloučena m ožnost špatného 
p řilepen í s tab ilizá to rů .

Do vybavení s tavebnice patří i barevně 
po tiš těný padák z nepokoveného Mylaru 
(tenká p lastiková  fó lie , k terá  se k sobě 
sam ovolně „n e le p í" )  včetně padákových 
šňůr, „sa m o le p e k " k je jich  připevnění
1 očka k p řipevnění padáku a pou tač i 
gum y (k ruhového prů řezu !) k h lav ic i. Po
vrchovou úpravu stříkáním  barvou lze 
ještě  vy lepšit p řiloženým i sam olep icím i 
ob tisky

Vlastní m o to r  se vyrábí ve dvou verzích: 
m oto r V-1  s dé lkou  nádrže 114 mm a V -2  
s dé lkou  216 mm. Ke stavebn ic i byl p ř ilo 
žen m oto r V -1 , který po jm e 56 g paliva, 
dále p ln ic í a s ta rtovací zařízení (ovládané 
lanovodem ), jedna  nádoba s palivem  R P - 
100 (spray s vyvedenou p ln ic í had ičkou; 
obsahu je  420 g paliva) a odpa lovací ram 
pa s m ěděnou vod ic í tyčí a základnou 
tvaru kříže z tv rdého  dřeva.

Jako ..pa livo " je  použ it zkapa lněný plyn 
freon  (používá se např. ve výparnících 
ch lad ic ích  zařízení). Po nap lnění nádrže 
m odelu  plynem  d o p o ru ču je  výrobce  ne
chat m odel před startem  a lespoň 10 m i
nut v k lidu , aby se v nádrži zvětšil tlak 
(odpařením  plynu). Potom  se m odel o d 
s ta rtu je  pouhým  zm áčknutím  páčky lano- 
vodu. který uvo ln í západku držící v trysce 
m otoru  uzávěr. Tedy pod le  návodu m an i
pu lace zdán livě  jednoduchá , ale . . .

První „a le "  se ob jev ilo  v okam žiku 
sestavení m otoru . „V ým ě t"  padáku je 
to tiž  řešen pístem a sp irá lovou  pruž inou , 
kterou v k lidovém  (stlačeném ) stavu p ř i
d ržu jí gum ové „v yb o u le n in y ", vzn ika jíc í 
při nap lnění m otoru  p lynem , který třem i 
o tvory ve stěně nádrže vytlaču je  gum ovou 
m em bránu. Je tedy v podsta tě  nem ožné 
p řip ra v it m odel k letu před naplněním

m otoru . N aproti tom u m anipu lace  s m o
torem  po nap lnění je obtížná, neboť na 
něm ..v isí" jednak startovací zařízení, 
jednak p ln ic í nádobka (kterou není m ož
no odpo jit, p ro tože chybí zpětný ventil). 
Ale i to to  úskalí se dá s trochou  cviku 
zv ládnout a tak lze p řis to u p it k létání.

P ři le tových zkouškách  bylo s modelem 
pod n iknu to  pět startu. M odel letěl p rak
ticky  pouze jednou. Při prvním  letu dosáhl 
výšky asi 50 m etrů. Další ..le ty" byly již  jen 
do výšky dvou. někdy pěti m etrů. Příčinu 
se nepodařilo  zatím odhalit.

Co říci závěrem? Při prvním  proh lížen í 
stavebnice se nabízely m yšlenky, jaké 
krásné makety raket by se daly s použitím  
to h o to  m otoru  stavět. Po le tových zkouš
kách se všichn i, kteří s m odelem  přiš li do 
styku, shod li na tom , že u nás kdysi 
prodávané rakety (hračky na dva dec ilitry  
vody a něko lik  „š ťouchu  pum p ičkou  na 
ko lo) létaly lépe.

Cílem to h o to  článku, jak již  řečeno 
v úvodu, není testovat, ale podat in fo rm a 
ci o tom , co se ve světě děje. Zároveň 
dokládá, žfe „ne n í všechno zlato, co se 
třp y tí" , jak konečné napsal i Zdeněk Liská 
v závěru zprávy o ve le trhu hraček v No
rim berku . kde byly stavebnice raket na 
„s tu d e n é " pa livo  také vystavovány, š-h

S upevněním 
palniku

-h lavně šlehových -  do trysek motorů jsou vždy 
potíže. Někteří modeláři je prosté přilepí ke 
kontejneru raketoplánu nebo k trupu rakety 
izolepou, jiní improvizuji různá „udélátka" z pa
píru nebo z překližky. Ivo Peták z Plzně si udělal 
na palníky vtipnou pomůcku. Výměnné držáky 
(pro tři nebo čtyři palníky), vysoustružené 
z kovu, se našroubují na podstavec o měnitelné 
výšce a úhlu sklonu, který se zapíchne do země 
vedle rampy.
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Raketové
modelářství
v SSSR
je velmi populární zejména mezi mládeži. Vyda
vatelství DOSAAF vydalo na pomoc raketomo- 
delářským kroužkům Osnovy raketového mo
delářství od jednoho z průkopníků této odbor
nosti E. L. Bukše.

Pro vaši informaci přinášíme z této publikace 
přehled raketových motorů (tabulka 1) vyrábě
ných v Sovětském svazu sériově.
Označeni jednotlivých typů motorů, např. DB- 
3-SM-10. znamená:
D -  motor (dvigatěl)
B - iniciála konstruktéra (Bukš)
3 -  označení druhu paliva
SM -  startovací a letový (maršovoj) motor
10- celkový impuls (Ns).

Motory typu DB se liší mezi sebou druhem 
paliva:
slož č. 3 je z černého loveckého prachu, jako 
pojivo je použit lak a slož. č. 51 se skládá z KNO ? 
(70 %), Mg (20 %) a jako pojivo je použita 
pryskyřice (10 %). Obě paliva se liší specifickým 
tahem a dávají tak možnost výroby širokého 
sortimentu motorů s různým průběhem tahu.

Motory DB na rozdíl od motorů RM vyrábě
ných n. p. ZVS Dubnica η. V. nemají vlisovanou 
zpožďovací slož. Zpoždění výmětu si provádí 
podle individuální potřeby každý modelář nebo 
instruktor pomocí speciálního doutknáku a vý
metné pyrotechnické slože, která se umísťuje 
nad vlastní motor. U větších a složitějších 
modelů raket je odpálení pyrotechnické slože 
řízeno radiovou soupravou.

Pro naše modeláře by mohly být zajímavé 
..minimotory" označené DB-3-SM-1.25 a DB- 
51-SM-2.5 (obr. 1).Tyto motory jsou nalisovány 
do papírové trubky s keramickou tryskou o kri
tickém průměrů 2.5 mm. Při předvádění na II. 
všesvazovém mistrovství raketových modelářů 
v Kaluže dosáhla raketa (viz obr. 2) s motorem 
DB-3-SM-1.25 výšky 180 m.

Podl· sovětských pramenů 
zpracoval A. Klein

OBR. 1. Řez motory DB-3-SM-1,25 (vlevo) 
a DB-51-SM-2.5

OBR. 2. Rekordní raketa z II. všesvazového 
mistrovství v Kaluže

RAKETY

Knížka pro maketáře
(ha) Komise raketového modelářství Svazu 

leteckých organizací Jugoslávie vydala začát
kem letošního roku publikaci MAKETY od in
struktora Aleksandra Stojanoviče (kterého zná
me z řady mezinárodních soutěží). Knížka sice 
nevyniká tiskem či grafickou úpravou, je však 
svým způsobem klenotem v knihovně každého 
,,raketýra“ . Obsahuje totiž podklady i stavební 
výkresy na makety raket METEOR, METEOR 2 
H, 2 K, Astrobee 1500, Black Brant (III, IV, V-A, 
V-B), SA-2, dále na rakety řady Atlas, Little Joe 
II a kosmické kabiny Mercury s nosičem Redsto
ne. Autor do těchto podkladů zpracoval veškeré 
dostupné údaje, ať již z výrobních výkresů nebo 
z plánků vydaných různými časopisy. Nejlépe 
jsou zpracovány podklady na raketu Little Joe II. 
Bohužel publikace není u nás v prodeji. Nezbý
vá než doporučit, abyste se pokusili ji získat 
výměnou od některého z jugoslávských mode
lářů.

Mistrovství ČSR1975
v raketovém modelářství se bude konat 
pravděpodobně ve dnech 29. až 31. srpna 
1975. Rozhodla o tom raketomodelářská 
komise České ústřední rady modelářského 
klubu Svazarmu dne 15. března 1974. Na 
tomto zasedání byl též schválen postup no
minace na mistrovství. Zúčastní se jej mistři 
ČSR z roku 1974 členové širšího reprezen
tačního družstva ČSR pro klasické katego
rie (15 soutěžících) a pro makety (10 sou
těžících). Celkový počet účastníků mis
trovství potom bude doplněn nejlepšími 
modeláři z krajských přeborů. Zatím jedi
ným uchazečem o pořádání mistrovství 
je RMK Praha.

3
Veřejná soutěž
pro ..raketýry" se konala po mnoha odkladech 
dne 16. června -(na letišti Kladno nebyla dříve 
posekaná tráva) péčí RMK Praha 7. Kromě členů 
pořádajícího klubu přijeli pouze členové mode
lářských klubů z Plzně. Výsledky musely být 
vyhlášeny v restauraci ve Velké Dobré, protože 
v závěru soutěže prudce pršelo a později se 
přidaly i kroupy.

VÝSLEDKY: Raketoplány tř. Orel (do 40 Ns): 
1. P. Kynčl, Praha 156; 2.1. Benda, Plzeň 137; 3 .1. 
Peták, Plzeň 106vt.- Raketoplány tř. Vlaštovka 
(do 5 Ns): 1. P. Kynčl, Praha 223: 2. I. Peták, 
Plzeň 185; 3. J. Kroulík, Praha 125 vt. -  Rakety- 
padák 2,5 Ns, junioři: 1. I. Procházka, Plzeň 
Doubravka 81; 2. J. Kolář, Plzeň Doubravka 71; 
3. L. Hájek, Plzeň-Bory 51 vt. -  senioři: 1. B. 
Výšin, Praha 224; 2. J. Kroulík, Praha 155; 3 .1. 
Peták, Plzeň 100 vt. -  Rakety-streamer 5 Ns, 
junioři: 1. M. Josef, Plzeň Doubravka 67; 2. L. 
Hájek, Plzeň Bory 66; 3. P. Karas, Plzeň Doub
ravka 64 vt. -  senioři: 1. F. Strnad, Praha 77; 2.1. 
Peták, Plzeň 71; 3. J..Táborský, Praha 66 vt.

-h a -
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Zajímavou metodu
měření rychlosti a směru větru vyzkoušel Josef 
T. HAMPEJS z Mladé Boleslavi. Používá (po
dobně jako u skutečných sondážních raket 
Meteor nebo Loki-Wasp) hliníkových dipólů, 
které dopravuje do výšky 50 až 80 m nosnou 
raketou. Jako dipólů používá proužků o velikos
ti 5x20 mm, nastříhaných z hliníkové fólie 
Alobal. Asi sto těchto proužků vymetených 
z rakety vytvoří dobře viditelný,,mrak" pohybu
jící se zároveň s větrem. Stačí pouze změřit, za 
jakou dobu urazí předem určenou vzdálenost 
a ze zjištěných hodnot vypočítat rychlost větru. 
Aby měření nebylo zkreslené, je třeba použít 
těžší, stabilní raketu vypouštěnou z rampy usta
vené kolmo k zemi. Další využití této metody se 
přímo nabízí při soutěžích volných a RC termic
kých větroňů pro hledání termiky.

3

Rakety v Polsku
-  Polský časopis Modelarz uveřejnil ve svém 

květnovém čísle vyčerpávající podklady na pol
skou sondážní raketu METEOR 2K.

-  V Polsku začínají ,,raketýři“  létat nové 
kategorie. Vedle soutěže v trvání letu rakety na 
padáku se syrovým slepičím vejcem (jak ji 
létáme již několik let u nás) propagují i soutěže 
vícestupňových raket. Propagátorem nových 
kategorií je nám dobře známý Juliusz Ja
ro nczyk.

-  Dalším podkladem, který uveřejnil časopis 
Modelarz je  plán britské letecké rakety Fire- 
flashl.

-  Že to s maketami míní v Polsku vážně, 
naznačuje i seznam literatury, obsahující pod
klady ke stavbě maket, který vychází na pokra
čování v měsíčníku Modelarz.
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S ' v

Mistr svéta 
Polák 

Ryszard 
Czechowski

Od m inu lého  m is trovstv í světa up lynu ly  
dva roky ja k o  voda a naši p o ko já čká ři s i 
opět chysta li zavazadla. Tentokrát s tím  
m ěli více starostí; je jic h  spec iá ln í ob jem 
né krab ice  na m ode ly by ly  p ředm ětem  
je d n á n í s le teckou  spo lečnos tí PAN AM. 
Bylo  třeba za jis tit co ne jše trně jš í zachá
zen í s n im i p ř i překládání. N akonec vše 
dobře  dopad lo  a m ode ly se dosta ly  na 
m ísto u rčen í bez úhony. Zato  je jic h  m a ji
tele. reprezentanty E. Chlubného, J. K a li
nu a ing. K. Rybeckého, ja ko ž  i vedoucího  
družstva O. Šaffka a ta jem níka ČSM oK  
Zd. N ovotného uvíta lo za m ořem  nep ří
jem né  vlhké  . vedro s tep lo tam i oko lo  
40° C. M is trovstv í světa p ro  poko jové  
m odely se lé ta lo  ja ko  součást velkého  
m odelářského p odn iku  nazvaného vzle t
ně AerO lym pics, č il i něco ja k o  le tecká  
olym piáda. Pořádala je  am erická m ode
lářská o rgan izace AM  A na základně ná 
m ořn ího  le tectva Lakehurst (pokud  je  
vám to jm é no  povědom é, připom ínám e, 
že tam došlo  6. 5. 1937 ke ka tastro fě  
něm ecké vzducho lod i H indenburg) ve 
státě New Jersey.

Reportáž pro MODELÁŘ

Trén ink i soutěž se létaly v hangáru od 
vzducholod í vysokém  pouhých 45 m etrů, 
který měl po stranách lávky ve výši 36 
m etrů. Byl velm i d louhý (asi 200 metrů), 
tm avý a během trén inku  i soutěže v něm 
bylo značné tu rbu le n tn í ovzduší. Při tré 
n inku byly m odely vynášeny do boků a tak· 
jsm e raději neriskova li a trénova li vě tš i
nou na po lov ičn í svazky a tyčky. Tento 
způsob je sice vhodný pro z jiš těn í o p ti
m álního seřízení, avšak nedává vždy p řes
ný obraz o m ožnosti ce lkové doby letu.

Takto  jsm e trénova li v pondělí 1. če r
vence odpo ledne  i večer a celé úterý až do 
noci. S tředa 3. už byla soutěžním  dnem, 
který byl zahájen ve 13 hod in  po d o p o led 
ním trén inku .

První kolo nedopadlo  pro nás tak, jak 
jsm e očekávali. První odstartova l J. K a li
na; jeho  m odel p řistá l po dobrém  stoupa- 
vém letu na lávce za 15 m inu t 5 vteřin . 
Podobně skonč ily  i lety ing. K. Rybeckého 
a E. C h lubného za 21:51, respektive 
22:38. V prvním  ko le  byly zaznamenány 
pouze kva litn í výkony Poláka R. Cze- 
chow ského 34:27 a A m eričana B. Servai- 
tese 33:59.

Druhé kolo se le tě lo opět ve tř iap ů lh o - 
d inovém  in terva lu . Naše družstvo  zazna
m enalo p rům ěrné dobré lety Rybeckého 
(31:32) a C h lubného (31:23), když je jich  
m odely zda leka nevyužily m axim áln í vý

Držltel ceny Kopeckého za nejlepší čas ing. 
Karol Rybecký při převažování modelu

šky hangáru. Ka linův model opět skončil 
na lávce za 8 :3 3 .1 d ruhé  ko lo  probíha lo  ve 
velm i tu rbu len tn ím  ovzduší, jed ině polské 
družstvo  zaznam enalo všechny tři lety 
přes 30 m inut. Znovu dom inoval R. Cze
chow ski letem 34:50. (Za zm ínku sto jí to, 
že jeho  m odely se při přípravě na m is trov
ství značně poškod ily  a měly potah vy
spravený velkým i záplatam i m ikro film u .)

Třetí kolo pokračova lo  ve č tvrtek  4. 
července opět od 13 hodin po d o p o led 
ním trén inku  a přineslo  řadu dobrých  letů 
přes 30 m inut, zejm éna u Am eričanů 
a našeho Kaliny (33:02). Let Rybeckého 
opě t skonč il na lávce (ten tokrá t na druhé 
straně) za 14:49; m odel C h lubného  za
znam enal 23:52.

Čtvrté kolo nepřines lo  našemu d ruž
stvu ani jeden dobrý  výkon: Rybecký 
a Kalina skonč ili opět předčasně na stě 
nách za 19:39 a 12:35, C h lubného m odel
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Model finského
reprezentanta
Harri
Baulio
při
opravování 
směru letu 
balonem

Američan B. Servaites připravuje za pomoci 
celého družstva model ke startu

VÝSLEDKY (m in.vt. sek.)

1. R. Czechowski Polsko 34:27 34:50 29:01 34:56 34:53 33:34 69:49
2. B Servaites USA 33:59 6:56 33:40 32:44 25:54 33:51 67:50
3. K. Rybecký ČSSR 21:51 31:32 14:49 19:39 30:27 35:44 67:16
4. S. Kujawa Polsko 29:45 32:34 9:39 28:26 34:32 9:55 67:06
5 E. Ciapala Polsko 27:52 31:01 32:49 17:43 34:11 30:25 67:00
6. M. Andrews USA 31:12 20:23 33:56 0:14 32:03 31:10 65:59
7. E. Chlubný ČSSR 22:38 31:23 23:52 28:55 26:47 33:04 64:27
8 E. Stoll USA 30:56 26:07 28:59 8:43 29:01 33:08 64:04
9. J Blount V. Británie 10:41 12:14 0:36 29:01 28:25 33:16 62:17

10. L. Cailliau USA 6:54 8:02 33:31 26:19 13:24 28:45 62:16

11 J. McGillivray, Kanada 61:58; 12. L. Barr, V. Británie 61:10; 13. J. Kalina, ČSSR 60:17; 14. P. 
Noře. Finsko 59:51; 15. R. Parham, V. Británie 57:50; 16. H. Raulio, Finsko57; 14; 17.T. Minagawa, 
Japonsko 56:05; 18. A. DeMello, Kanada 55:03; 19. C. Cotugno, Itálie 54:26; 20. A. Frioli, Itálie 
54:06; 21. W. Wetzel, NSR 53:54; 22. K. Vogler, NSR 53:35; 23. H. Erofejeff, Finsko 52:25; 24. M. 
Thomas, Kanada 51:00; 25. F. Migani, Itálie 50:20; 26. B. Felstead, Austrálie48:36; 27. H.Tiemann, 
NSR 48:08; 28. D. Siebenmann, Švýcarsko 44:07; 29. C. Wolthoorn, Holandsko 42:46; 30. F. 
Tapernoux, Švýcarsko 41:58; 31. J. Sakoda, Japonsko41:47; 32. S. Nonaka Japonsko40:47; 33. W. 
Heise, švýcarsko 25:01.

Družstva: 1. Polsko 203:55; 2. USA 194:10; 3. ČSSR 192:00; 4. V. Británie 181:17; 5. Finsko 169:30; 
6. Kanada 168:01; 7. Itálie 158:52; 8. NSR 155:37; 9. Japonsko 138:41; 10. Švýcarsko 11106' 11 
Austrálie 48:38; 12. Holandsko 42:46

nevystoupal tak jak se očekávalo a to 
znam enalo 28:55. J inak opět R. Czechow- 
ski bez problém ů zaletěl svůj nejlepší čas 
34:56.

Páté kolo se lé ta lo v pátek 5. července 
rovněž od 13 hodin po dopoledn ím  tré 
n inku ve znamení s trhu jíc ího  náporu p o l
ského družstva, jež lé ta lo ve výborné 
pohodě. Výsledek: vš ichn i tř i jeho  č le n o 
vé zaletě li přes 34 m inut. Naše d ružstvo se 
všemi s ilam i snažilo  zvrátit sm ůlu, jež se 
mu během soutěže lep ila  na paty aza le tě t 
lety na h ran ic i 33 až 35 m inut, které byly 
v jeho m ožnostech. Bohužel let C h lubné
ho vynesl pouze 26:47 a k dovršení sm ůly 
při letu Kaliny, kdy se mu konečně podaři
lo m odel přesně ustřed it pod stropem  
hagáru, vypukla ve 25. m inutě  letu větrná 
sm ršť a p rudký liják, při níž dvěma řadami 
otvorů pršelo do hangáru! Po p ro lé tnu tí 
m odelu deštěm zbyly z m ik ro film ového  
potahu jen cáry a m odel spadl na zem, 
spolu s třem i dalším i. Vzhledem  k výšce 
letu asi 40 metrů a času 25:20 to  m ohl být 
šp ičkový let. Po schůzce vedoucích d ruž
stev byla soutěž pro ten den přerušena (ze 
stropu hangáru stále kapala voda) a po s ti
ženým byl povolen náhradní let.

Toto ko lo  se pak do lé tává lo  až v sobotu  
dopoledne a nám p řineslo  jen prům ěrné

výkony (Rybecký 30:27, Kalina 27:15), po 
letech v malé výšce z obav ze zavěšení 
m odelu na kons trukc i hangáru.

Šesté ko lo - ja k o  z á v ě re č n é - je  vždy ve 
znam ení úporné snahy všech soutěžících. 
Am eričané Servaites a S to ll le tě li přes 33 
m inut, A ng ličané  B loun t a Barr přes 32 
m inut. C h lubný zaletěl svůj ne jlepší čas 
33:04, C zechowski se roz louč il s m is trov
stvím opět časem přes 33 m inut. K a linave  
snaze zvrá tit své dosavadní nepříznivé 
um ístění odstartova l s plně natočeným  
m odelem , ale ten nevystoupal více než do 
po lov iny hangáru a dosáhl času jen 
26:45. Poslední naše naděje^ Rybecký po 
spo lup rác i ce lého družstva zaletěl krás
ných 35:44 a zaznamenal tak nejlepší 
výkon m istrovství. Získal za něj putovní 
tro fe j E. Kopeckého, věnovanou pro ne j
lepší čas, jež je  mezi m odeláři ceněna 
velm i vysoko. (Ernie Kopecký byl známý 
am erický poko jáčkář, který předčasně 
skonal v m inulém  roce. S jeho  upraveným  
m odelem  FAI s tartoval na m istrovství 
d louho le tý  šp ičkový m odelář USA E. S to 
ll, jehož p ra rod iče  jsou s lovenského pů 
vodu a s nímž je  m ožno dom lu v it se ještě 
dnes Slovensky.)

Poslední let ing. K. Rybeckého byl tedy 
náplastí na naše bezm ocné úsilí dostat

v průběhu soutěže z našich m odelů vše, 
co  v n ich je. Že byly schopné lepších 
výkonů ukázala účast Rybeckého a Kaliny 
v otevřené m ezinárodní soutěži FAI létané 
těsně po m istrovství (5 letů -  do výsledku 
1 m axim áln í výkon), kdy zvítězil Am eričan 
Canizzo časem 35:31, tře tí byl Rybecký 
35:08 a pátý Kalina 34:56 (další let 34:44).

Obsazení tře tího  m ísta v soutěži je d n o 
tlivců  i v soutěži družstev při těžkostech 
během  soutěže nelze považovat za ne
úspěch i když představa byla jiná . Nelze 
pochybovat, o tom , že techn ická  úroveň 
našich m odelů je  stále šp ičková.

Na jiných  m ístech rozlehlé základny 
Lakehurst p rob íha lo  současně m is trov
ství světa pro  upoutané  a RC makety, 
m ezinárodní závod kolem  pylonů, m ezi
národn í soutěž v RC te rm ickém  p lachtění 
a národní soutěž ,,o ld tim e rů ‘ ‘. Výsledky 
těch to  soutěží se nám však před od jez
dem nepodařilo  sehnat (konč ily  později) 
a p ro to  pod robně jš í zprávu s obrázky 
přinesem e v některém  z příštích sešitů.

Jiří KALINA, Otakar ŠAFFEK
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BALEIN
11

je  j iž  jedenác tý  m ode l v mé vývojové řadě  
házedel. Zkouše l jsem  m noho  různých  
typu např. s velkým rozpětím  a m alou  
h loubkou  kříd la  a opačně, s ko n s tru kč 
ním křídlem , s m ěn ite lnou  geo m e trií atd. 
Snažil jsem  se na jít kom prom is  m ezi 
dosažite lnou výškou letu a dob rou  k lou - 
zavostí. U toho to  typu se m i to pod ařilo  
zatím  nejlépe.

K STAVBĚ

Trup z tvrdé 5 mm balsy se dozadu 
ztenčuje  na tloušťku  2 mm a je  po celé 
délce obroušen do tro júhe ln íkového  p rů 
řezu. Vpředu je  trup  podélně rozříznut (na 
svislé rovině) a do zářezu je zasazen 
plátek olova. Kousek brusného papíru 
(pro ti k louzání v prstech) je nalepen jen 
na levé straně.

Křídlo je  s lepeno ze dvou prkének 
balsy tl. 7 mm. Náběžná část je  ze středně 
tvrdé, od toková  z měkké lehké balsy. 
Kříd lo vyřízneme vcelku, ke koncům  je 
zhob lu jem e až na tl. 2 mm a opracu jem e 
do p ro filu . Ještě v celku je  něko lik rá t 
lakujeme, mezi jedno tlivým i nátěry b ro u 
síme jem ným  brusným  papírem. N alako
vané kříd lo  rozřežeme, styčné p lochy 
zabrousím e do pa třičného úhlu a v šab lo 
ně slepíme.

Výztužný tro júhe ln ík  u kořene, vyb rou 
šený z tvrdší balsy tl. 7 mm do kapovitého 
p ro filu , p řilep í praváci na pravou stranu 
a leváci na levou stranu.

Ocasní plochy jsou z pevné, ale velm i 
lehké balsy tl. 1 mm. Výškovku můžeme 
vyztužit p ro ti kroucení š ikm o um ístěným i 
vložkam i.

LÉTÁNÍ

Model vyhazujeme prudce  a strm ě 
vzhůru do pravých kruhů. Po p řechodu 
do klouzavého letu m odel toč í levé za táč
ky o velkém  polom ěru, které se v te rm ice  
zm enšují. Doba letu po dobrém  vyhození 
je  prům ěrně 40 vteřin . Při dobrém  počasí 
se snadno dosáhne m axim a a pak je 
prob lém  dostat m odel do lů . (Zkoušel 
jsem o lůvkový determ alizá tor, ale ne
osvědčil se mi.) Je nu tno  zdůrazn it, že 
základní p ředpoklad úspěchu je co m ož
ná nejlehčí, pevný a dokonale  zalétaný 
model. Přechody do klouzavého letu musí 
být bez jed iného  zhoupnutí. Do hodu 
je nu tno  v lož it všechnu sílu.

Zbyněk VALSA, Cítov
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ZAČÁTEČNÍKŮ

LEPENI je jednou ze základních mo
delářských prací. V jiném oboru práce 
sotva najdeme obdobu lak častého po
užiti lepidel při spojováni dílů. Čím lépe 
tedy budeme umět lepit, tím pevnější 
a spolehlivější budou naše modely.

V modelářské praxi můžeme dobře využit 
vice druhů lepidel. Nejobvyklejší je tzv. aceto
nové lepidlo. Velmi dobrým a mezi modeláři 
oblíbeným lepidlem tohoto druhu je Kanagom. 
Výhodný je také Viskosin, ale ten není vždy 
k dostání. Osvědčil se i polský Supercement

Acetonové lepidlo se hodí zejména pro spo
jování dřevěných dílů modelů; lepená plocha 
nesmí však být příliš velká, aby lepidlo neoschlo 
dříve, než díly spojíme. Aby spoj dobře držel, 
musí mít lepidlo možnost proniknout do póru 
dřeva. Důležité je i to, jak k sobě díly lícují 
Acetonové lepidlo totiž není schopné vyplňovat 
větší dutiny (z celkového objemu lepidla tvoři 
asi 70 až 80 % rozpouštědlo, které se odpaří) 
a o nevyplněné dutiny se pak lepená plocha 
a tím i pevnost spoje zmenši.

Acetonová lepidla patří mezi lepidla rych- 
leschnoucí. Rychlost schnutí je dána rychlostí 
odpařování rozpouštědla (většinou aceton), 
teplotou prostředí, v němž se lepené díly nachá
zejí a pochopitelné také tím, jak velkým povr
chem se rozpouštědlo odpařuje.

Důležitým činitelem, ovlivňujícím pevnost 
spoje (ostatně společným pro všechna lepidla), 
je čistota spojovaných dílů. Nečistoty, zejména 
tuk, vytvářejí mezivrstvu. která vrstvy lepidla 
odděluje od sebe, brání proniknuti lepidla do 
pórů dřeva a tím dokonalému spojení dílů 
lepidlem.

Požadavku co nejlepšího proniknutí lepidla 
do pórů dřeva podřizujeme způsob lepení podle 
druhu dřeva, orientace let i podle druhu spoje. 
Plocha spoje, která je kolmo k létům dřeva, 
bude sát více lepidla než plocha, která je 
rovnoběžná s léty. Pokud je to možné, natřeme 
yždy lepidlem obě plochy a chvilku počkáme, 
než díly spojíme. Pokud je nebezpečí, že lepidlo 
na povrchu oschne a už se tak dobře nespojí, 
přiložíme k sobě oba lepidlem natřené díly 
hned, ale jen lehce a stiskneme je až po chvíli, 
abychom lepidlo předčasně nevytlačili.

V poslední době se v modelářství používají 
také dispersní lepidla; známý je Herkules. Jeho 
hlavní výhodou je pomalejší schnutí a tím 
i možnost použití k slepování větších ploch. 
Lepidlo však obsahuje vodu a ta způsobuje 
deformování dřeva. To je třeba mít na paměti 
a vhodným způsobem tomu čelit. Herkules se 
také při schnuti dosti smršťuje a tím stahuje 
slepované díly k sobě. Může se to projevit např. 
pronesením balsového potahu na křídle apod.

Herkules (a lepidla tohoto druhu, jako Dis- 
percoll apod.) potřebuje k svému zaschnuti 
přístup vzduchu. To je třeba mít na paměti např. 
při lepeni pěnového polystyrénu. Dřevo nebo 
jiný póréznj materiál můžeme na polystyrén 
při lepit bez obav, ale dva kusy polystyrénu 
u sebe příliš držet nebudou; lepidlo oschne jen 
po obvodě, kam má vzduch přístup a uvnitř 
zůstane vlhké.

Zaschlý Herkules má být vodovzdorný, ačko
li -  jak zkušenosti ukazují -  nelze se na tuto 
vlastnost plně spolehnout. Rozpouští se však 
acetonem. Důležité je také vědět, že se těžko 
brousí, a proto není vhodné nechat jej pronik
nout na povrch.

Epoxidová lepidla jsou pravým pokladem 
modelářů. Rázem se jimi vyřešily mnohé problé
my, které byly do té doby téměř nepřekonatelné, 
jako např odolné a trvanlivé slepeni předku 
motorového modelu apod. Na rozdíl od před
cházejících dvou typu lepidel nepotřebují epo
xidová lepidla ke svému vytvrzeni přístup vzdu
chu. Dochází k němu chemickou reakcí, neod- 
pařuje se tedy rozpouštědlo a lepidlo mění při 
vytvrzování svůj objem jen zanedbatelné. Epo
xidem můžeme tedy vyplnit i dosti velké nerov
nosti mezi lepenými díly, ačkoli nejlepší vlast
nosti má při tloušťce vrstvy jen asi 0.1 mm. 
Epoxidová lepidla spojují velmi dobře všechny 
druhy materiálu používaného v modelářství 
včetně kovů s výjimkou gumy a měkkých plas
tických hmot. Nepříjemná je u epoxidových 
lepidel značná roztékavost, lepkavost a nutnost 
přípravy vždy krátce před použitím. Doba tvrd
nuti je pak značně dlouhá, což zdržuje. (Existují 
však epoxidová lepidla, který tvrdnou za 5 až 20 
minut; u nás zatím nejsou na trhu.)

Dobré vlastnosti epoxidem lepeného spoje 
závisejí více než u jiných lepidel na čistotě 
slepovaných dílů; je dobré je obrousit, zbavit 
prachu a odmastit (aceton, trichloretylén 
apod.). Na našem trhu jsou dva druhy: Epoxy 
1200 a Lepox.

V modelářství dosti málo používaná a přesto 
velmi dobře upotřebitelná jsou tzv. kontaktní

lepidla. Jsou to kaučuková lepidla, určená 
k lepení větších ploch. např. podlahových kry
tin. U nás jsou nejznáméjší Alkaprén aTerralep. 
lepící téměř vše. Vytvářejí houževnatý až měkký 
film. který při dobrém odmaštění (a pokud 
možno i zdrsnění) na lepených plochách velmi 
dobře drží. Nejpevnéjšiho spoje se dosáhne 
dvěma až třemi vrstvami lepidla, nanesenými (a 
vždy dokonale vysušenými -  nejlépe uzavřeným 
infrazářičem) na slepované plochy a spojením 
dílů za tepla.

V modelářské praxi se kontaktní lepidla os
vědčují při lepení větších ploch a zejména při 
potahování balsovým prkénkem (nikoli lištami), 
kdy nejen velmi urychluji práci (lepidlo schne za 
5 až 15 minut a po spojení můžeme ihned 
pokračovat v práci), ale vůbec nestahují slepo
vané díly, takže potah zůstane rovný. Je však 
potřeba dbát na to, aby lepidlo neproniklo na 
povrch, neboť se nedá brousit. Spoj, který jde 
případně na povrtíh, lepíme-třebadodatečně- 
acetonovým lepidlem (můžeme je na slepované 
části nanést předem, nechat zaschnout, pak 
další vrstvou ,.oživit" povrch a tím slepit). 
Škoda, že kontaktní lepidla se u nás nedodávají 
v tubách; velkým povrchem v otevřené plechov
ce se totiž rychle odpařuje rozpouštědlo a opě
tovným ředěním (toluén, trichloretylén) se po
někud zhoršují vlastnosti. Pomůže odliti do 
menší nádoby, jejíž obsah se brzy spotřebuje.

VERNÚ zm enšen inu  W akefie ldu včítane na leštene j du ra love j trub ky  a kom plikované- 
hozávesu  vrtu le  s i p o s tav il F. Rado z Partizánskeho. Letové k v a lity ,, m odelu  m o d e lu " sú 
úm ěrné p red lohe  Foto : P. Teplý
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SVĚTOVÉ

modely
WAKEFIE

mistra
světa
Model Joachima 

Löfflera z NDR 
je dalším důkazem, 

že jednoduché účelové 
modely 

se v soutěžích 
nejlépe osvědčují. 

Jednoduchost 
tu ovšem není 

na úkor funkční 
dokonalosti, 

pevnosti a tuhosti.

k trupu  na tupo, tvoří současně prosto r 
pro časovač.

Křídlo má jeden nosník se dvěma pás- 
n icem i. vylepeným i mezi žebry sto jinou. 
Zajímavé je, že horní (tlaková) p ásn ice je  
sm rková, kdežto do ln í (tahová) je  balsová. 
(Je to  ovšem správné, pevnost dřeva 
v tlaku je  výrazné menší.) Půlky kříd la  jsou 
stavěny rovné, v místě lom ení je tlusté 
žebro. Po potažení a nalakování se půlka 
kříd la  uprostřed  toho to  žebra přeřízne, 
obrousí do přís lušného sklonu a na tupo  
slepí kon taktn ím  lepid lem . Půlky křídla 
jsou spo jeny dvěma ocelovým i dráty 00  2 
mm, zalepeným i do jedné z nich.

Výškovka stavěná bez nosníku je  celá 
potažena balsou tlustou  0,6 mm.

Vrtule běžného tvaru má prům ěr 570 
mm a jm enov ité  s toupání 600 mm + 5 °  
úhlu nastavení. Součástí h lavice a závěsu 
vrtu lových  lis tů je  zařízení, které v závis
losti na točivém  m om entu svazku mění 
ten to  úhel až na 10° (v počá tku  roztáčení 
svazku při jeho m axim áln ím  točivém  m o
mentu).

Svazek z gumy P ire lli o průřezu 1 x 6 
mm má podle tuhosti a trva lé  deform ace 
gumy 14 nebo 16 nití. Při m istrovství světa 
1973 byl natáčen na 350 otoček.

Podle M ode llbau  heute  4/74

Trup pozůstává ze dvou sam ostatných 
částí; přední je  třívrstvá válcová trubka  
(uvn itř skelný lam inát, na něm 2 mm balsa 
a navrch přilakovaná hedvábná tkan ina),

zadní kuže lov itá  trubka  z balsy tlusté  1,5 
mm je  potažena papírem.

Sm ěrovka z lehké balsy tl. 3 mm je 
přilepena na trup. Baldachýn, přilepený

NOVE PLAŇKY
S 2x5

DEWOITINE D 520 -  upoutaná polomaketa 
francouzské stíhačky na motor 2,5 cm3; roz
pětí 930 mm, stavba z balsy nebo z tuzemské
ho materiálu. (Viz Modelář č. 9/1973)

Číslo 53 Cena 4 Kčs

DRAGON RAPIDE -  upoutaná maketa anglic
kého letadla na 2 motory po 1,5 cm3; rozpětí 
1085 mm, smíšený materiál. (Viz Modelář 
č. 3/1973)

Číslo 53 (s) Cena 8 Kčs

LION -  větroň řízený kolem 1 osy (směrovka) 
RC soupravou MARS; rozpětí 1704 mm, smí
šený materiál. (Viz Modelář č. 4/1973)

Číslo 54(s) Cena 5,50 Kčs

ZlíN 43 -  upoutaná maketa čs. letadla na motor 
3,5 cm3; rozpětí 1150 mm, smíšený materiál.

„ (Viz Modelář č. 5/1973)
Číslo 55 (s) Cena 8 Kčs

BABETTA -  plachetnice třídy DX a F5-DX; délka 
905 mm, tuzemský materiál, možnost instala- 
ce RC soupravy. (Viz Modelář č. 6/1973)

Číslo 56(s) Cena 8 Kčs

KIWI-soutěžní model pro kategorii RCM1 aRC 
M2 na motor 2,5 až 3,5 cm3; rozpětí 1300 mm, 
balsová stavba. (Viz Modelář č. 11/1973)

Číslo57(s) Cena 12 Kčs

PILATUS Porter + Turbo-Porter -  RC maketa 
švýcarského letadla na motor 2,5 cm3; rozpě
tí 1400 mm, smíšený materiál. (Viz Modelářč. 
1/1974)

Číslo58(s) Cena12Kčs

TAYLOR CUB F-2 -  RC maketa amerického 
letadla na motor 1 cm3; rozpětí 1090 mm, 
smíšený materiál. (Viz Modelář č. 1/1974)

Číslo59(s) Cena 5,50 Kčs

DRÁHOVÉ MODELY automobilů s papírovou 
karosérií na elektromotor; měřítko 1:24, pod
vozek drátěný. (Viz Modelář č. 2/1974)

Číslo 60(s) Cena 5,50 Kčs
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Téměř každý modelář jednou dospěje do stadia, kdy ho přestane uspokojovat 
stavba podle plánků a pocítí touhu navrhovat si model sám. Úspěch takové 
samostatné práce pak závisí jen na tom, kolik zkušeností a znalostí se jejímu 
realizátorovi podařilo získat během dosavadní modelářské činnosti a jak je dokáže 
použít při vlastním návrhu. Těmto modelářům je určen následující seriál z pera 
jednoho z našich nejzkušenějších větroňářů, mnohonásobného reprezentanta 
v kategorii A2 ing. I. Hořejšího. Poučení v něm však najdou i modeláři zkušenější.

t

1. Návrh celkové koncepce
Před návrhem nového m odelu si m usí

me především u jasnit, k jakém u účelu jej 
chcem e používat a jaké požadavky na něj 
tedy budem e klást. Větroně A2 můžeme 
rozdě lit do dvou hlavních skup in :
1) m odely pro běžné tak tické  létání
2) m odely, podávající m axim áln í výkon, 
ovšem zaop tim á ln ích  podm ínek, tj. v k lid 
ném ovzduší.

Budem e se zabývat jen m odely podle 
bodu 1, tedy pro běžné tak tické  létání. 
Zkonstruovat, postavit a za létat model 
podle bodu 2 je  tvrdý oříšek i p ro velm i 
zkušené m odeláře a podm ínkou úspěchu 
jsou bohaté zkušenosti, znalosti a praxe.

Jistě se dá postavit model, který bude 
mít menší klesavost, než je obvyklé. Poža
davek menší klesavosti si však vynutí 
takovou konstrukc i, která je  pro běžné 
létání na soutěži zcela nevhodná. Takový 
m odel je využite lný jen ve velm i k lidném  
ovzduší, které je  ovšem m álokdy. Je však 
třeba  také vědět, že takto  navržený model 
může někdy rozhodnou t celou soutěž, 
pokud do jde k rozlétávání za večerního 
klidu  nebo v prvních kolech soutěží, začí
najících časně ráno.

Důležitým  požadavkem , kladeným  na 
m odel jakéko li kategorie , je  schopnost 
stab iln ího  letu. Ta je  ostatně ještě dů lež i
tější, než snaha o co největší výkon. Bez 
dostatečné zásoby s tab ility  to tiž  nemůže 
m odel své v lastnosti p lně využít. Model 
musí být schopný s tab iln ího  kroužení 
a musí rychle a účinně s tab ilizova t houpá
ní. K tom u je zapotřebí, aby měl dobrou  
stranovou stab ilitu . Dobrý m odel by se 
měl také vyznačovat jis tou  nec itlivostí 
vůči seřízení i vůč i zacházení. Například 
velm i malé pokroucení kříd la  by nem ělo 
mít rozhodu jíc í v liv  na letové v lastnosti 
m odelu.

2. Křídlo 

2.1. Obecné úvahy

Z čistě aerodynam ického h led iska  (ne- 
p řih líž ím e-li k vlivu Re čísla) je ne jvhod
nější k říd lo  o co největší štíh losti, neboť 
se zvětšující se š tíh lostí klesá indukovaný 
odpor. Se zvětšováním  rozpětí (za p ře d 
pokladu zachování stálé p lochy kříd la 
a tedy při zm enšování h loubky) se však 
p ro jevu jí následujíc í nepříznivé sku teč
nosti:

1) Pro větší rozpětí by kříd lo  m ělo být 
ohybově tužší, aby nevzrústa la jeho  ce l
ková deform ace. Následkem  zm enšování 
h loubky však ohybová tuhos t naopak 
klesá.

2) Totéž platí i o tuhosti v kroucení, která 
je  ještě důležitě jší, neboť na ní záleží, jak 
si k říd lo  zachová úhly náběhu.

3) Při ste jném  relativním  zkroucení (tj. 
zkroucen í na jedno tku  délky) je ce lkové 
zkroucení na větším  rozpětí větší. (Je 
m íněno zkroucení od nam áhání aerody
nam ickým i silam i.)

4) S te jné zkroucen í na větším rozpětí má 
větší vliv.

5) Zm enšování h loubky kříd la  má za ná
sledek pokles Reynoldosva čísla a tím 
i kva lity proudění kolem  křídla. (Zde může 
pom oci tu rb u lá to r.)

6) O btížnost stavby značně vzrůstá 
a stoupa jí i nároky na provedení.

Všechny ty to  vlivy om ezují rozpětí k říd 
la větroně A2; u ideá ln ího m odelu se dá za 
horní mez považovat hodnota  asi 2400 
mm. U m odelů pro tak tické  lé tání je 
rozpětí obvykle  2000 až 2100 mm. Takové
to  kříd lo  ještě dob ře  vyhovu je  požadav
kům  běžného soutěžního provozu.

2.2. Půdorysný tvar křídla

Aerodynam ickým  požadavkům  (opět 
bez p řih lédnu tí k vlivu Re čísla) nejlépe 
vyhovuje kříd lo  e lip tické h o  tvaru (obr. 
1a), které má nejvýhodnéjší rozložení 
vztlaku po rozpětí. Je však výrobně velm i 
náročné a p ro to  se v praxi užívají p řím ka
mi ohran ičené  půdorysné tvary, u nichž 
se rozložení vztlaku více či méně blíží 
ideálu (obr. 1b až d). Dvojnásobný lic h o 

běžník (obr. 1 d) je  vhodný i z pevnostn ího 
hlediska, neboť v ohybové nejvíce nam á
hané části kříd la  -  u kořene -  je  h loubka  
a tedy i tloušťka  největší. Z to h o to  h led is 
ka je nejméně vhodné kříd lo  obdélníkové 
(obr. 1c); je  však zase stavebně velm i 
jednoduché  a navíc zaruču je  stejné Re 
číslo po celém  rozpětí a tím  i ste jnou 
kvalitu  obtékání. Zakončení kříd la  má 
také u rč itý  v liv  na je h o  aerodynam ické 
v lastnosti. Jeho význam stoupá se zm en
šováním  štíh los ti. Největší péče by měla 
být věnována zakončení obdélníkového 
křídla, které by mělo mít a lespoň.okra jový 
ob louk. M oderní, ale pracné, jsou špičky 
Hoerner (obr. 2). O tázka vhodnosti toho  či 
onoho  d ruhu  zakončení je  složitá : je třeba 
posuzovat ji případ od případu a usuzo
vat, jes tli z isk bude větší než ztráta.

(Pokračování)
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#

Nový akrobat 
St. Čecha z Prahy 

má líbivé tvary 
a pěkný finiš. 

Na seznámení 
s ním však 

pouhých 
asi 30 letů 
nestačilo 

a tak umístění 
nedopadlo 

podle očekávání

K. Hoyer 
z Hrobu 
obsadil 

třetí místo 
s maketou 

Z-526 ASF. 
Má rozpětí 

1450 mm, 
váži 2500 g 

a pohání 
ji motor 

ΤΟΝΟ 10 RC

Maketa 
sovětské 
stíhačky 

La 7 v čs. 
markingu -  práce 

F. Šimčáka 
z Krnova -  
má rozpětí 

1240 mm 
a váží 2500 g.

Pohon 
je motorem 

OS Max 1Ö cm’

MISTROVSTVÍ ČSR1974
pro

upoutané
m odely

Letošní m istrovství ČSR po tvrd ilo , že 
vzestupný trend upoutaných m odelu 
v m inulých letech nebyl zdán livý ani ná
hodný. S toupá počet účastníku i v te ch 
nicky tak náročných ka tegoriích , jako 
jsou rychlostn í a týmové modely.

Rychlostní modely měly v m inu los ti 
ještě nedávné velm i nízkou úroveň. Z říd 
ka se podařilo  dosáhnout rych losti přes 
200 km /h, po zvětšení prům ěrů říd icích 
drátů na 0,4 mm se zdála ta to  hran ice 
nepřekročite lná. Tento stav se zm ěnil až 
když se našim m odelářům  dostaly do ruky 
ita lské m otory Rossi. P o tvrd ily to  ijvýsled- 
ky toho to  m istrovství: m odely s n im i o b 
sadily první čtyři místa. Zatím však zůstá 
vá záhadou, proč s nim i naši m odeláři 
létají p rům ěrně o 30 km /h  pom ale ji než je 
v Evropě obvyklé. K spo leh livém u letu 
i nevelkou rychlostí je třeba zv ládnout 
řadu prob lém u -  hodně záleží na tvaru 
a umístění nádrže, na nastavení délky 
rezonanční výfukové trub ice  atd. Snaha je 
však vidět a tak i výsledky se jis tě  dostaví.

Hradecký modelářský stadión hostil 
opět -  tentokrát spíše mimochodem -  

„ upoutané "  modeláře z ČSR, kteří se 
tam sjeli bojovat ve dnech 29. až 30. 
června o mistrovské tituly. Mimochodem 
proto, že na stadiónu byly v plném tempu 
přípravy na mistrovství světa. Nadto 
ještě týden před a týden po mistrovství 
ČSR zde měli soustředění naši 
reprezentanti. Zkušení hradečtí 
organizátoři však všechno dobře zvládli, 
takže mistrovství proběhlo bez kazu. 
Podíl na tom jistě měli i zkušení 
účastníci, které už není třeba příliš 
organizovat a v neposlední řadě 
i počasí, které se na modeláře usmálo, 
udělalo dvoudenní přestávku ve 
vytrvalých deštích a rozehnalo mraky 
natolik, že vysvitlo i slunce.

Týmové modely měly překvapivou 
účast 14 tým ů. I úroveň byla velm i d o b rá -  
vítězný tým D rážek-T rnka  dosáhl ve d ru - 
hénri rozlétáváni světového času 4 m inuty 
18 vteřin . Je opravdovou pochou tkou  
sledovat ten to  tým v akci: Drážek vzdor 
přibýva jícím  le tům  a občas i k ilog ram ům  
živé váhy stále zkracu je  čas po třebný pro 
m ezipřistání. T rnka s ledovým  klidem  létá 
přesně a úsporné tak, že neprom arní ani

desetinu vteřiny. Škoda, s lepšími m otory 
by asi byli bez konkurence.

Uznání jis té  zaslouží i ostatní týmy, 
které prokázaly dostatek technického 
umu i bo jovnosti.

Akrobatické modely ukázaly další rusí 
úrovně jak stavby, tak létáni i spo leh livosti 
m odelu. I když první dvě místa byla ce l
kem jasné ,,rezervována pro reprezen
tanty Jurečku  a Čániho. o další se tvrdé 
bojova lo . O bjevilo  se i něko lik  nových, 
velm i pěkné zpracovaných m odelu. Ně
kteří m odeláři přecházejí na m otory o vět
ším zdvihovém  ob jem u (VI. Trnka -  OS 
Max 6.5 cm ', St. Čech -  W ebra 6,5 cm '), 
jež se jim  dobře  osvědčují. Soutěž skýtala 
u těšený obraz rozvážné dovednosti.

Makety lé ta lo osm účastníků. I zde je 
m ožno pozorovat stále vzestupný trend 
Úroveň létání za posledních něko lik  roků 
značné vzrostla; někdejší časté potácení 
se vzduchem  se zm ěn ilo  v dobře řízený 
důsto jný  a rea lis tický let. Rovněž tak se 
výrazně zlepšila  i práce s m otory. Zataho- 
vací podvozky už nejsou raritou, i když 
je jich  funkce  není asi vždy perfektní.

Škoda, že m aketáři neměli ještě m ož
nost zúčastn it se m istrovství světa; jistě 
by se dob ře  um ístili a získali chuť do další 
práce, která by se nepochybně pro jevila  
novými, ještě dokonale jš ím i modely.

VÝSLEDKY

Rychlostní modely-km /h : 1. J. Sladký, Brno II213; 2. 
J Gurtler, Praha 209; 3. Sv. Menšík, Bučovice 205; 4. L. 
Šubrt, Praha 204; 5. M. Obrovský, Brno I1183; 6. ing. St. 
Burda, Jihlava 180; 7. J. Konárek, Praha 4 155.

Týmové modely-m inu ty 'v te řiny '': 1. Drážek-Trnka, 
Praha 9 04"; 2. Šafler-Kodytek, Hradec Králové 9 Ί 7"; 3. 
Komůrka-Votýpka. Rousinov 9'34” ; 4. Krumpoch- 
Jurečka, Ostrava 4'53"; 5. Vater-Bašek, Rychnov n. Kn. 
4'57"; 6. Neckář-Gurtler, Praha5'08"; 7. Ošmera-Mikši. 
Jihlava 5 Ί8  "; 8. brátři Stojanovští, Krnov 5'25''; 9. 
Balajka-Voříšek, Kyjov 5’29"; 10. Štourač-Pokorný, 
Prostějov 5’30"; 11. Bašek-Josef, Hradec Králové 5'37 "; 
12. Šimek-Šlechta, Jihlava 5'38"; 13. Némec-Rakušan, 
Prostějov 5'42” ; 14. Smejkal-Kott, Val. Meziříčí 96 kol.

Akrobatické modely -  body: 1. B. Jurečka, Ostrava 
6229; 2. I. čání. Bučovice 6154; 3. Zd. Křižka, Přerov 
5525; 4. VI. Trnka, Liberec 5358; 5. P. Darius, Hradec 
Králové 5288: 6. St. Čech, Praha 5177; 7. M. Gerolt, 
Ostrava 4681; 8. O. Krása, Ústí nad Orlicí 4644; 9. J. 
Jindřich, Domažlice 4210; 10. Petr Tomanec, Varnsdorf 
4024; 11. Pavel Tomanec, Varnsdorf 3956; 12. P. Malina, 
Frýdek-Mistek 3313; 13. F. Šimčák, Krnov 2454; 14. P. 
Vorel, Praha 6-Suchdol 1274.

Makety -  body celkem (stavba): 1. Zd. Řeháček. 
Hradec Králové 3273 (1579); 2. L. Davidovič, Plzeh-Bory 
2960 (1348): 3. K. Hoyer. Hrob 2840 (1429); 4. ing. P. 
Rajchart. Plzeň-Bory 2782 (1296); 5. D. Bařina, Ostrava 
2770 (1371); 6. J. Očenášek, Ostrava 2721 (1382); 7. F. 
Šimčák, Krnov 2479 (1135); 8. J. Volčko, Hradec Králové 
1729(782).
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JAK(3)
to

tenkrát

S kupiny vznika ly po celé repub lice  a tím 
se š ířilo  i m odelářství. Pořádaly se kursy, 
přednášky a závody. Náš libeňský k ro u 
žek byl v té době největším  a nejč innějším  
klubem  v repub lice , neměli jsm e však 
žádnou k lubovnu nebo dílnu. Sám jsem 
byl v té době v kroužku velm i činný. 
M odelařil jsem dom a na půdě, kreslil jsem 
plánky, vedl kursy, ale ne jraději jsem létal. 
Stal jsem se v m odelářství známým , měl 
jsem své přízn ivce i posměváčky. Rodiče 
měli pro m oji zá libu pochopení. Když 
jsem nem ohl v zim ě stavět na půdě, 
pracoval jsem v bytě, ovšem až když 
všichn i šli spát, často pozdě do noci.

Aeroklub, který již  tehdy také existoval, 
a MLL s m odeláři počíta ly a pořádaly pro 
ně m noho různých podniků. Zúčastn ili 
jsm e se například 3. m ezinárodní letecké 
výstavy v r. 1924. Měl jsem na ní osobní 
úspěch a získal jsem pět prvních cen za 
nalétanou dobu a kroužení, s m odelem  
tyčkovým  a s m odelem  trupovým . Také na 
4. m ezinárodní letecké výstavě jsm e měli 
svůj Stánek. Tehdy byl úspěšný člen naše
ho kroužku Kefurt, který při soutěži nalé- 
tal 48 vt.

První mezinárodní kontakty

Z nesčetných soutěži pořádaných ve 
dvacátých letech mi zvlášť utkvě lo  v pa
měti první přáte lské utkání s m odeláři 
v Drážďanech, které pro libeňskou sku p i
nu vyjednal tehdejší náš člen Karel B itt
ner. Největším zážitkem  bylo pro nás 
seznámení s něm eckým i p lachtovým i m o
dely (tzn. vě tron i -  red.). Němci byli 
tenkrá t konstrukčně  dále než my, měli již  
oboustranně potažená křídla, m odely 
byly pevné, lakované p ro ti v lhku. Vzhled- 
ností sice nevynikaly, ale byly již  řešené 
aerodynam icky, byly velm i štíh lé a měly 
rozpětí- až 3,2 m, zatím co naše m odely 
kolem 80 cm. Naše konkuren ty zase za jí
maly naše m odely n agum u, které p ředč ily  
je jich . Bylo to  oboustranně užitečné 
setkání.

Své poznatky jsm e sdě lili dom a dalším  
m odelářům  a zanedlouho se začaly o b je 
vovat i u nás bezm otorové m odely p o d ob 
né německým  a výkony se zlepšily. Zabý
val se jim i hodně napřík lad známý ž ižkov
ský m odelář Bach. Byl už takový, že 
jakm ile  se ob jev ilo  něco nového, musel to 
vyzkoušet. Také napřík lad sam okříd lo .

Rozmach m odelářství

nastal v roce 1928. Na Inva lidovnu dochá
zelo stále více m odelářů  i obecenstva, už 
se o tom  psalo i v novinách. Zvláště nás 
potěšilo , když se na nás přicháze li podívat 
také le tečtí konstruk té ři Beneš, Hajn, 
Husník, Baitler. Krom ě soutěží po řáda
ných M LL se konaly i v lastní soutěže 
některých kroužků. Snažili jsm e se rozší
řit m odelářství do celé repub liky. Na ve
ře jných vystoupeních jsm e rozdávali le tá 
ky, za jím ali se o nás repo rté ři tisku. Začali 
jsm e pořádat m odelářské kursy, o které 
nás žádaly m im opražské skup iny MLL, jež 
chtě ly  zahá jit p raktickou  č innost. Všem 
jsm e ani nem ohli vyhovět, i když to  byly 
rychlokursy. Snažili jsm e se m odelářství 
zp řís tupn it m ladým  i starším  a usilova li 
jsme, aby je lidé bra li jako  spo rt a ne jako  
hračkářství.

Jeden letáček z té doby jsem  si schoval. 
Psali jsm e v něm: ..M odelaření je  u š le ch ti
lý, zábavný a p řitom  velm i poučný sport. 
Věnovat se mu, znam ená konstruovat, 
stavět a létat s m odely letadel. Je to  vážné 
stud ium  letectví ve form ě zábavy. Model 
je  nejlepší a nej levnější vyučovací po m ů c
ka. Létající m odel není hračka. Postavit 
m odel není lehké, ale není tak těžké, 
abyste se tom u nem ohli sami naučit. My 
vám poradím e a pom ůžem e, je  to  náš 
program . Pravý m odelář si m odel postaví 
sám. M odelaření se věnu jí malí i velcí. Je 
to  spo rt prováděný na zdravém  vzduchu, 
je to  spo rt š irokých  obzorů. S m odelaře- 
ním nejste n ikdy u konce.

Nestyďte se jít s m odelem  po u lic i. 
S raketou nebo lyžem i se také nestydíte. 
Jistě většina z vás se chce stati letcem, 
nuže m odelaření je prvním  stupněm  k do 
sažení vašeho ideálu. Ale jen vytrvalou 
a cílevědom ou prací do jde te  to h o to  cíle. 
Bud iž vám vzpruhou vědomí, že všichn i 
vedoucí č in ite lé  v letectví začínali také 
s m ode ly ."

Koncem  dvacátých let m odelářství už 
doznalo  značné dokona losti. Převládaly 
trupové  m odely, tyčkové začínaly být 
vzácné. Kachny se stavěly dál, ale byly už 
také trupové  a rozk ládací -  to  byl pokrok.

Inva lidovna už pom alu nestačila  počtu 
lid í i výkonům , m odely nám zalétávaly 
nahoru na Ž ižkov anebo přes Vltavu do 
Holešovic.

Já jsem  stále více spo lupracova l s Kar
lem B ittnerem . Byl ve lm i dobrý  o rgan izá 
to r, ale sám p rakticky  nem ode la řil -  pa
m atu ji se, že postavil jen asi dva m odely. 
Přesto dokázal vést velm i dob ře  m ode lá ř
ské kursy. Také jsm e uspořáda li první 
kurs ve škole. Trval celý ško ln í rok a měl 
velký úspěch. Vyšli z něj někteří velm i 
známí m odeláři, např. Půrok, který sestá l 
známým  p lachtařem , dále Randerm an 
a B ronský -  ten byl později p ilo tem . Se 
žáky jsm e nakonec uspořáda li veře jnou 
soutěž, jako  hlavní cena bylo svezení 
v letadle. V dalším  roce však žáků ubylo. 
Přišli jsm e na to, že je  to  nedostatkem  
m ateriá lu , který se nedal n ikde snadno 
koup it.

První plánky

Největší č innos t m im o Prahu jsme vyví
je li v Plzni. Jezd ili jsm e s Karlem B ittn e 
rem každou neděli a vedli jsm e tam 
m odelářské kursy. Po skončení mě požá
dali, abych jim  nad iktova l návod kestavbě 
m odelu, později je j vydali jako  brožuru 
velkým  nákladem . Také jsem jim  kreslil 
p lánky, které se rozšiřovaly v dese titis íco 
vých nákladech. V Plzni si také zařizovali 
m odelářský sklad.

Nechtěl jsem se vzdát létání a sou těže
ní, ale už jsem se nem ohl to lik  věnovat 
stavbě m odelů. Já a Vyskočil jsm e byli 
vedoucím i skup in  a byla mezi námi u rč itá  
rivalita. Snažili jsm e se jeden druhého 
p ředstihnou t ve stavbě m odelů, například 
počtem  m otorů . Nakonec jsem postavil 
m odel označený PB-10, který měl 5 gu 
m ových svazků a rozpětí 3,20 m. Na m o
delaření jsem měl ne jraději létání. Abych 
m ohl létat i za tmy, dával jsem  na m odely 
žárovičky, což bylo velm i efektní.

(Pokračování)
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Přistávací za řízen í není zatím  ustálené; 
v současné době se používají tř i druhy:
-  š iroký tříko lý  podvozek
-  lyžiny
-  plováky.

Je těžké rozhodnout, které z podvozko 
vých zařízení je ne jp říhodně jší pro  začá
tečníky. Úzké lyžiny mají bezpochyby ne j
blíže k m aketovém u pojetí, ovšem na 
nácvik a běžné létání je vhodné jed iné  co 
nejširší přistávací zařízení.

Určité p řednosti, hlavně pro první ú d o 
bí létání, mají zřejm ě na fukovací p lováky. 
D ieter Som m erfe ld, redakto r časopisu 
M odell, který testoval pro  svůj časopis 
m odel HUEY COBRA, napsal v čísle 12/ 
73: „Jakm ile  byly k d ispozic i p lováky pro 
DS 22, nam ontoval jsem je hned na 
C obru, protože se mi ne líb il cv ičný p o d 
vozek, který opravdu dobře  nevypadá. 
A s lyžinam i jsem  si dosud ne trou fa l létat. 
M ohu plováky d o p o ru č it každému p ilo to 
vi vrtu ln íku , dají se p řizpůsob it p rakticky  
na všechny typy. Plováky je  ostatně špa t
ný výraz, spíše by se to  m ělo jm enovat 
.podvozek pro m ěkké přistání bez nebez
pečí1.“

S plováky m odel při tvrdších přis táních 
neodskaku je  a rovněž nejsou k ritická  
přistání, provedená s bočním  náklonem . 
U klasických podvozků to tiž  při tvrdším  
nárazu m odel rád překývne na d ruhou  
stranu, takže vlastně začne .hopsat z nohy 
na nohu', při čemž může snadno zachytit 
ro to rovým i lis ty o zem.

O casní p lochy. Svislá ocasní p locha  
slouží ke s tab ilizac i podélného letu, ale 
měla by u m odelu také ch rán it vyrovnáva
cí ro to r před nárazy o zem. Pokud tom u 
tak není, je nutné použít přídavnou o s tru 
hu. Velikost vodorovné ocasní p lochy je  
omezena stavebním i p ředp isy FAI. Tato 
p locha mívá tlačný p ro fil a je jí úhel nábě
hu je seřid ite lný, aby bylo možné vyrovná
vat co nejvíce klopné m om enty při do- 
předném  letu. Obě dvě ocasní p lochy se 
zho tovu jí co nejméně hm otné, stejně jako  
u k las ických p lošníků.

8. Předpoklady pro 
amatérskou konstrukci

Již v úvodní stati „H is to rie  RC m odelů 
v r tu ln ík u '1 jste  se doče tli, že vy tvo řit lé ta jí
cí model vrtu ln íku  není snadné. Kdo začí

ná „o d  p íky", musí si být vědom  toho. že 
zhotovení takového m odelu nemůže 
zv ládnout přes zim u.

P ředpokladem  je především  osvo jit si 
alespoň základní teo re tické  znalosti 
o aerodynam ice v rtu ln íků  a um ět si vypo 
čítat některé ne jnu tně jš í údaje a spočítat 
pevnostně ž ivo tně dů ležité  části m odelu. 
Ani my nepodávám e přesný návod na to, 
jak se má každý vyvarovat základních 
chyb; to  přesahuje rámec ce lého našeho 
pojednání. M ůžeme vám jen doporuč it: 
opatře te  si veškerou dostupnou lite ra tu ru  
a p rostudu jte  ji. Když budete  mít hlavní 
teore tické  předpoklady zažité, vyvstane 
otázka praktická , to  je  „s tro jo vé  a m ate ri

á lní zázem í". S lyšeli jsm e nedávno up řím 
ný sebekritický  názor jednoho  našeho 
předn ího  akroba ta  (M 3). který p roh lás il: 
„Tak  jsem si myslel, že bych něco takové
ho m ohl okop írova t a přes zim u zm ák- 
nout. ale když jsem uzřel jen tu s tavebnic i 
(Bell Jet Ranger), tak mně rychle přešla 
všechna chuť! Udělat to  všechno sám, na 
to  je  potřeba  spousta času a hlavně 
m ašiny!"

Dodejm e ještě, co řekl Am eričan Rock, 
kons truk té r m odelu SSP: ,.SSP byl k o n 
struován pouze jako  cv ičný m odel. Pro 
systém řem enového pohonu není zapo
třeb í k sestaveni s lož itých  nástro jů . Ře
meny jsou rovněž výhodné z h lediska 
lepšího rozdělení hmoty. Základní po 
třebné vybavení ke zho toven i to h o to  m o
delu je: soustruh , svislá vrtačka, úplná 
souprava vrtáků a závitn íků, pásová pila

na kov, po loh rubé  p iln íky, m ikrom etr, 
pneum atické nýtovací kladivo, svěrák 
a d robné nářadí m echanika. Rozhodnout 
se pro realizaci pro jektu  to h o to  druhu 
není snadné. Stavba m odelu si u mne 
vyžádala asi čtyřm ěsíční práci každý ví
kend (tj. asi 20 hod in  týdně). Vynaložil 
jsem i tak 120 do larů  krom ě ceny m otoru 
a rádia. Před započetím  je nu tno  pečlivě 
prostudova t p lánky a úplně pochop it 
funkc i všech m echanism ů. Potom  je tře b a  
udělat si pod robný soup is m a te riá lu ." -  
V dalším  pak p Rock uvádí, že ob jednal 
44 hotových součástí, které m ohl použít 
p ro stavbu převodu h lavního a vyrovnáva
cího ro to ru , v čemž nejsou započtena 
ložiska, šrouby a běžný spojovací m ate
riál.

Pokud u vědom i všech těch to  faktů jste 
stále přesvědčeni, že právě vy dokážete 
takový m odel zho tov it, pak p řijm ěte  ještě 
jednu radu. N e litu jte  času a snažte se 
nějaký lé ta jící RC vrtu ln ík  vidět a p ros tu 
dovat je j dříve, než sami začnete. Jsou již 
i u nás m odeláři, kteří p o ds toup ili trn itou  
cestu „o d  samého začá tku ". Tak proč 
nezačínat tam. kde oni již  dnes jsou! 
N epochybujem e o tom, že vám sdělí své 
zkušenosti, m nohdy tvrdé zaplacené. 
Přejeme vám po třebnou m íru rozvahy 
techn iku  a do jde te -li rozum ově -  n iko li 
z nadšení -  k rozhodnu ti ANO. potom  
nechť máte ÚSPĚCH!

Technické podklady od firem: Ing D. Schluter; 
Franz Kavan: Johannes Graupner

Kniha L. V. Muryčeva: Létajicimodely vrtulníku. 
Naše vojsko Praha 1957

PRVNÍ MAKETA československého vrtulníku HC 3 byla postavena v LMK Drozdov, jak 
jsme se dozvěděli po uzávěrce tohoto sešitu. Zhotovil ji Rudolf LIEHMANN s dalším 
členem klubu Jiřím HATINOU (připravil kopyto na laminování trupu) a s pomocí VZLÚ 
Letňany.

Model má 1400 mm dlouhý trup, průměr hlavního rotoru 1600 mm a průměr ocasního 
rotoru 300 mm. K pohonu slouží motor HB 10 cm', mechanická část zařízení je ze 
stavebnice Bell Twin Jet. Vzletová hmotnost je 5000 g.

Začátkem července absolvoval model první zaiétávací lety; pravděpodobné se k němu 
ještě vrátíme.

RC VRTULNÍKY <6)
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Konstrukce pro
modelář

Jaroslav FARA

Rádiem řízený model 
čs. větroně

ORLÍKU

Ve světě roste ob liba  velkých m odelu  
větroňů, které lepš i v id ite ln o s ti d o v o lu ji 
lé tat do větší vzdálenosti nebo výšky a tím  
lépe využívat te rm ických p roudu. Velké 
RC větroně také p o sky tu ji p ilo tů m  větší 
uspoko jen i z rea lis tických  tvaru, p ro tože  
jsou  to většinou po lom ake ty  nebo  
makety, jakož  i z rea lity  letu. Vzhledem  
k z lepšů jic im u  se m ateriá ln ím u vybaveni 
vyvstala potřeba  stavebního p lánu  
podobného m odelu  větroně i u nás. Jako  
před loha  p ro  p rvn í m aketu toho to  d ruhu  
byl zvolen československý větroň  
ORLÍK II. Je to ce lodřevěny h o m o k řid lý  
jednom ístný výkonný větroň, 
v aeroklubech  Svazarmu v současné  
době nejrozšířenější. Jeho popu la rita  
mezi m ode lá ři je  značná, n eboť m nozí na 
něm lé ta jí nebo létali. Jednoduché tvary 
jsou  m odelářsky vhodné

MODEL ORLÍK II je tvarově shodný se 
skutečným  větroněm  pokud to  je možné. 
Odlišné je provedeni brzd ic ích  klapek na 
křídle a vyškovky, která není p lovoucí, ale 
je opatřena korm id lem , aby bylo možné 
použít p ro ovládání i nep roporc ioná ln í 
RC soupravu. T rup je  poněkud štíhlejší. 
Přes jednoduchost konstrukce  je pro 
zhotoveni m odelu potřebná stavební 
zběhlost, p ro to  se také návod om ezuje na 
postup a nerozvádí se v něm výroba 
jedno tlivých  dílů.

Orlík II v provedení nakresleném  na 
plánu má řízená obě ko rm id la  a brzd ic í 
klapky neproporc ioná ln í RC soupravou 
se třem i servy. S tím to  vybavením je 
realism us letu tém ěř dokonalý. Použije- 
me-li pro řízení dvou prvků, dáme p řed 
nost řízeni výškovky před brzd ic ím i k lap 
kami. Bez nároků na realism us letu lze 
model ovládat také jen sm ěrovkou pom o
c i jednoho serva. Někteří m odeláři sice 
řídí i takto  velké m odely pouze jednoka- 
nálovým přijím ačem  a jednokanálovým  
servem nebo e lek trom otorekm  s navíje
ním nitě, avšak pro Orlík II nelze ten to  
způsob doporuč it; ovládání e lek trom ag
netem je zcela vyloučeno.

STAVBA

m odelu nevyžaduje speciá lní m ateriá l. 
Použijem e balsu převážně střední tv rdos
ti; tvrdší jen na náběžné lišty křídla, na 
potah spodní části trupu  a na hlavic i, lehčí 
na ocasní p lochy a konce křídla. Sm rkové 
lišty, zvláště na hlavní nosník křid la , musí 
být bez suků s rovným i a hustým i vlákny. 
M usím e-li je nastavit, umístím e pečlivě 
provedené spoje ke koncům  kříd la  a tru 
pu. Přepážky jsou překližkové.

Na běžné spoje používáme lep id lo  ace

tonové, pro balsový potah Herkules a na 
pevnostní spo je  (nastavení liš t a m ísta 
zvlášť uvedená v pop isu) Epoxy 1200. 
Snažíme se neplýtvat hm otou na konci 
trupu , na ocasních p lochách  a koncích 
křídla, n iko li však na úkor pevnosti dílů.

K říd lo  bez křížení je ze dvou po lovin , 
které se těsně nasunují na dva spo jovací 
dráty K39 a K40, procháze jíc í trupem . 
Každou po lov inu  stavíme sam ostatně na 
pracovní desce (na plánu je pravá p o lo v i
na kreslena p lnou, levá přes ni tenkou 
čarou).

Na pracovní desku lehce upevníme 
spodní tuhý potah náběžné a střední 
části, na který přilepím e spodní pásnici 
h lavního nosníku K31 a pom ocného  K32 
(oba díly spolu slepíme epoxidem ) a o d to 
kovou lištu opracovanou do tvaru tupého 
klínu. Postupně vlepu jem e žebra K4 až 
K30, horn í pásnic i h lavního nosníku K31, 
s to jinu  K33 a vn itřn í liš tu  náběžné hrany 
K34 zkosenou do tvaru p ro filu  (spodní 
potah k žebrům  a liště p řitisknem e p o d 
ložkam i). V části mezi žebry K1 až K4 
a pásnicem i nosníku K31 -  viz řez A -A  -  
vytvořím e z lišt, výplně a s to jin  K35, 
pouzdro  pro spo jovací drá t K39, který 
k tom u použijem e; lepíme epoxidem . Do
plním e dělená žebra K1 až K3, pouzdro 
K36 pro zadní spo jovací drát, horn í lištu 
a s to jinu  pom ocného nosníku K32. 
V pouzdrech K41, za lepených epoxidem  
do žeber K1 a K8, upevním e o točně  hřídel 
K42 pro náhon brzd ic í k lapky K45. Náběž- 
nou a středn í část uzavřeme tuhým  po ta 
hem, sestavíme rám o tvoru  pro b rzd ic í 
klapku K45 a hotovou ji p řipo jím e  o to čn ý 
mi závěsy; lepíme epoxidem .

Po sejm utí pů lky kříd la  s desky zab rou 
síme stykové p lochy a přilepím e vnější

náběžnou liš tu, na h rubo  opracovaný 
koncový o b lo u k  K37 (jeho od toková  hra 
na se ohýbá vzhurů) a če ln í žebro K38 
a celou po lov inu  kříd la  obrousím e. 
Stejným  způsobem  zhotovím e zrcadlově 
shodnou levou po lov inu  křídla.

S tavím e-li m odel bez b rzd ic ích  klapek, 
budou žebra K7 až K11 bez horn ího  
vybrání pro potah a k lapku, žebra K1 až 
K8 bez o tvorů  pro hřídel náhonu klapek 
(obrys je  vyznačen tenkou čarou). Pro 
m odeláře  dávající přednost kříd lu  s teo re 
ticky  výkonnějším  pro filem , ale pracnější 
stavbou, jsou žebra K1 a K30 nakreslena 
s p ro filem  Eppler 392. Lze je  použít jako  
šab lony pro výrobu všech žeber tzv. 
,,rašp lovou“  m etodou. Vzhledem  k menší 
tloušťce  to h o to  p ro filu  je  vhodné na h lav
ní nosník použ it liš ty 3 x 8  mm.

Trup. Nejprve sestavíme kostru  z p ře 
pážek a podéln íků , nejlépe na pracovní 
desce, což zabezpečí dodržení bokorys- 
ného tvaru i osovou přím ost.

Na spodní díl T16 přilepím e přepážky 
T1 až T5 s rohovým i výztuhy a T5B. 
V ložím e hlavní podélníky, které předtím  
v m ístě přepážky T7 ohnem e, spojím e je 
přepážkou T14, kterou upevním e na po 
m ocnou pod ložku patřičné výšky a d o p l
níme podé ln íky  kabiny. Zalepím e přepáž
ky T6 a T7 a vn itřn í zesílení T17 se žebry 
T18. Celou přední část až po přepážku T7 
lepíme epoxidem . D oplním e zbýva jíc í 
přepážky T8 ažT13 ,T2A ,T4A , horní, do ln í 
a pom ocné podélníky, rovnou desku T19 
pod výškovkou a sestavíme kostru  kýlové 
p lochy. Vyřízneme tvar bočn ího  potahu 
(má šířku vzdá lenosti obou pom ocných  
podélníků -  na plánu jsou vyznačeny 
je jich  osy) a přilepím e jej na podélníky 
a všechny přepážky (na vnějších stranách 
je j lehce navlhčíme, snadněji se pak tva 
ruje). Horní potah buď  ohnem e z p rkénka 
-  podle kva lity  balsy -  nebo slepíme 
z pásků. Potáhnem e kýlovou p lochu 
a trup  sejm em  s p racovní desky.

D opln ím e zesílení T16A v přední části, 
závěr kabiny, ko lo  a jeho  kryt, do ln í potah 
a část ho rn ího  potahu za kabinou, h lavici 
s lepenou z p rkének s prostorem  pro 
eventuá ln í zátěž, ostruhu  a celý trup  
obrousím e. Mezi přepážkam i T5 a T6 
a boky trupu  zhotovím e dvířka pro přístup 
k m echanism u pro  ovládání brzd ic ích 
klapek. Kryt kab iny vylisu jem e a vyztuží-

(Pokračování na str. 18)
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ORLÍKU

(D okončen i ze str. 15)

me po obvodu rámem. Méně úhledný je 
neprůh ledný kryt slepený z proužků balsy 
a žeber anebo kašírovaný z papíru na 
kopytě.

Výškovku stavíme běžným způsobem . 
Žebra V1 a V2 se zářezy nasunem e do 
zářezů v plném  nosníku V4, nasadíme 
od tokovou a náběžnou lištu s okra jovým i 
ob louky V3 a nakonec přilepím e tuhý 
potah náběžné a střední části se zesíle
ním pro upevňovací šroub a obrousím e 
do tvaru p ro filu . K orm id lo  vybrousím e 
z p lného prkénka, obé po lov iny spojím e 
drátovou spo jkou V5. Výškovku upevní
me šroubem  na konzo lu  T23, kterou epo
xidem  a proužkem  tkan iny upevním e na 
trup.

Směrovka má kýlovou p lochu  ko n 
strukčně  spojenou s trupem , s nímž ji také 
společné stavíme K orm id lo  má kostru 
sestavenou běžným způsobem  ze žeber. 
Obě korm id la  upevníme p lastikovým i 
o točným i závěsy.

Ovládáni. Na zhotovení táhel ke k o r
m id lům  po u ž ije m e d ilyzn . Modely. Prove
dení ov ládacího zařízení brzd ic ích  klapek 
je zřejmé z plánu. Konzolu T22 umístím e 
v trupu tak. aby hřídele T20 a T42 byly 
přesně p ro ti sobě. Při m ontáži kříd la  na 
trup  je spojím e navlečeným i gum ovým i 
hadičkam i. Délku páky T21 upravíme 
podle ve likosti výkyvu páky serva tak. aby 
se klapky vychylovaly o 90 .

Všechny ovládači prvky se musí pohy
bovat lehce (nehřešme, že ,.to " servo 
utáhne!), ale bez zbytečných vůlí.

Potah a povrchová úprava. Celý po 
vrch kostry m odelu vybrousím e jem ným  
brusným  papírem, natřem e řídkým  čirým  
n itro lakem . případně vytm elim e nerov
nosti a přebrousím e, potahovým  papírem 
M odelspan. Trup natřem e něko lik rá t č i
rým n itro lakem . kříd lo  a ocasní p lochy 
vypneme vypínacím  lakem. Celý m odel 
lehce nastříkám e barevným  n itro lakem

Vzhledem  k ve likosti m odelu lze d o p o 
ruč it potažení křid la  a s tab ilizačn í p lochy 
tenkou s ilonovou tkan inu  m ísto papíru. 
Při potahování tkan inu dobře vypneme 
(rukou n iko liv  lakováním ) a na ni p řile p í
me řidším  vypínacím  lakem pro lakován im  
tenký potahový papír M odelspan. Celý 
potah potom  norm álně vypneme lakem.

Zbarvení. Většina letadel O rlík má ty 
p ickou oranžově ž lu tou barvu U m odelu 
můžeme pro úsporu hm oty i práce použit 
přím o žlu tý  M odelspan. Pruh po délce 
trupu, konce křídla a ocasních p loch, 
jakož i ostruha jsou červené. Horní p locha  
trupu před kabinou je matně černá, p řed 
ní část trupu  je dop lněna bílým i p locham i. 
Im atriku lace (na pravé pu lce kříd la shora, 
na levé zdo la ) a n a tru p u je č e rn á . Některé 
aerokluby mají své větroně Orlík od lišeny 
od jiných  různým i pruhy v klubových 
barvách na sm ěrovém  korm id le , na celé 
sm ěrovce či na trupu , a k lubovým i znaky. 
Některé větroně Orlík jsou pak i v jiných  
barvách, např. bílé, světlé modré.

Rádiové vybavení m odelů Orlík II bude 
bezpochyby velm i různé, jak typem  p řijí
mače a servy. tak počtem  řízených prvků. 
Na plánu není deta ilně  nakresleno, p ro to 
že p ro to typ  létal s am atérskou soupravou 
a žádná sériová vícekanálová RC soupra 
va nebyla v době přípravy plánu ještě na 
trhu. Je tedy zapotřebí, aby každý uživatel 
uzpůsob il rozm ístění a upevnění částí 
rádia pod le  svého.

LÉTÁNÍ
Jako u každého m odelu, i u makety 

O rlík II je  předpokladem  úspěchu dodrže
ní úhlů seřízení, po lohy těžiště a soum ěr
nost všech p loch a trupu . M odel je v letu 
dostatečné stab iln í, dob ře  ovladate lný 
a působí velm i rea lis tickým  dojm em . Při 
přistávání je třeba pam atovat na to. že při 
zemi déle ,,p lave" než m odely menší.

Hlavní materiál (míry v mm)
Smrková lišta: 3 x 5 x 1500- 7 kusů; 3 x 8  

X 1500-3 kusy
Balsové prkénko, šířka 70, délka 1500.-ti. 2 -1 2  

kusů; t l.3 -1  kus;tl.7-2kusy;šířka70, délka 
1000: tl. 5 -  1 kus; tl. 10 -  2 kusy 

Překližka: 1,5 x 160 x 460; 2 x 180 x 310; 3 
X 200 x 310; 5 x 60 x 230 

Celuloid tl. 1 až 1.5 X 200 x 250 
Kolo polopneumatické 0  50 -  1 kus 
Papír potahový tlustý Modelspan 7 archů 
Bambus -  1 štěpina dlouhá 200 
Lepidlo: acetonové Kanagom 6 tub; bílá lepicí 

pasta -  1 tuba; Herkules -  1 lahvička; Epoxy 
1200 -  1 malá souprava 

Nitrolak: vypínacíčirý-500g; cellonový 500g; 
žlutý -  200 g

Ocelová tyč (drát) 0  5, dl. 700 
Ocelový drát: 0  1.8. dl. 700: 0  1. dl. 180 
Ocelový plech: 1 x 35 x 100; 1,5 až 2 x 10 x 60, 

0,5 X 10 X 100
Trubka měděná: 0  3 /0  2, dl. 100; papírová 

(hliníková apod.) 0  7 /5, dl. 200 
Ovládací páka- 2  kusy; otočný plastikový závěs 

-  6 kusů; vidlicová koncovka -  6 kusů; 
trubkové táhlo dl. 900 2 kusy -  všechno zn. 
Modela

Dále menší množství různého drobného mate
riálu podle plánu a popisu stavby 

POZNÁMKA: Kurzivou sázené míry jsou po  
létech dřeva

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OMLOUVÁME SE čtenářům za chyby, které vznikly při překreslovaní ve 
schématu u článku Spínací stupně s tranzistory v Modeláři 7/1974 na straně 
20 a uveřejňujeme správné a úplné schéma.

Redakce

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · « · · · · · · · · · · · · · ·
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Když jsem  lo n i zdárně d o ko n č il stavbu am atérské p ro p o rc io n á ln í RC soupravy, 
k čem už m i pom oh ly  č lánky od  ing. VI. Valenty, u so u d il jsem . že ne jlepší by bylo  
vyzkoušet j i  p řím o  v m odelu. H ledal jsem  tedy co ne jjednodušš i model, je h o ž  zkáza  
případnou chybou v RC soupravě by bo le la  co  nejméně. Insp irac i jsem  našel v časopise  
RC MODELER; zm ěnou tvaru ocasních p loch  a p ro filu  kříd la  vzn ik l RC Lafák. Navíc 
jsem  ješ tě  p ro d lo u ž il b očn ice  trupu  dolů. což um ožňu je  zm ěnu na do lnop lošn ik . M odel 
jsm e zkouše li i ja ko  dvouplošník. ale na to  je  p o u ž itý  m o to r (3.2 cm·') p říliš  slabý.

RC Laťák nen í p ochop ite lně  určen k soutěžním u lé tán í avšak svým i le tovým i 
vlastnostm i a nenáročnou stavbou pos louž í nejen k původně  zam ýšleném u úče lu  ja ko  
zkušebna, ale i začínajícím  RC p ilo tům .

K STAVBĚ

ové lišty o průřezu 
u kň ím  p řiš roubo - 

nqu h lavou)bočn i- 
iTRteré spolu sp ře - 

ké 3mm překližka) a dnem 
m balsy tvoří skříň pro RC 

. ' /P ře d e k /tru p u  až k \z a č á tk u  
hora vyzttQen přišroubovanou 
tl. 5 m m jfcte rá  slouží zároveň 
ro m oto i B"balivovou nádrž Na 

u lišty stózeny šroupěm  M3
jí ř  U(

Trup tvo ři
10 X 15 mm; že^stran j 
vány (vruty se zapušt 
ce z  p ře k l i^ y  o t l .3 m  
pážkami 
z tvrdé 
souprav 
bočn ic  j 
překližka 
jako  lož< 
konci ji 
s maticí.j 
ostruha.

nějž jchycena! i zadní

Křídlo je ce lO balsovéN hlavní nosník 
z balsy ti. 5 m p i^o u č a s n é lW a v íiá  torsní 
skříň, j iž tv o ř í sp o tah e m  z balsy ti. 2 mm. 
D voudílná náběžná Ijšta jes le p e n pz  balsy 
tl. 3 a 7 ni.m ř Všechny ostatní části křídla 
jsou rol/ňěž z balsy tl. 2 mm. Kdo bý chtěl 
říd it m odel i křidé lky, odřízne z odtokové 
části 5 fnm š iroký p ruh a z tuhé ba sy tl. 3 
mm zhptoví k řidé lka  š iroká 20 mřn.

Ocas
mm. N

ni plochy jsou z plné balsy tl. 4 
áběžné hrany jsou vyztuženy 10 

isy smm širokým i pásky z tvrdé balsý stejné

horní čášti sm ěrovky a okra je  pýškovky 
vyztuženy stejným i pásky nalepeným i k o l
mo k létům  dřeva výškovky i srrjérovky. 
Kýlovka jě ke stab ilizá to ru  přilěpena na 
tupo  a zpjstran zpevněna tro júhe ln ikový-

_____  X
plochy jí
mi balsovým i lištam i 7 x 7  mrihí Ocasní 

sou p řilepeny k trupu  epoxidem .

Táhla jk  ovládání m otoru  á ko rm ide l 
tvoří ocelové struny o O 0.6 mm prov leče 
né had ičkam i z PVC o v n itřn ir trC  2 mm. 
Hadičky jsou p řilepeny v přepážce trupu  
a v zadní části v balsové sto jiriě  (7 mm) 
přilepene plřed ocasním i p locham i.

Podvozek z dura loveho plechu tl. 2 mm 
nebo z oce lového drátu o f  3.5 mm 
(spájený) je přichycen vruty zespodu ke 
sm rkovým  lištám ; kola mají J' 50 mm.

Motor u p v o u  postavených m odelu byl 
OS Max 19 (3.2 c m ’ ) a p lně vyhovoval. 
Jistě se d á ě o u ž ít každá dobra ..třiapu lka " 
nebo výkonhá ..dvaapulka ;MVVS.

I * INádrž o bbsahu 100 crrjl'’ je z láhve 
z p lastické  hm oty (např. Modela); vystačí 
bezpečně n^ 10 m inut lety. K trupu  je
přivázána gum ou.

:ŘÍZEN I A LÉT ANI

Oba m odely létají s úhflěm seřízeni 0 C 
což je ovšem móžrié jen piji řízení p ropo r- 

přav Pro létání 
je íře b a  udělat úhel

s nepro-c ioná ln í soupm ýou.
p o rc ioná ln im  řízením je L ______________
seřízení +0,5  až Ί . Výchylka výškovky je 
nahoru 30 . dd lú  15 sm ěrovky 30 na 
obé strany. Ovládána je i p řipusť m otoru , 
který není ,.po tl$čen". jen odkloněn vp ra 
vo o 2 až 3 . Pokud ce lková  hm otnost 
nepřekročí 1700 g. létá m odel velm i d o b 
ře Při obou v e riic h  |e m odel za letu 
s tab iln í a je m ožno s nim  létat obraty 
kategorie  M2, při použití křidé lek i někte 
ré obra ty z kaffegóríe ty)3.

I Ant. PAVLAS 
LMK Neratovice
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V  rámci oslav 29. výročí osvobození 
Znojma pořádal LMK Znojmo pod 
záštitou Státního statku Znojmo III. 
ročník soutěže o putovní pohár OV
Svazarmu. Zúčastnilo se jí 36 sou

těžících, létala se 18. května na ploše u Borotic 
za nárazového větru až 6 m/vt. VÝSLEDKY -  
větroně A1 (okr. kolo SUM): 1. V. Raška, 
ODPM Frenštát 380; 2. M. Simša, ODPM Znoj
mo 377; 3. J. Macek, Adamov 360 vt. Větroně 
A2, junioři: 1. A Vejmélka, Třebíč 756; 2. Z. 
Pavlíček, Kroměříž 687; 3. F. Doležal, Třebíč 
663 vt. senioři: 1. S. Mikeš. Adamov 1042; 
2. J. Hladil. Kroměříž 883; 3. B. Beránek, Ada
mov 825 vt. Samokřídla Sa-2, junioři: 1. F. 
Palát, Frenštát p. R. 329; 2. Z. Pavliček, Kromě
říž I 265; 3. P. Hastík, Uherské Hradiště 0 vt. - 
senioři: 1. J. Hladil, Kroměříž I 433; 2. Zd. Raš
ka, Frenštát p. R. 362; 3. Z. Pecník Kroměříž I 
323 vt.

Ing. J. Priegelhof

■ XIV. ročník Memoriálu Josefa France
uspořádal po záštitou ZV ROH a vedení závodu 
ZEZ LMK Hořice dne 9. května na letišti místní
ho aeroklubu. Počasí soutěžícím přálo, pouze 
během třetího kola trochu pršelo, takže byly 
dosaženy dobré VÝSLEDKY: větroně A2, jun io 
ři: 1. VI Ludvík. Žacléř 921; 2. M. Hochmal 
Semily 847; 3. T. Bohovic, Hradec Králové 
776 vt. senioři: 1. Z. Chudoba Hořice 1030; 2 I 
Crha, Lomnice η. P. 1028; 3. V. Otto, Ústi n. L. 
*1018 vt. - V -

■ Pouze A-dvojky létaly na veřejné soutěži,
kterou na letišti ČSA Holešov uspořádal 5. 
května LMK Bystřice pod Hostýnem. VÝSLED
KY -  junioři: 1. Michalec. Šternberk 1036: 
2. Zálešák. Kopřivnice 1015 + 99; 3. Durech, 
Uherské Hradiště 1015 + 86 vt. -  Senioři:
1. Gablas, Gottwaldov 1050 + 180; 2. Orel. 
Kroměříž II 1050 t 65: 3. Kovařík, Ostrava 
1050 vt. - V -

■ MISTROVSTVÍ ČSR kategorie Wakefield 
(B2) se létalo 9. června na letišti v Holešově. Pro 
nepřízeň počasí ukončila sportovní komise 
soutěž po prvním kole s tím. že bude opakována 
7. až 8. září v Sezimově Ústí. Po prvním kole 
vede v juniorech L. Ďurech z Uherského Hradiš
tě před K. Koutem ze Slaného a Zd. Šestákem 
z Kroměříže. V seniorech je na prvním místě A. 
Šimerda (Chlumec n. Cidlinou), nadruhémjeB. 
Pekař (Ostrava) a H. Perr\ica z Brna je třetí.

J. Filipek

S maketou zemědělského letounu XZ-37 Čme
lák létal v Chebu A. Penke z Prahy

■ Veřejnou soutěž upoutaných modelu
uspořádal 2. června LMK Cheb. Smůlu měl V. 
Steininger z Karlových Var, který při zalétávání 
před soutěží,,zrušil" pěkné vypracovanou ma
ketu P 51 Mustang, se kterou by jistě „zatopil" 
ostatním modelářům. VÝSLEDKY -  akrobacie: 
1. J. Jindřich, Domažlice 5756; 2. K. Novotný, 
Cheb 5554; 3. V. Valeš, Tahov 5442 b. Makety: 
1. m. s. L. Davidovič, Plzeň 2688; 2. F. Sýs, 
Heřmanova Huť 1973; 3. A. Penke, Praha 
1833 b. SUM: 1. V. Kusý, Litvinov 251; 2. F. 
Kopeček, Litvínov 222; 3. J. Vaniček, Plzeň 
220 b.

K. Novotný

■ Krajská súťaž Západoslovenského kraja
v kategóriach A2, B2 a C2 sa Metala 9. 6. na 
letisku v Nových Zámkoch. Za vrtošivého poča-

sia dosiahli súťažiaci len primerné výkony. 
V kategorii A2 zo 41 súťažiacich zvíťazil F. 
Ruisl z LMK Nitra (939) před m. š. J. Vitáskom 
z LMK Holič (932) a V. Kouřilom z LMK N. Město 
η. V. (926). V hodnotení jun iorovboli najlepší J. 
Blažek z LMK Partizánske (904), P. Dobrota 
z LN/IK Šurany (900) a J. Mrosko z LMK Nitra 
(672). V kategorii B2 zo štyroch súťažiacich 
obsadil prvé miesto F. Jaššo (865) před svojim 
klubovým kolegom ing. M. Terlandom z LMK 
Partizánske (826) a MUDr. O. Gregorom z LMK 
Holič (822). V kategorii C2 ukončil súťaž len A. 
Miškeje z LMK Partizánske, ktorý nalietal 
309 sek.

I. Mikulec

■ Leteckomodelářský klub Netopýr uspořá
dal 9. 6. v Českém Těšíně za proměnlivého 
počasí veřejnou soutěž v kategorii SUM. Mezi 
iákyskončil na prvním místě J. Bilan z Havířova 
(Aircobra, 200 b ), na druhém B. Mazač z Karvi
né (IL-10.184 b.) a natřetímG. PolokzČeského 
Těšína (Jak 9P. 166 b.). R. Polok zvítězil v soutě
ži juniorů  s modelem Kittyhawk (208 b.); s mo
delem Huricane obsadil výkonem 173 b. druhé 
místo F. Cienciala a K. Mitrenga (všichni z Čes
kého Těšína) skončil třetí s polomaketou Mig-3 
výkonem 153 b. Polomakety letounů z druhé 
světové války dominovaly i v soutěži seniorů: 
zvítězil B. Bedáň (Dewoitine, 221 b.) před J. 
Michnou (Kittyhawk)aJ Byrtusem(Kawasaki)-  
všichni z Českého Těšína -  kteří dosáhli shod
ného hodnocení 202 b. - V -

■  Memoriál Mil. Jirouška pro termické vět
roně RC-V1 se konal v neděli 9. června ve 
Vysokém Mýtě. Letošnímu 3. ročníku nepřálo 
počasí a tak se létalo za nárazového větru až 
8 m/vt. (při zemi, ve výšce byl vítr o „trošku" 
silnější) a za občasného deště Počasí odradilo 
řadu soutěžících a odrazilo se i ve slabších 
výsledcích. Ze 47 přihlášených se na -start 
dostavilo jen 27 soutěžících. Putovní pohársi na 
rok vybojoval ing. Lubír Rubek z MK lokodepo 
Česká Třebová výkonem 553 vt. Druhé a třetí 
místo obsadili modeláři z Litomyšle -  J. Plch 
469 vt. a J. Klech 411 vt.

J. Lejsek

■ Model klub Zvázarmu VSŽ Košice usporia- 
dal dňa 1. 6. na svojej modelárskej dráhe 
verejnú súťaž upútaných modelov Le-S-52. 
VÝSLEDKY -  kategória UA: 1. L. Mucha 5309;
2. j. Fill 5157; 3. B. Feigl 5126 b , -  Kategória 
L/C. 1. P Levkuš;2. Št. Mikluš; 3. ing. VI. Cilli. 
-  Kategória SUM: 1. ing. J. Hlubiščák 237; 2. V. 
Jankovič 218: 3. P. Mundík 208 b. -  Kategória 
UTR(min:sek): 1. Polák -  Mucha 5:46 -  10:57;
2. ing. Em ker-Feigl 6:30-11:01 vt.; 3. Platko

Bohucký 44 kol 0. Kategória UR: 1. L.
Mucha 174; 2. B. Feigl 148; 3. P. Mundík 140 
km/hod; (všetci súťažiaci z MK VSŽ Košice).

L. Virág

■ Leteckomodelářský klub Sezimovo Ústí 
při Závodním klubu ROH uspořádal dne 16.6. za 
krásného modelářského počasí na soběslav
ském letišti již tradiční soutěž „Malá jihočeská" 
v kategorii A1, B1, C1. Hodnotné ceny soutěží
cím předal předseda MěstNV v Soběslavi. 
VÝSLEDKY -  A t: P. Mářa. Praha 1 700; 2. J. 
Staněk, Praha 4 692; 3. J. Švarc, Prachatice 
656; 4. V. Tvarůžka, Praha 4 644 vt. B1: 1. V. 
Šlechta, Sezimovo Ústí 599; 2. P. Janda, Praha 
6 584 vt. C 1:1. J. Nutil 639; 2. Fr. Kottnaur623:
3. M. Špulák 380 vt. (všichni Sezimovo Ústí).

St. Alexík

■ „XIII. pohár LVT“, veřejnou soutěž akro
batických U-modelů, uspořádal LMK Liberec 
dne 16. června. Ze šesti soutěžících nejlépe 
zalétal domácí Vladislav Trnka (4902 b.); na 
druhém místě skončil Stanislav Čech z Prahy 8 
(4579 b.). Třetí Oldřich Krása z Ústí n. Orlicí si 
vylétal 4482 b. - v -

■ „EX PLZEŇ 1974", přebor Západočeské
ho kraje uspořádal na letišti Plzeň-Bory dne 15. 
června LMK Plzeň-Bory. Pro nepříznivé počasí 
byla soutěž ukgnčena po odlétání 1. kola kate
gorie maket. VÝSLEDKY -  kategorie UA: 1. ing. 
A. Pelikán 5182; 2. J. Jindřich 5107; 3. L. Nový 
4964 b. Kategorie UM: 1. ing. P. Rajchart3260; 
2. K. Hoyer 2533; 3. J. Zlobický 2527 b. (U 
žádného soutěžícího nebyla ve výsledkové listi
ně uvedena klubová příslušnost.) - v -

S fr& rcn m

M E D B lJ ř

■ Krajský přebor termických RC větroňů se
létal 9. června na letišti ve Vyškově. Pořa
datel LMK Rousínov měl smulu. Po ce
lou soutěž totiž pršelo, což se ukázalo i ve 
výsledcích. V kategorii V-1 zvítězil Janček z Kr
nova (692 b.) před dr. Brázdou z Olomouce 
(620 b.) a Krejčiříkem z Krnova (547 b.). V kate
gorii V-2 byl první Mastihuba z Hodonína 
(710 b.), druhý Krejčiřik (Krnov, 520 b.) a třetí 
Navrátil z Rousínova (353 b.). -  Přebor Jihomo
ravského kraje -  kategorie V1:1. F. Staněk ml., 
Znojmo 537; 2. Němec. Znojmo 398; 3. Bilík, 
Hodonín 397 b. Kategorie V2: 1. Mastihuba, 
Hodonín 710; 2. Navrátil 353; 3. J. Barták 
317 b. (obaRousínov). - v -

■ Krajské kolo SUM  leteckých a raketo
vých modelářů -  žáků uspořádal 2. června 
z pověření KSMT Ostrava modelářský klub 
Ikarus na letišti Krnov. V A-jedničkáchs\ nejlépe 
vedl P. Mamula z Frýdku-Místku (607 vt.). na 
druhém místě skončil J. Havelka (567 vt.) a na 
třetím L. Michna (543 vt., oba z Nového Jičína). 
A-dvojky vyhrál P. Polách z Bruntálu výkonem 
730 vt., J. šuba z Olomouce byl druhý s časem 
713 vt. před J. Veselskou (také z Olomouce), 
která nalétala 630 vt. Soutěž s kluzáky A-3 
vyhrál J. Neminář (197 vt.) před K. Záveským 
(146 vt.) a R. Fussem (127 vt.), všichni z Opavy. 
V házedlech byl nejlepši Ol. Konečný(Olomouc, 
343 vt.), druhý byl J. Kuře (Opava, 307 vt.) a třetí 
J. Morávek (Ostrava, 298 vt.).

V soutěži raketa-streamer P. Gobi z Ostravy 
časem 70 vt., K. Pietrowiec z Frýdku-Místku na 
druhé místo musel nalétat 62 vt. a P. Doležal

,,Cože? To už seš dneska takovej dvacá
té/. kerým u sem p ře j něco spad lo  za 
účelem  kraden i výsledků m ý zem ědělský
výroby! Kouke/ m azat mě nevo- 
klám eš . . . ! "

Kresba: M DOUBRAVA
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Dolnokřídlý 
model RC-M3 
si postavil 
na motor 
MVVS 5.6 cm3 
Vojtéch Liška 
ze Šumperka. 
Model
o rozpětí 1400 mm 
a hmotnosti 
2200 g 
je ovládán 
amatérskou 
šestipovelovou 
soupravou

z B runtá lu  obsad il tře tí m ísto časem  57 v L K .  
Š tencl z Ostravy na lé ta l 250 vt ^ a  p adáku  coz 
mu s tač ilo  na p rvní m ísto. Š. Ju rička  z O stravy 
byl d ruhý časem 240 vt. a K. P ie trow iec  z Fryd- 
ku -M ís tku . kte rý sko nč il na tře tím  místě, nalé ta l 
238 vt Z pěti m a k e tá m  byl nejlepši J. Poloh 
který dosáh l 761 b „  d ruhá  byla S. Fo jc ikova  
(oba z F rýdku-M ís tku . léta li s m aketam i Sonda 
S-9), která dosáh la  746 b. Třetí byl P. M íček 
z Ostravy, kte rý s m aketou B lue  S cou t Ju n io r 
získal 643 vt. ~v~

■  Jednašedesát soutěžíc ích  s A -jed n ičkam i
a devé ta třice t s A -dvo jkam i p řije lo  16. června na 
veřejnou soutěž č. Le-Č-102. k te rou  p řip ra v il 
v D raho tuších  MK Přerov. V ýsledky -  A 1 :1. M. 
Horák, Svitavy 700 +  160; 2. L. C hrobok  700 
i- 98; 3. Z. Raška (oba Frenštát p. R.) 686 vt. A2: 

1. J. K rajíček. Š te rnberk  1026; 2. J. S toklasa, 
Frenštát p. R. 1017; 3. J. Fe ichm an, Š te rnberk  
1008 vt. _ v -

■  „II. Přibyslavskou termiku“, veře jnou
soutěž m ode lů  ka tegorie  RC-V1, vyhrál F. S ta 
něk ml. ze Znojm a, kte rý nalé ta l 674 vt. D ruhý 
byl M. Bezděk z Čáslavi (601 vt.) a tře tí V K le jch  
z L itom yšle  (600 vt.). Soutěž se léta la  15. června, 
pořáda l ji LMK Žďár nad Sázavou. - v -

■ Svoji první veřejnou soutěž uspořádal 15
čeMVnaKLM K L, elezr|ý B rod  na le tiš ti H oškovice  
μ M n ichov»  H radiště. O h ladký p růběh  s *  vedle 
pořada te lů  a soutěžíc ích  posta ra li i vo jác i kteří 
m ěli nedateko soustředěn í, takže již  ve 13 00

I s i T Ä J,
l168av f - eÄ ' 5? ) 1m84p \ J pS' a n k0 · Ä
Zaííc 30R· q n  o xP a rik ’ P ra h a 4 337· 2. P 
274 vt Větroně A im °  Ák -°-ba Ja b lo n e c n. N j

Boies J é6S n . " ^ c S ° a í í k  ?b &  '
3- J. Mičan, Jablonec 638 vt.’ -  aeníofíi

Náhlovský. Semily 648; 2. V. Tvarůžka. Praha 4 
632· 3 M Bolák, Mnichovo Hradiště 625 vt.

R. Šrámek

■ Počasí se 23. června konečné umoudřilo, 
takže třiapadesát modelářů, startujících na 5 
ročníku Memoriálu J. Moučky mohlo bojovat 
naplno o tituly přeborníků Jihomoravského 
kraje. Soutěž připravil LMK Brno III na letišti 
Slatina. VÝSLEDKY větroně A2:1. M. Souček. 
Velké Meziříčí 1050; 2. B. Tkaný, Brno I 1045; 
3. J. Orel. UFO Kroméříž1040 vt.

Fr. Doupovec

■ Na louce v Trojanovicích se konala 22.
června soutěž RC modelu kategorií V1 a Houl- 
berg, kterou připravil LMK Frenštát pod Rad
hoštěm. VÝSLEDKY. RC-H: 1. Pavel Jan 443;
2. Jiří Jan 384; 3. Petr Jan 357 vt. (všichni 
Frenštát p. R.). RC-V1:1. Jiří Jan, Frenštát p. R. 
746; 2. J. Kroutil. Litovel 735; 3. P. Vysocký. 
Ikarus0strava731 vt. _v_!

■ Soutěž minímaket na gumu uspořádal 
LMK Frenštát p. R. dne 15. června O stále 
stoupající popularitě této kategorie svědčí třicet 
hodnocených modelů. VÝSLEDKY: 1. Z. Raška 
(Turbo Beaver), Frenštát p. R 175 77· 2 L
^ ■ Ά Ζ? Τ,0)· ? rn0 1 150'18; 3. S. Hladík (Sopwith Triplane), Brno II 144,72 b -  Stav 

mmjm a ke t čs. letadel o „Beskydský 
krištál po dvou ročnících: 1. L Koutný· 2 Dy 
Krumplovič; 3. Z. Raška. y’ _y_

Kr?méHžP?Čden Í 33°n Ť ° č' SNP usP°řádal LMK
m 2 ? «  e  L e ! e n 4 n V e ,i5 "  H oleS ovpočasí hvin mav' ,..e ,.114· Vlnou nestálého

S L E O K Y ^ Ä e - ? · ^ Pamv ' £ 4 Kě  V i ‘

Ďtjfech 950Ch3rOBOKryFč ePn89a4p7pt 
Hradiště). Ka,egorie

Mová soutěž na obzoru?

LMK MÁJ Kravina uspořádal 23. červ
na soutěž kategorie RC-V1 l^někud 
»nak, než jak ji známe dosud. Soutěžila 
tříčlenná družstva, létalo se na devět 
kol během nichž absolvoval své tři 
starty každý člen družstva; o pořadí 
startů rozhodoval vedoucí družstva. Po
řadatel přijímal přihlášky pouze úpl
ných družstev (vedoucí a dva členové), 
napoprvé omezil účast na deset druž
stev.

První zkušenosti? Soutěž má rychly 
spád, odpadly dohady o tom, kdo, komu 
a kdy bude vlekat model. Vedoucí má 
možnost taktizovať. má-li někdo model 
spíše do klidu, může odlétat v prvních

kolech, kdy vítr zpravidla ještě' příliš

^Uspořádáni takovéto soutěže ovšem 
klade větší nároky na pořadatele; orga
nizace musí bezvadně klapat. Zanedba
telné nejsou ani takové zdánlivé malič
kosti, jako startovní čísla. Bylo nutno 
zajistit je ve třech barvách (vedoucí bílá, 
ostatní červená a modrá), což přišlo na 
300 Kčs. , . . .

Příští rok hodlá pořadatel soutěž 
zopakovat. Již nyní má však obavu 
z velkého počtu přihlášek. Bude asi 
nutné si účast na soutěži vybojovat na 
klubovém rozlétávání, jak to udělali 
v pořádajícím klubu. Vítězslav Hulá

Vojenské gymnázium 
Jana Žižky

uspořádalo k 25. výročí svého založeni 
modelářskou soutěž a I. přebor vojenských 
škol v leteckém modelářství. Členové aero
klubu v Moravské Třebové, na jehož letišti 
se 8 června obě soutěže létaly, vyšli vojá
kům vstříc. Kromě jiného jim přidělili i dis
pečera, který byl ve spojení s řídícím létání 
a zajišťoval tak bezpečnost modelářů i letců. 
Na zdárném průběhu soutěže měli velký 
podíl i členové Modelklubu Svitavy, kteří se 
ujali funkci Časoměřičů a komisařů.

Během soutěže se několikrát změnilo 
počasí; vál vítr o rychlosti až 4 m/vt. a při 
občasných dešťových přeháňkách přišly 
soutěžícím vhod stany, které připravili pro
zíraví pořadatelé. Na závěr soutěže předvedl 
major Šulc akrobacii s RC modelem katego
rie M-2, což byl zážitek pro soutěžící i pro 
diváky.

VÝSLEDKY soutěže k 25. výročí založení 
VG JŽ: (větroně A1) -  1. pplk. Klíma 658; 2. 
voj. Modroczki 644; 3. voj Klokočník627 v t.-  
A2: 1. voj. Urban 872; 2. voj. Modroczki 832; 
3. svob. Dluhy 817 vt. -  modely na gumu B1: 
1. mjr. Němec 575; 2. mjr. Biskup 487 vt. -  
B 2 1. mjr. Němec 1050; 2. mjr. Biskup 718 
vt. -větroně RC-V1.1. voj. Marek 648; 2. mjr. 
Šulc 560; 3. voj. Valentoč 387 vt. -  RC-V2:1. 
mjr. Šulc 810; 2. voj. Marek 496 vt.

VÝSLEDKY přeboru vojenských škol: A1 
-1 , pplk. Klíma 658; 2. voj. Klokočník 627; 3. 
voj. Hladil 575 vt. -  A 2:1. svob. Dluhy 817; 2. 
voj. Krajčovič 807; 3. s. Klima 750 vt. -  
RC-V1: 1. voj. Marek 648; 2. voj Valentovič 
387; 3. voj. Krajčovič 313 vt. RC-V2: voj. 
Marek 496 vt.

J. Kypta

◄
štát p. R. 695; 2. J. Hradil, Kroměříž 519; 3. F. 
Palát, Frenštát p R. 455 vt. - v -

■  Skoro každý víkend pořádá LMK Frenštát
p. R. modelářskou soutěž. Nejinak tomu bylo 
i 22. června, kdy se létala soutéž termických 
„jednokanálů" a ,,houlbergu“. VÝSLEDKY ka
tegorie RC-H: 1. Pavel Jan 443; 2. J. Jan 384;
3. Petr Jan (všichni Frenštát p. R.) 357 vt. 
Kategorie RC-V1:1. J. Jan, Frenštát p. R. 746; 
2. J. Kroutil, Litovel 735; 3. P. Vysocký, Ikarus 
Ostrava 731 vt. - v -

■ Na letišti Hořín se létala 7. července „Vel
ká cena n. p. Spolana Neratovice" v kategorii 
RC-M2. Zvítězil J. Bílý z Mělníka (5775 b.) před
M. Mikulcem z Prahy 10 (5285 b.) a J. Jarkov- 
ským z Jaroměře (4650 b.). - v -

■  Krajský přebor ve ..velkých" kategoriích
volných modelů uspořádal 22. června klub 
v Hořicích v Podkrkonoší. VÝSLEDKY kategorie 
A2 junioři: 1. V. Jána 971; 2. V. Fedr (oba 
Polička) 917; 3. J. Bednář, Hořice 895 vt. -  
senioři: 1. S. Matys, Hořice 1050; 2. L. Rydval, 
Dvůr Králové n. L. 1014; 3. B. Rýz, Choceň 
1002vt. Kategorie B2: 1. Z. Mach, Náchod 
1015; 2. ing. Bydžovský 979; 3. R. Jór (oba 
Chlumec n. C.) 884 vt. Kategorie C2:1. ing. V. 
Žalský, Jičín 1039; 2. L.Tölg,Trutnov810; 3. R. 
Maixner, Žamberk366 vt. - v -

■  IV. ročník súťaže „O cenu Vršatca" v katego
rii UC usporiadal za pěkného a teplého počasia 
v sobotu 29. 6. LMK Pruské v spolupráci s DO 
SZM naštadióneTJ Považan.Zúčastnilosajej 9 
pretekárov zo Slovenska a Moravy. Favoritmi 
súťaže boli majster SSR M. Jurkovič a vlaňajší 
víťaz súťaže T. LoŠťák, ktorí sa aj střetli vo 
finálovom súboji. Po výbornom výkone obi- 
dvoch zvíťazil Tomáš Lošťák. Třetí skončil Zlá
mal z Prostějova. Okrem prvých troch obdržal 
vecnú cenu i najlepšie umiestnený junior, kto- 
rým byl S. Straka z Prostějova.

J. Mönnlch
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a* Poznáváme 
L E T E C K O U  T E C H N I K U 3

CAP 20
francouzské
akrobatické

letadlo
Po posledním  m istrovství světa  v le tec 

ké akrobac ii jsm e  slíb ili, že vás seznám í
me postupně se všemi úspěšným i typy. 
které se m is trovstv í zúčastnily. F rancouz
ský CAP 20 ale un ika l naši snaze hodně  
dlouho. Teprve laskavosti J. Vylíčila ze 
Šum perka jsm e se dosta li k továrním  
podkladům , ze kte rých  se da l zp racova t 
ten to  výkres.

Dřívějších m istrovství, světa se F ran 
couz i zúčastňova li většinou na našich  
le tad lech Trenér nebo na vlastních sta 
rých dvo jp lošn ících  Stampe. Snahu po  
reprezentaci na vlastních m odern ích  le 
tadlech zastávala ve F ranc ii h lavně a rm á
da. i když sama také ško lila  zatím  ak ro b a 
c ii výhradně na československých Trené
rech. Je paradoxní, že ve francouzském  
le teckém  prům yslu, k terý p a tří k nejvy- 
spě le jš im  na světě, nebylo  m ožné vyvi
no u t spec iá ln í lehké akroba tické  le tad lo  
vzhledem  k p ře tížen í zb ro jn í výrobou.

Ú kolu se posléze u ja lo  pom ěrně  malé  
družstvo C. A. A R. P. (C oopera tione  des 
A te lie rs A éronau tique  de ta Région Pari- 
sienne) v Beynes. Jedna z je h o  skup in  
v roce 1965 převzala část zan ik lé  sp o le č 
nos ti S c in tex A via tion  a je jí  výrobu le tadel 
S uper Emeraude. ( S typem Em eraude se 
někte ří naši č tená ři seznám ili v té to  ru b r i
ce v čísle 1/66.) O dvozením  ze tvarů  
S uper Em eraude vzn ik l typ CP 100. k terý  
by l za lé tnu t 13. srpna 1966. I když to  bylo  
le tad lo  stavěné na velké přetížení, p řece  
je n  ,,s e p o d a řilo '' R obertu  B u issonov i dne  
5. ledna 1967p ř i dvo jitém  výkrutu  ve velké  
rych los ti je  ve vzduchu úp lně  ..roz lož it".

Přes ten to  neúspěch by l vývoj dále  
podporován o rgány francouzského le te c 
tví. Výrobce poučený neštěstím  nezůsta l 
u původn ího  typu a u p rav il ko n s tru kc i tak. 
aby snášela větší přetížení. Vývoje se u ja l 
aerodynam ik Nenad Hrissafovič. k te rý  
spo lup racova l j iž  na CP 100. Nový typ 
dos ta l označení CA 20. Souběžně se p ra 
cova lo  na dvousedadlovce označené  
CAP 10. o k te rou  se zajím ala arm áda  
A č k o li vývoj nebyl ješ tě  dokončen, o b je d 
na lo  j iž  vojenské le tectvo  31 kusů CAP 10 
a 7 kusů jednosedad lovek CAP 20. P ro to 
typ CAP 20 vz lé tl pop rvé  v červenci 1969 
po  p ředcháze jíc ích  pevnostn ích  zko u š 
kách v Toulouse. P ro to typ  pos tupně  p ro 
šel nejen pov in n ým i zkouškam i, ale i ru 
kama předn ích  franouzských akrobatů. 
A tak m oh lo  reprezentovat F ranc ii na MS  
v roce 1972 družstvo  vojenského le tectva  
p o d  označením  EVA (Equipe de Voltige  
Aérienne) j iž  na le tad lech  CAP 20.

TECHNICKÝ POPIS

CAP 20 je jednomístný jednomotorový samo- 
nosný dolnoplošnik celodřevéné konstrukce 
s pevným kapotovaným klasickým podvozkem.

Křídlo poloeliptického tvaru je jednonosní- 
kové se žebry a pomocným nosníkem. Je stavě
no vcelku jako průběžné. Celý potah je překliž
kový. Křidélka jsou štěrbinová. První čtyři vyro
bená letadla měla pod trupem malou brzdicí 
klapku, ovládanou hydraulicky, u dalších již tato 
klapka byla vypuštěna. Křídlo opatřené profilem 
NACA 23012 má úhel nastavení + 1 C, vzepétí 
křídla je 5°45’.

Trup přibližné eliptického průřezů je příhra- 
dové konstrukce a celý potažen překližkou. Ve 
spodní části je výřez pro křídlo. Motorový kryt je 
laminátový. Kapkovitý kryt kabiny se odsouvá 
od pevného štítu dozadu. Řízení je pákové, 
palubní deska je vybavena potřebnými nástroji 
pro kontrolu letu i chodu motoru, viz fotografie.

Ocasní plochy jsou samonosné. Konstrukč
ně jsou opět tvořeny dřevěnou kostrou, která je 
potažena překližkou. Směrovka i výškovka je 
částečně aerodynamicky vyvážena. Na směrov
ce a na levé půlcevýškovkyjsou malé vyvažova
či plošky, ovládané z kabiny. Souměrný profil 
ocasních ploch je 10% tlustý, na VOP má 
maximum ve 40 % hloubky, na SOP ve 25 %.

Přistávací zařízení tvoří pevný kapotovaný 
podvozek a řiditelná ostruha Podvozkové vzpě
ry mají olejopneumatické tlumiče ERAM 9- 
270 C, na kterých jsou zavěšena kola rozměrů 
380 X 150, opatřená hydraulickými brzdami. 
Ostruhový tlumič je rovněž hydraulický a nese 
plné kolečko.

Motorová skupina. Plochy čtyřválcový vzdu
chem chlazený motor Lycoming A 10 360 B 1 
B o největší výkonnosti 200 k při 2700 ot/min 
pohání dvoulistou automaticky stavitelnou vr
tuli typu Hartzell HC-C2YK-1B o průměru 
183 cm. Výfukové potrubí je vyvedeno od kaž
dého válce samostatné přímo dolů z kapoty. Za 
požární stěnou je umístěna olejová nádrž, pali
vová nádrž vestavená až za pilotním sedadlem 
má obsah 50 I; plní se otvorem na hřbetě trupu 
těsné za kabinou.

Zbarvení. Soutěžní letadla skupiny EVA byla 
zbarvena jednotně. Základem byla žlutá barva 
doplněná na spodní straně křídla dvěma černý
mi pruhy na každé straně a na horní straně 
křidla černými šachovnicemi. Na horní «trané 
křídla u trupu byly černé stupačkové pásy 
orámované oranžovým proužkem. VOP byla 
zbarvena obdobné jako křidlo, SOP měla na 
obou stranách šachovnici. Přední část trupu 
před kabinou měla matný černý pruh, za kabi
nou tento pruh pokračoval až ke krytu VOP. Na 
obou bocích trupu byl symbolický trojzubec, za 
nim měla matný černý terč s bílými čísly 1 až 6. 
Za terčem byla dvě velká černá písmena -  
koncová písmena imatrikulační značky. Počá
teční písmena imatrikulace F -  TF byla jen na 
pravé straně trupu, viz výkres. Letadlo sčíslem 1 
mělo koncová písmena VU, s číslem 2 -  VV, 3 -  
VW, 4 -  VX, 5 -  VY a 6 - VZ.

Technická data a výkony: Rozpětí křídla 
8,06 m, celková délka 7,21 m, výška 1,40 m; 
plocha křídla 10,85 m3. Hmotnost prázdná 
620 kp, vzletová pro akrobatickou verzi 760 kp; 
plošné zatížení 70 kp/m3, zatížení na jednotku 
výkonu 3,8 kp/k.

Rychlosti: největší ve střemhlavém letu 
376 km/h, ve vodorovném letu 303 km/h, ces
tovní 75 % připustí motoru 270 km/h, pádová 
95 km/h. Stoupavost u země 10 m/s, dostup 
8000 m. Limitující násobky pro akrobacii +8 g 
a - 6  g.

Zpracoval Zdeněk KALÁB 
Foto Jan F. ŠÁRA
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Č tyři NEZAPOMENUTELNÉ DNY
-  od  24. do 28. července, nap lněné nena
podob ite lným  ,,konce rtem ' m ode lá ř
ských m oto rů  a a tm osfé rou  šp ičkového  
sportovn ího  střetnutí. Díky za ně po řa d a 
telům, č lenům  M ode lk lubu  Hradec K rá lo 
vé. k te ří se z h o s tili ná ročného úkolu, 
organ izace M is trovstv í světa FAI p ro  U- 
m ode ly za p o m o c i s tran ických  a stá tn ích  
orgánů, s ložek NF a Svazu p ro  spo lup rác i 
s arm ádou, na výbornou.

M istrovství světa bylo ve V ýchodočes
kém kraji prvořadou spo lečenskou udá
lostí, po jatou do rámce oslav 30. výročí 
osvobození naší vlasti. N ezapom enute l
ným pro všechny účastníky byl zahajovací 
cerem oniá l, který po položení kytic  ru 
dých karafiá tů k pom níkům  V. I. Lenina 
a Klem enta G ottw alda p roběhl na G o tt
w aldově náměstí v Hradci Králově. Po čs. 
státní hymně je j zahájil řed ite l MS, ing. J. 
Popelka. Předseda MěstNV v Hradci Krá
lové, ing. J. Šedivka, ve svém pozdravu 
vyjádřil přesvědčení, že po návratu domů 
budou všichn i účastníc i vyprávět o životě 
v socia lis tickém  Československu. Po o f i
c iá lním  zahájení MS presidentem  CIAM 
FAI Sandy P im enoffem  s lož ili J. G ábriš 
(ČSSR), V. Šapovalov (SSSR) a L. Jack- 
son (USA) jm énem  všech účastníků slav
nostní slib.

Výborné ubytování v m oderních ko le 
jích  lékařské faku lty  poskytova lo  dostatek 
pohodlí, p ro ti stravě m ohli mít nám itky 
snad jen vegetarián i. Sam otný m ode lá ř
ský areál, dokončený těsné před m is trov
stvím, zbavil na chvíli m nohé účastníky 
dechu. Když je j opět nabra li, vesměs 
p roh lás ili, že něco podobného snad ve 
světě neexistuje. Příjemným  překvapením  
byly i desítky hostesek, v „c iv ilu "  s tuden
tek h radeckého gymnázia.

Jed inou ze základních podm ínek úspě
chu pořadate lé nem ohli ov livn it POČASÍ. 
Po nekonečných deštích le tošního jara 
a začátku léta to  byl až do poslední chvále 
otazník. Ještě nad č tvrtečn ím  zahajova
cím cerem oniá lem  visela hrozba v podo 
bě mračen na spadnutí. Jakoby m ávnutím  
kouze lného p rou tku  se ale v pátek ráno 
ob jev ila  nad stad iónem  s lunce  a začalo 
opravdové léto.

Č tvrtek 25. července byl vyhrazen pře-

jím ce m odelů a trén inku  obo ji p rob íha lo  
přesné podle časového rozvrhu Po ve
černím  zahajovacím  cerem on iá lu  se ještě 
sešli vedoucí družstev s předsedou A ero
klubu ČSSR PhDr. F. G rznárem  a p ředsta 
vite li V ýchodočeského kraje.

V pátek 26. července se již  od časných 
ranních hod in  rozběhly nap lno boje o t i 
tu ly. Zpočá tku  to v o rgan izaci sportovn í 
části MS občas zaskřípalo, pořadate lé 
však nedosta tky operativně odstraňova li, 
takže zakrá tko  p robíha ly soutěže ke sp o 
ko jenosti všech.

I když boje v kruzích byly vyčerpávající, 
našla většina účastníků síly k absolvování 
sobo tn í zábavy v kem pingu na S tříbrném  
rybníce. S chu tí si za tančili při české 
dechovce a nešetřili chválou na naše 
pivo.

Po doznění tónů  znělky oznam ující 
v neděli odpoledne, že MS 7 4  je d e fin it iv 
ně za námi, spěchali vš ichn i „d á t se do 
ga la ". Vždyť závěrečný banket je  trad ičně  
spo lečenskou tečkou za m istrovstvím .

Již n ikdo  nezjistí, kdo  začal. Do o fic iá l
ní a tm osféry, panující v sále Krajského 
dom u odborů  najednou v lé tnu l od je d n o 
ho sto lu  malý k luzáček, podobný naší 
Vose. V tom  okam žiku  začaly létat mezi 
sto ly  desítky ne jrůzně jších vlaštovek (nej-

POMÁHÁME SI
Inzerci přijímá Vydavatelství MAGNET, inzert
ní oddělení, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, 
telefon 26 15 51, linka 294. Poplatek je 5,90 za 1 
tiskovou řádku. Uzávěrka 18. v měsíci, uveřej
nění za 6 týdnu.

PRODEJ
■ 1 Různé zahr. modelář, časopisy. Seznam 
zašlu. VI. Hájek, K lipám 297, 190 00 Praha 9.
■ 2 Superminiaturní jednokanál. přij. Brand 
Hobby (zmenšený na 20x20x37 mm), vhodný 
pro RC raketoplán či malý model, modul 700 Hz, 
napáj. 3-3.6 V, za 290 Kčs. AI. Růžička, Partyzá
nů 349, 530 09 Pardubice-Polabiny.

výše létaly „ne jrych le jš ím u" muži šam
p ionátu , G. R iccim u). Po slavnostním  
předání cen a putovních pohárů vítězům 
poděkoval pan Sandy P im enoff všem za 
krásné prostředí a M istrovství světa FAI 
pro upoutané m odely 1974 o fic iá lně  za
končil. Potom  probíha l večer p lný oprav
dové, neform áln í družby mezi všemi. Na 
žádné rozhlasové stanic i nezaslechnete 
populárn í kubánskou Q uantanam eru, 
zpívanou ita lsky a Španělsky a doprováze
nou m nohojazyčným  tleskáním . Také 
spo jení Vejvodovy po lky Škoda lásky s ja 
ponskou lidovou m elod ií se vymyká i té 
ne jbu jnějš í fa n ta z ii. .  .

T o lik  o o rgan izačně sportovn í stránce 
le tošního MS v Československu, jež pro 
nás vyzněla jednoznačné úspěšné. Re
portáž z MS bude v příštím  sešitu, ten to 
krát ještě alespoň

VÝSLEDKY NEJLEPŠÍCH

Týmový závod: 1. Onufrienko-Šapovalov.SSSR 
8:26,1 (min.: vt.); 2. Bugl-Straniak, Rakousko 
8:42,5; 3. Fontana-Amodio, Itálie 8:44 -  Druž
stva: 1. SSSR; 2. Rakousko; 3. V. Británie.

Rychlostní modely: 1. G. Ricci, Itálie 279; 2. U. 
Duši, Itálie 279; 3. Ch. Schuette, USA 266 km /h- 
Družstva: 1. Itálie, 2. švýcarsko, 3. NSR.

Akrobacie: 1. R. Gieseke, USA 5373; 2. W. 
Werwage, USA 5217; B. Jurečka, ČSSR 5211 
bodů -  Družstva: 1. USA: 2. ČSSR; 3. SSSR.

Text V. HADAČ ·  Snímek J. KUCHTA

■ 3 Tranzistory BC309B (PNP, NF-nš, beta 240 
až 500, miniatur plastik, pouzdro) po 40 Kčs. 
Ing. J. Pavelka, Oválová 22, 160 00 Praha 6.
■ 4 RC soupr. DELTA (1000); amat. RC soupr. 
5kanál + serva + zdroje + nabíječ; motorTONO 
5,6 cm ' (160). M. Mrázek, Stř. Lhota 22, 262 01 
Mníšek p. Brdy, okr. Příbram.
■ 5 Přijímač Brand Hobby za 290. J. Kroufek, 
Roháčova 88, 130 00 Praha 3.
■  6 Gumu Pirelli 1 x6 2,75 kg; Servoautomatic 
II (300) nové. Fr. Mařík, Košíková 217, 272 04 
Kladno.
■ 7 Mod. ročníky 1970, 71,72, 73 po 40 Kčs. P. 
Brácho, Mojmírova 19, 955 01 Topolčany.
■  8 Tovární 4kan. prop, soupravu. O. Fencl, 
339 01 Klatovy 550/III.
■ 9 Kompletní RC soupravu: vysílač Variophon 
,,S" 10kanál, přijímač superhet, serva, zdroje 
+ nabíječ, vše nové. Fr. Kubíček, Riegerova 
3641,430 01 Chomutov.

(pokračuje na str. 32)
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X. Majstrovstvá
SSR , . . .  lodnych

modelárov

Toho ročně jubilejně Majstrovsvá SSR pre- 
biehali na dvoch miestach. Vzhíadom na to, že 
na Slovensku sa rýchlostným modelom venujú 
prakticky iba v Rimavskej Sobotě a rozhodcov 
majú doma, Majstrovstvá Slovenska pre kate- 
góriu B1 sa uskutočnili dňa 15. 6. na Kurinci pri 
Rimavskej Sobotě. Súťaže pre kategorie EaFsa 
konali v dňoch 22. a 23. 6. na novej vodnej 
nádrži na Baračke v Trenčianskych Tepliciach.

Súťažilo 47 pretekárov so 65 modelmi z 12 
klubov. Priebeh súťaží v peknom prostředí a zo 
začiatku už konečne letnom počasí narušila 
v sobotu odpoludnia burka, ktorá přešla do 
vytrvalého dažďa. V nedelu boto opáť pěkné 
slnečné počasie. ale na nešťastie veterné. čo 
pósobilo starosti najmá súťažiacim v triedach 
F1 V. Hlavně modely F1 V 2,5 viac lietali ako 
plávali a do svojho živlu sa zváčša vracali dnom 
nahor. Z dosiahnutých výsledkov si zaslúžil 
pozornost' výkon m. š. E. Schutza, ktorý v tr. F1 
V 5 časom 21,0 sek. vytvořil nový čsl. rekord.

VÝSLEDKY

B1 -  senioři (km/h)
1. D. Hornák, Trebišov 128,57; 2. T. Tankó 94,736; 3. T. 
Szabó 94,240; 4. J. Mokány 92,264 -  všetci Rim. Sobota 
B1 — junioři (km/h)
1. Z. Demkovics 128,571; 2. G, Zahar 125,0; 3. L. Kůrek 
123.287; 4. Z. Ádám 99.447 -  všetci Rim. Sobota 
B1 -  žiacl (km/h)
1. G. Zahar 62,068: 2. G, Bán 61.855: 3. F. Tóth 60.402; 4. 
P Byacovský 60,200, 5. Z. Ádám 55 545 -  všetci Rim. 
Sobota
EX -  senioři (body)
1. V. Homola, Tr. Teplice 73,33; 2. V. F.íbner, Revuca 
73,33; 3. M. Španko. Tr. Teplá 70.00. 4. J Buček, Plav. 
Štvrtok 63,33; 5. J. Tačovský, Bratislava 43,33 
EX -  junioři (body)
1. P. Karaba. Tr. Teplice 83.33; 2. P Biacovský, Rim. 
Sobota 73,33; 3. L Pospíš, Sered 60.00; 4. J Nadányi, 
Nižná 43.33: 5. P. Smolár. Nižná 43,33 
EH,(body celk /hodnotenie)
1. R. Jarásek, Plav Štvrtok 158.83/72,17; 2. I. Sebo, 
čalovo 137,83/74,50; 3. J. Tačovská. Bratislava 82,00 
EK -  senioři (body celk./hodnotenie)
1. Š. Baráth, Tr. Teplíce 150,32/93,66

EK -r junioři (body celk./hodnotenie)
1. I. Malátek, Sereď 138,00/68.00; 2. P. Šroba, Nižná 
95,66/69,00 ; 3. M. Pospíš. Serecf 88,00/68.00; 4. Š 
Varga, Sereď 79.99/64,66; 5. R. Holička, Sered 69,33/ 
56.00
F1-V 2,5 (sekundy)
1. A. Bistika. Prešov 25,3; 2. M. Skok, Tr. teplíce 29.2; 3. 
V. Lazar, Bratislava 42,0; 4. J. Kozák, Košice 42,4; 5. Š. 
Pokorný. Bratislava 45,4 
F1-V 5 (sekundy)
1. m. š. E. Schutz. Prešov 21,0; 2. A Bistika, Prešov 23,8 
F1-V 15 (sekundy)
1. Z Dočkal. Bratislava 32,0; 2. V. Lazar, Bratislava 35,0;
3. Š Pokorný, Bratislava 39,9 
F1 -  E 1 kg (sekundy)
1. M. Dočkalová. Bratíslava45.3; 2. S. Kulev, Košice50,0 
F2-A (body celk /hodnotenie)
1. J Kozák, Košice 189.33/91,33: 2. O. Baračka, Nižná 
163.83/76,83; 3. Š Ábel. Galanta 140,50/68,50 
F2-B (body celk./hodnotenie)
1. J. Kozák, Košice 181,33/9750 
F3-V (body/sekundy)
1. m. š. E. Schiitz, Prešov 140/47,8; 2. A. Bistika, Prešov 
136/52,3; 3. Z. Dočkal. Bratislava 134/66.0; 4. J. Kozák, 
Košice 103/91.0; 5. š. Pokorný, Bratislava 90/111,0 
F3-E (body/sekundy)
1. Z. Dočkal. Bratislava 138/57,0; 2. S. Kulev, Košice 
131/96.0
FSR-15 (kolá -  20 min )
1. Z. Dočkal-P. Mikulka, Bratislava 18; 2. V. Lazar-E. 
Zavarský, Bratislava 14: 3. A. Bistika-m. š. E. Schutz, 
Prešov 4;, 4. S. Mazák š. Hrabal, Bratislava 2

M. SKOK

*  *  *

Mistrovství ÖSR 
pro modely kategorie C
tedy neplovoucí, přesné makety skutečných lodi všech 
typů, ze všech dob a postavených v různých velikostech 
včetně miniatur, jakož i lodnlhozařlzení, konáse3. až6. 
října na výstavišti v Jablonci nad Nisou.

Očekává se větší účast než byla loni. jsou přihlášeni 
modeláři z NDR a Polska Zájemce o shlédnuti vystave
ných soutěžících modelů bude jistě zajímat program 
mistrovství: *
čtvrtek 3. 10. -  do 22. hodin prezentace účastníků 
pátek 4. 10. -  9.00 zahájeni, pak veřejná výstava 

soutěžících exponátů
18.00 hodnoceni modelů; pro účastníky návštěva 
Jablonce a Liberce

sobota 5. 10. -  9.00 až 18.00 veřejná výstava; pro 
účastníky kulturní program (turistika, tematický 
film. tematické přednášky atd.) 

neděle 6. 10.- 11.00 slavnostní uděleni medailí a zakon
čení
Bližší informace a podmínky soutěže je možno získat 

na adrese: mg Zd Tomášek. Střelecká 3. 466 01 Jablo
nec n N.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ZJEVAN zatím alespoň dva snímky:
na prvním se připravuje Zdeněk Urban ze 
Vsetína k jízdě ve třídě F1 V 15, kde obsadil 
pěkně druhé místo, na druhém je vidět zájem 
mladých chlapců o maketu osobní lodi vplou- 
vající do přistávacího doku

Člun
na RC soupravu
z SSSR

Inspirován článkem v časopise Modelář, za
koupil jsem si loni v Moskvě sovětskou jednoka- 
nálovou RC soupravu známou pod názvem 
Sistěma radioupravlenija igruškami.

K soupravě jsem postavil jednoduchý člun 
o obdélníkovém půdorysu, délce 580 mm a šíř
ce 158 mm. Pro jednoduchost je model stavěn 
,.leteckou" technologií, tj. celý z balsy, pouze 
přepážky trupu, paluby a střechy nástavby jsou 
z překližky. Bočnice jsou z balsy o tl. 4 mm, dno 
3 mm. Model je potažen dvojité červeným a žlu
tým Modelspanem, boky nástavby jsou navíc 
stříkány bíle. Pohotovostní hmotnost jen málo 
převyšuje 1 kg, ponor asi 17 mm. Pohon obsta
rávají dva motory IGLA 4,5 V. pohánějící šrouby 
Graupner o 0  30 mm (osová vzdálenost 
80 mm). Osazeni zdroji: přijímače NiCdčlánků, 
vybavovač 2 monočlánky typ 134, pohon 2 
ploché baterie. Vnější anténa má délku 200 mm. 
Veškeré vnitřní vybavení je upevněno tak, že je 
lze z člunu vyjmout bez použití nářadí. Spojení 
kabelů je provedeno pomoci konektorů 
Modela.

Jízdní vlastnosti modelu jsou velice dobré, 
dopředná rychlost vzhledem k malému ponoru 
umožňuje jízdu i v silnějším proudu řeky. Cenná 
je i možnost zastavení. Vzhledem k tomu, že oba 
šrouby jsou pravotočivé, lze docílit přímý směr 
jízdy při zapnutých obou motorech použitím 
nestejné výkonných motorů.

Funkce soupravy je naprosto spolehlivá, za
ručený dosah 60 m je pro loď dostatečný. 
Důležité je však řádné odrušení motorů (kon- 
denzátory a tlumivkami). Přijímač a jeho zdroj je 
nutno umístit čo nejdále od motorů, ani vypínač 
přijímače nesmí být v jejich blízkosti.

Vybavovač, kterým je vlastně elektromotor 
pootáčejíci rohatkou s plošným spojem, zapíná 
oba nebo jeden motor a umožňuje ovládání ve 
sledu: vpřed -  vpravo -  stop - vpřed -  vlevo -  
stop.

Tato souprava by jistě byla vhodným oboha
cením našeho trhu, zvláště pokud by její cena 
odpovídala ceně v SSSR, tj. 15 rublů. Vespojení 
s takto jednoduchým modelem by byla atraktiv
ní zvláště pro mládež a tedy vhodným začátkem 
v této oblasti modelářství.

Ing. J. JANATA
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Sportovní 
motorový člun

STILETTO
by l už m nohokrá t in sp irac í k stavbě  
m odelů. Ty pak dosáh ly řady úspěchů  
a p od le  p rav ide l IMPBA jso u  d rž ite li 
něko lika  rekordů  v přím é l in ii a na okruhu. 
Firma G. E. M. M odels uvedla na trh  dvě 
stavebnice toho to  č lunu  s názvy 
L ig h tn in g -B o lt a T hunde rbo lt. Trupy jso u  
stejné, liš í se kok p ity  a zrcadla.

Skutečný člun S tile tto  (obr. 1) je  u n i
versálním  č lunem , vhodným  k rekreaci, 
k vleku lyžařů i k závodům  v ka tegorii 
S k i-B oot,

Šarp iový trup  má pom ěrně p loché  V- 
dno; je  vhodný pro vn itrozem ské vody. 
Š ikm o skloněné boky značně z lepšují 
p říčnou stab ilitu  při náklonu v zatáčkách; 
nízké zrcad lo  předpokládá  použití závěs
ného m otoru  s krátkým  hřídelem  (nohou). 
K rekreačním u použití stačí m oto r již  od 
25 k, k vleku lyžaře a pro  závod se d o p o ru 
ču jí m otory od 40 do 100 k.

Velm i jednoduchý  trup  ladných tvarů 
byl řešen pro am atérskou stavbu, tedy 
z k lasických druhů  m ateriá lu -  dřeva 
a překližky. Vznik l v dílnách firm y Glen L. 
W itt, která jej dodává ve stavebnic i obsa
hu jící hotová žebra, zrcad lo , zrcad lové 
koleno, steven, če lní vazník a plán s po 
drobným  návodem k stavbě za 103 dolary.

Z ručný m odelář si dokáže ten to  č lun  
postavit nejen ja ko  m odel, ale i ja ko  
sku tečnou  lo ď  při pom ěrně malé náklad
nosti a z dostupného m ateriá lu , neboť 
m ahagon, z něhož jsou hlavní části, lze 
nahrad it dubem .

Stavba skutečné lod i je  ce lodřevěná, 
obšívky je  m ožno o lam inova t jednou vrs
tvou skelné tkan iny. Žebra z m ahagono
vého p rkna  tl. 20 mm jsou v rozích přep lá- 
tována p řek ližkou  tl. 6 mm. Zářezy pro 
obrubníky, outory, páteř a kýl se dě la jí až 
do hotových žeber. Z rcad lo  a steven 
(přední vaz) jsou lepeny a vyřezány z p ře 
kližek tl. 8 mm na ce lkovou tloušťku  
40 mm. Stejně jsou zho toveny i zrcad lové 
ko leno tl. 60 mm a če ln í vazník tl. 40 mm.

Všechny lišty, jako  obrubn íky, ou to ry  atd., 
jsou zde ze sm rku nebo jed le ; může se 
použít i dub. Průřez ob rubn íků  z pod la ho 
vých liš t je 20 X 30 mm, průřez ou torů  
20 X 45 mm. Páteř je z dubu 30 x  40 mm, 
kýl z dubu 20 x  100 mm. Předpokladem  
je použití č is tého  rovno le tého  dřeva bez 
suků.

Obšívka č lunu  je z vodovzdorné  p ře 
kližky. Dno, podlaha, vn itřek  kokp itu  
a p říčka  m otorové  šachty jsou z přek ližky 
tl. 8 mm, boky a pa luba mají tloušťku  
6 mm. Část paluby je  m ožno op laňkova t 
m ahagonovým i prkénky tl. 6 mm s du ra - 
lovým i v ložkam i nebo pokrýt m ahagono
vou p řek ližkou .

Palubní deska z m ahagonu tl. 20 mm 
nese rych lom ěr a pa livom ěr. Volantové 
řízení je  m echanické. Č tyři po lyure tanová  
křesla um ístěná opěrad ly  k sobě dělí 
konso la  s pa livovou nádrží. Na víku je 
krab ice  s pákou ovládání p řipustí m otoru  
s e lek trickým  spouštěčem . V m otorové 
šachtě jsou dva odvodňovací o tvo ry  p ro 
cházející zrcad lem  (viz deta il kokp itu ). 
Spojovacím  m ateriá lem  jsou  epoxidové 
lep id lo  a měděné vruty.

malé
dobré

rady
U modelů historických plachetnic i moderních ná

mořních plachetnic potřebujeme napodobit vétši 
množství pevných kladek, jež jsou upevněny na boku 
a slouží k vázání hlavních i vypínacích lan.

Do pevné kladky (1) je vysoustružena drážka pro 
drátěnou sponu. Spony zhotovíme z drátu, který navine
me na kulatinu o dvojnásobném průměru oproti průmě
ru kladky (2). Šroubovíci z drátu rozřízneme najednotli- 
vé kroužky (3), které spájením uzavřeme. Kroužek pak 
kleštěmi s oblými čelistmi ztvarujeme podle kladky tak, 
aby byl těsně přimknut k drážce (4). Malé oko ztvaruje-

Člun je  natřen dvousložkovým i e p o x i
dovým i laky: trup  bílý s červeným i lin ka 
mi, část pa luby p řírodn í m ahagon, kokp it 
v p řírodn í barvě p řekližky.

Technické údaje: dé lka 4880, šířka 
1830, výška na příd i 661, výška na zrcadle 
483 mm; hm otnost trup u  asi 200 kg; vý
konnost m otoru  40 až 100 k. Těžiště je ve  
vzdá lenosti asi 32 % dé lky č lunu  od 
zrcadla.

Sesterská loď  T hunde rbo lt (obr. 2) je 
delší a širší, poněvadž má na zádi m otor 
s V-náhonem  šroubu. K pohonu  lze použít 
ja kýko li au tom ob ilový v id licový  osm ivá
lec (V8) o hm o tnos ti do 190 kg. Délka 
to h o to  typu je  5276 mm, šířka 2110 mm, 
výška vpředu 635, na zrcad le  534 mm. 
H m otnost trupu  asi 290 kg.

Obrázky 3 a 4 představu jí upravený 
m odel L ig h tn in g -B o lt d louhý  810 mm pro 
m otory 6,5 až 12 cm 3 a T hu nde rbo lt o dé l
ce 1030 mm pro  m oto ry  10 až 23 cm 3.

Zpracoval J. BROŽ

me podobné podle kulatiny (drát. hřebík) potřebného 
průměru (5). Celý závěs pak případné ohneme (3) nebo
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Mistrovství ÖSR 
pro dráhové modely
skončilo druhou výběrovou soutěži, která se jela 1. a 2. 
června na dráze AMK ODKP v Ústí n. Labem. V jednotli
vých kategoriích zvítězili a tituly mistrů ČSR pro rok 
1974 získali: A1/32- R. Schejbal, Olomouc; A 1/24- L. 
Putz, Praha 7; A2/32 -  J. Šosták, Ostrava; A 2/24- R. 
Schejbal. Olomouc; A3/32- J. Vaňhara. Ostrava; A3/24 
-  A. Kočíb. Olomouc: A4/32 -  J. Vaňhara, Ostrava; 
A 4 /2 4 -L. Putz. Praha 7; B - J. Maděra. Ústín. L ; C1/32 
J. Maděra, Ústín. L ; C 1/24-L. Putz, Praha7; C2/32- E. 
Bauch, Ústí n. L:; C 2/24-L. Pasterňák, Ostrava; C3/32- 
E. Bauch, Ústí n. L ; C3/24- J. Maděra, Ústí n. L.

J. Maděra

Majstrovstvá SSR
V dňoch 18.-19. 6. sa konali v Bratislavě v areáli 

ÚSMP Majstrovstvá Slovenska rýchlostných automobi- 
lov. Z výsledkov vidief, že chýbali modeláři z Istebného 
a Dolného Kubína.

Poradie v jednotlivých kategóriach: IV (do 2 ,5cm3 
vrtulové): 1. Milan Nagy 127,208; 2. Tibor Melkner 
115,533; 3 Karol Horák 80,0 km/h, všetci KAM Bratisla
va. Pri pokuse o rekord K. Horák dosiahol rýchlosť
165.899 km/h. V-1 (do 1,5 cm3): 1. Milan Nagy 114,723;
2. Ján Mihálik 96,774; KAM Bratislava. V-2(do2,5 cm3): 
1. Tibor Landl 86,124; 2. Vladimír Vašíček 82,494; 3. 
Alexander Landl 74,380 km/h, všetci KAM Bratislava. 
V-3 (do 5 cm3): 1. ing. Ernest Križan 177,515; 2. ing. 
Jozef Tonhauser 159,011; 3. Alexander Landl
144,460 km/h, všetci KAM Bratislava. V-4(do 10 cm3):) . 
Ján Gáll 224,719; 2. Ludovít Gáll 178,751, (obidvaja 
z Istebného); 3. Karol Horák, KAM Bratislava
165.899 km/h.

Ing. J. Tonhauser

LOTUS ELAN SPRINT
Závody Lotus Cars. Ltd. (N orw ich, 

Velká B ritán ie ) se specia lizu jí na výro 
bu závodních vozů. Kromě „s p e c iá lů ", 
např. vozů F 1 , vyrábějí v m enších 
sériích i „s p o tře b n í"  autom ob ily .

Lotus Elan S prin t je  navržen v k la 
s ických stříz livých lin iích  ang lické  
(částečně konzervativní) školy. Vyrábí 
se ve dvou verzích -  uzavřené, která je  
na výkrese a jako  kabrio le t. Ke snížení 
odporu  (a pro zachování č is tých lin ií 
karosérie) jsou světlom ety vyklápěcí. 
M oto r je umístěn vpředu a pohání 
zadní kola.

Technické údaje:

délka
šířka
výška
rozvor
pneumatiky
zdvihový objem motoru 
počet válců 
výkonnost 
největší rychlost

3680 mm 
1420 mm 
1170 mm 
2130 mm 
155 X 13 
1558 cm ' 

4
130 k 

190 km/h

Pro Modelář: ZENON DUTKIEWICZ 
Poznaň, Polsko

Á Nejlépe vypracované modely měl J. Košíčka 
”  z Brna, jehož model BŽ-L s papírovou karosé

rií vidíte na snímku

MISTROVSTVÍ 
ČSSR

v r a  Ozaku

Šasi modelu 
kat. BŽ-I 

J. Košíčky

Nejlepší dráhoví automodeláři -  žáci z celé 
republiky se sjeli ve dnech 21. až 23. června do 
Prahy, kde pro ně automodelářský klub při 
ÚDPM JF pod patronací redakce časopisu Svět 
motorů uspořádal mistrovský závod. Oproti 
minulým ročníkům byla sice jejich účast počet
né poněkud menší -  „pouze" třiatřicet -  ale zato 
kvalitnější.

V pátek večer probíhal volný trénink, v sobotu 
ráno oficiální. Po zahájení mistrovství jeho

ředitelem, Karlem Grégrem se v sobotu po 
obědě již naplno rozběhly boje o tituly. Rozjížď- 
ky byly čtyři (každá po pěti kolech) v obou 
kategoriích, společné jeli vždy dva soutěžící. Na 
hladkém průběhu soutěže měl lví podíl Oldřich 
Císařovský jako hlavní rozhodčí, který s přehle
dem (s pomocí rozhlasového zařízení) zajišťo
val včasné nástupy závodníků, startování i mě
ření času. Čtyři nejlepší z kategorie postou
pili do finále na čtyři jízdy po deseti kolech.

Jedinou maketu vozu F-1 mél M. Landa (Ford 
Tyrrell)

Nejlépe zpracované modely obou kategorií 
měl bezesporu J. Košíčka z Brna. Většina 
modelů měla karosérie z papíru, pouze několik 
závodníků použilo svépomocí zhotovených vý
lisků z plastických hmot.

Při zakončení soutěže v neděli dopoledne 
poděkoval sportovní komisař Luboš Kučera 
z Trenčína jménem všech soutěžících za dobře 
připravenou soutěž (k čemuž se připojujeme 
i my) a potom již Karel Krucký mohl vyhlásit 
vítěze. V kategorii BŽ-1 (dráhové modely s mo
tory IGLA) zvítězil J. Košíčka z Brna před O. 
Pačesem z Liberce, Ivo Milanem z Ostravy a P. 
Bedrnou z Prahy 7. V kategorii dráhových 
modelů s libovolným motorem BŽ-L obsadil ve 
finále první místo P. Bedrna (Praha 7) před J. 
Kosičkou (Brno I), O. Pačesem (Liberec) a K. 
Krbcem (České Budějovice). Všichni vítězové 
dostali kromě pěkných diplomů i hodnotné 
ceny a každý z třiatřiceti soutěžících ještě 
„čerstvé" číslo Světa motorů asouborvystřiho- 
vánek časopisu ABC. -vh -
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m istr o v stv í c ssr
1974

p ro  že lezn ičn í m odeláře  se kona lo  ve dnech 5. až 9. června  
v Kolíně. Pořadatelem  by l ko línský k lub  že lezn ičn ích  m odelářů  
(KŽM) p ra cu jíc í p o d  vedením náče ln íka M iloše  Kratochvíla, je n ž  
by l současně řed ite lem  le tošn ího  m istrovství. K o línský KŽM si za 
m ísto  této nejvyšší soutěže z v o lil m ís tn í Dům  p ionýrů  a m ládeže, 
kde ve dvou p rosto rných  m ístnostech byly shrom ážděny všech
ny sou těžn í exponáty. S uznáním  třeba konstatovat, že se jic h  tu 
sešlo dost; obesláno bylo  24 soutěžních kategorií, p řičem ž se 
s tře tlo  přes 100 soutěžních m ode lů  sku tečně  vysoké úrovně. 
A tak sou těžn í porota, k te rou  tvo řili B o řivo j Gryc z Brna  
(předseda). Jan D rbušek z Ostravy, dr. A lexand r M o lná ra  Gustáv 
W iebauerz B ratis lavy a ing. S tan is lav Jích z  Valašského Meziříčí, 
měla bezpochyby m noho  práce. O výsledku h ovo řípě tis tránková  
o fic iá ln í listina, ze které v závěru o tisku jem e výtah.

Není poražených , p řestože  znám e vítěze

-  a je  to  skutečně tak. Dříve než jsm e nah lédli do uvedené 
výsledkové lis tiny, p roš li jsm e se prosto ram i výstavy (jako vždy 
po skončení soutěže byly všechny m odely přístupné veře jnosti -  
výstava se konala v ko línském  DPaM od 9. 6. do 23. 6.) a pokusili 
jsm e se nevšímat si tabu lek se jm énem  autora  a případným  
označením  umístění m odelů v soutěži. P řitom  jsm e si dělali 
poznám ky o m odelech, které se nám líb ily  na první pohled. A tak 
jsme si zaznamenali: m odel že lezniční s tan ice Ratboř vynikal 
množstvím  věrných detailů , přičem ž jsm e došli k závěru, že 
fia lové květy klem átisu v m ěřítku 1:120 spolu s množstvím  
ostatních detailů  m ohl tak skvěle napodob it jen rozený m istr. Jak 
jsm e z jis tili později; au to r J. Kuchař z KŽM Kolín obsadil s tím to  
m odelem  skutečně 2. m ísto v kategorii C 1 /TT-S . Trať v krajině 
se jm enoval výsek ko le jiš tě  ve likosti TT, se kterým  přiš la  do 
soutěže M arieS chw am berge rováz KŽM v Jesenici. Velm i se nám 
líb il a krom ě obdivu k práci jeho au torky vyslovujem e obd iv 
i k práci lektora  KŽM v Jesenici, znám ého s. Zusky, který je znám 
nejen jako  železniční m odelář spo ju jíc í svoje hobby se svým 
povoláním  pedagoga, ale také svými příspěvky o stavbě „s k u te č 
né, třebaže zmenšené p řírody na k o le jiš t i'1. V lastně nás p řekvap i
lo, že zm íněný m odel se neobjevil mezi těm i, které dostaly cenu. 
Ale co se dá dělat, konkurence  byla velká. Dokazuje to  další 
model, který nás okouz lil a také nezískal cenu. Jde o m odel 
zastávky V lkov autora Ladislava Javůrka z KŽM Kolín, soutěžící 
v kategorii C 1 /N /S ; později jsm e z jis tili, že m odel získal Čestné 
uznání.

Světla a stíny výstavy
Když jsme jeli do Kolína, nepochybovali jsme, že kolínští 

železniční modeláři se své hostitelské úlohy zhostí dobře, 
protože právě oni patří u nás k nejagilnějším . Předpoklad nás 
nezklamal a opravdu klapalo všecko: jako vstupenky sloužily 
železniční jízdenky štípané pravými štípačkam i, světelné  
návěstí vypůjčené u ČSD skutečně svítilo, v dobře osvětlených  
vitrínách bylo možné obdivovat jednotlivé exponáty . . .  a jsme 
u toho: lidským okem ano, ale fotoaparátem  sotva. Nebyli jsme  
si jednak jisti, zda by bylo vhodné požádat pořadatele o roz- 
šroubování vitrín (abychom se dostali k modelu a aby nerušil 
lesk skla), jednak je problém fotografovat za situace, kdy 
člověku asistuje houf přítomných diváků. A tak nás napadlo: 
neměly se už v době soutěže nebo těsně po jejím  skončení 
oficiálně fotografovat úspěšné modely? Zdá se, že na to 
tentokrát pam atováno nebylo. Škoda. Můžeme jen doufat, že 
autoři vítězných modelů sami zašlou kvalitní fotografie redak
ci, aby mohly být otištěny aspoň později pro úplnou informaci 
čtenářů.

Posléze se nám velmi líbily ceny; šlo o originály uměleckých  
děl C. Boudy s železničním i motivy.

Eva a Štefan ŠTRAUCHOVI

VÝSLEDKY
Řazeni údajů: Umístění; Druh modelu; Bodové ocenění (v závorkách
ZC = zvláštní cena. CU = čestné uznání); soutěžící a klubová příslušnost -
V závorkách za označením kategorie je počet hodnocených.
Kategorie A1/C-S (1)
1. Lokomotiva ř. 434.2 93,6 (ZC) E. Domalíp, Ostrov n O.
Kategorie A1/HO-S (9)
1. Lokomotiva ř. 387.0 92 M. Burget. Prostějov
2. Lokomotiva ř. 524.1 91,66 V Polívka, Jesenice
3. Lokomotiva ř. 310.0 90,66 M. Víšek, Gottwaldov
Kategorie A1/TT-S (4)
1. Lokomotiva T 679 1 90 D. Ládani, Žiar η H.
2 Lokomotiva E 436.8 88,75 J. Dvořák, Ústi n L.
3. Motorový vúz 242.0 77,75 J. Zelenka. Plzeň
Kategorie A1/HO-J(1)
1. Motorový vůz 275.0 76,33 (ČU) V. Wachtl, Jesenice
Kategorie A2-HO-S (2)
1. Lokomotiva E 416.0 88.25 (ČU) V. Slezák, Brno
Kategorie A2/TT-S (7)
1. Motorový vúz 263.0 81.5 V Procházka. Porubá
2. Motorový vůz 250.0 73.5 J Polák. Ostrava
3. Motorový vůz 131.1 70 M Topol, Praha
Kategorie A3/TT-S (4)
1 Lokomotiva T 334.0 65 V Procházka, Porubá
2. Lokomotiva T 334.0 62,5 J Vomočil. Porubá
3. Lokomotiva T 334.0 62.25 V Macourek, Porubá
Kategorie B1/0-S (5)
1. Nákl. vagón Pao 87,75 V Majstřík, Ostrov n. O
2. Služ. vagón D 87,25 E. Domalíp, Ostrov n. O
3. Nákl. vagón Ut 84.75 J Šmíd. Ostrov n. O
Kategorie B1/HO-S (10) 
1. Nákl. vagón Utz 95,5 K. Kron, Brno
2. Nákl. vagón Kez 88,75 M. Hochman, Prostějov
3. Osob vagón Ce 3-42,77 86.5 J. Zelený. Jesenice
Kategorie B1/TT-S (4)
1. Služ. vagón D 84.25 (ČU) J. Zelenka, Plzeň
Kategorie B1/HO-J (2)
1. Nákl. vagón Ztr 69.5 (ČU) J Barnet, Prostějov
Kategorie
B2/HO, TT a N-S (6)
1. Služ. vagón Ds 66,25 O. Žemlička. Kolín
2. Snéh. pluh 66,0 J Pmc. Ústi n L
3 Osob vagón Ciy 65,75 J Šimůnek, Ústí n. L.
Kategorie C1/HO-S (3)
1 Žel. stanice Velim 89.75 P. Tomšů, Kolín
2. Výh stanoviště 84.5 R. Novotný, Praha
3. Sklad 76.5 J Mastný, Třebíč
Kategorie C1/TT-S (3)
1. Žel. stanice Kutná Hora 91,5 F. Adamec, Kolín
2. Žel. stanice Ratboř 85.25 J Kuchař, Kolín
3. Žel. zastávka 1945-50 80,5 O. Žemlička, Kolín
Kategorie C1/N-S (3)
1. Žel. stanice Vlkov 86.0 (ČU) L. Javůrek, Kolín
Kategorie C1/HO-J (1)
cena nebyla udělena 
Kategorie C1/TT-J(1)
cena pebyla udělena 
Kategorie C2-S (5)
1. Skříň, kolejiště „N "
2. Kolejiště ..TT"

94,5 L. Javůrek, Kolín
69.5 J. Kuchař, Kolín

3. Kolejiště „HO" 60,0 S. Košťálek, Kolín
Kategorie C2-J (7)
1. Kolejiště „TT" 78,5 Kolektiv ODPM Kolín
2. Kolejiště „TT" 72.5 J Fuka, ODPM Kolín
3. Kolejiště „TT" 72.0 V. Bláha. Kolín
Kategorie D-S (2)
1. Lokomotivní depo 84.75 (ČU) D. Ládani. Žiar. η. H
Kategorie Až (3)
1. Lokomotiva T 334.0 93,6 M Wachtl. Jesenice
2. Mot. vůz 220.3 93.3 M. Vylétá. Jesenice
3. Mot. vůz 262.0 82.6 S. Lucák, Jesenice
Kategorie Bž (14)
1. Služ. vagón Ddk 94.6 J. Středula. Jesenice
2. Nákl. vagón Ztr 91.6 L. Hovorka. Trutnov
3. Nákl. vagón St 81,0 V Kništ, Jesenice
Kategorie Cž/A (6)
1. Stanič. budova 92.3 M. Vylétá, Jesenice
2. Sklad TT 67,3 L. Hrabina, Ostrava
3. Vodárna 63,0 F. Vecka, Jesenice
Kategorie Cž/B (4)
1. Překladiště 78.6 J. Středula, Jesenice
2. Hláska na trati 77.3 P. Pecha, Žiar η. H,
3. Krajina s tratí 67,3 J. Voříšek, Jesenice
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Posledná
novinka

od VEB EM 
Zwickau

(š) V čase, keď naši č ita te lia  budú čítať 
tie to  riadky, bude náš obchod ponúkať 
ako novinku m odel ťažkej parnej lo ko m o 
tivy rady 52 DR s kondenzačným  tendrom  
typu 2 ’2 ’T 13,5 DR. Ide o novinku znám é
ho výrobců m odelových železnic v NDR -  
firm y EM Zw ickau, k torá  bola u nás a vo 
svete ešte donedávna známa pod m enom  
Gútzold. Jej precizně převedené výrobky 
sa těšili u nás ve lke j popularitě . Nuž, 
akáže je tá to  m odelová lokom o tiva  vo 
ve lkosti HO -  aké sú je j v lastnosti a čo 
vierne o jej predlohe?

Předloha

Nemecké říšské železnice d isponova li 
ťažkou nákladnou lokom otivou  rady 50 
DR už v r. 1938. Bola určená najm á pre 
ved ia jš ie  tratě, kde sa výborné osvědčila. 
Keď vypukla II. světová vojna, b o la p övo d - 
ná rada 50 DR postupné konštrukčne  
zjednodušovaná. Napokon sa podařilo  
zníž iť počet výrobných súčastí o célú 
šestinu -  a na svete bo la  nová kon- 
š trukčná  rada 52 DR, ktorú  vyrába lo  13 
európskych lokom otivek; údajné bo lo  
zhotovených 6400 kusov. Medzi najzaují- 
mavejšie z n ich patří p revedenie s kon- 
denzáciou použite j páry (v iď tie ž  uvádza- 
ný m odel), od kto rého  ex istova li dva 
druhy. Od čísla 52.1850 až po číslo  
52.1986 mali lokom otivy te jto  rady páť- 
nápravový tender typu 3 ’2 ’T 16 Kon. DR; 
od čísla 52.1987 až po číslo  52.2027 pak 
štvornápravový tender typu 2 ’2 ’T 13.5DR. 
Z druhe j skup iny pochádza i p řed loha  
nášho m odelu, k to rý nesie čís lo  52.2006, 
čo naznačuje kondenzačný tender so 
štyrm i nápravam i. Dodajme, že m yšlienka 
kondenzačných tendrov vychádzala zo 
snahy čo  na jhospodárne jš ie  využívat' 
vodno-parnú  energ iu , aby lokom otiva  
bola $o najm enej závislá  od terénu, v k to - 
rom  sa pohybovala.

M odel

parnej lokom otivy  rady 52.2006 DR s ko n 
denzačným  tendrom  póspbí výborným  
do jm om  šp ičkovo  převedeného výrobku .

K tom u mu napom áhá nielen jeho  m ode
lová dížka 305 mm, ale tiež je h o  celkové 
de ta ilně  jem né prevedenie. Celkový d o 
jem  zos ilňu jú  m ohutné arm atury, ako 
i neobyče jné jem ne převedený m odelový 
rozvod. A právě ten to  m ode lovo  věrný 
rozvod zrejm e vyvolá nejednu d iskusiu . 
Prečo? Pretože v případe výrobců  z NDR 
tu po prvý raz bola použitá  p lastická  
hm ota; ako je  to tiž  známe od iných svě to 
vých výrobcov m odelových železnic 
(napr. Röwa a F leischm ann) sku točne  
šp ičkové m odely je  m ožné pri dnešnej 
te ch no lo g ii výroby skonštruovať iba tak, 
ak nam iesto  kovového rozvodu p ouž ije 
me kva litnú  a dob ré  tvarovate ínú p las tic 
ké hm otu. To je  tiež novinka  a ako pri 
každej novinke i tu je  třeba  počítat' s po le 
m ikou. Vopred však m ožno povedať: vý
vo j sm erom  k vyšše j.m odelovosti sa inou 
cestou nemože uberať!

Popis lokom otivy  má každé písm enko 
v zodpoveda júce j vel'kosti na svojom  
m ieste, p ričom  celý pop is je natoťko 
ostrý, že ho je  možné pom ocou lupy čítať.

T ro jbodové  čelné osvetlenie je  fu n k 
čně. T rochu  překvapuje, že n ie je fu n k č n é  
osvetlen ie  na zadnej straně tendra. M ies- 
ta by bylo predsa dost' -  značnú časť 
tendrového p ries to ru  vyp lňu je  kovové zá- 
važie, k to ré  spo lu  s gum eným  obložením  
jedného páru ko lies slúži na zvyšenie 
ťažnej sily  m odelu . Ostatně, pre ten to  účel 
bo lo  podobné závažie um iestnené tiež do 
priestoru  kotlá.

Tým, že zaujím avo riešený pohon lo ko 
m otivy bol um iestnený do tendra, ostal 
p ries to r medzi ko tlom  a podvozkom  lo ko 
m otivy voťný, čo  vo výraznej m iere p řispě
lo k vysokej m ode lovosti. Nuž, ž iadný 
m odelář by si nemal dať ujsť příležitost' 
pozrieť sa raz b ližš ie  na pohon. Stačí 
p řitom  púhym  nech tom  č iastočne  nad- 
v ihnúť plášť tendra  od jeho  podvozku. Ak 
p řitom  přidám e na dobré  známe m iesta 
kvapku hod inářského  oleja, chod lo ko 
m otivy bude tichší.

Jed inou vecou, k to rá  sa náročném u 
m odelářovi n ijako  nechce páčit', je  „um e - 
lohm otový červeň”  podvozkov tendra. 
A tak neostává iné, než kdesi zohnať 
trochu  kva litne j tm avočervenej farby číslo 
HR 146 od firm y H um bro l (občas ju  předá
vá TUZEX a PRAGOIMPO) a spom ínané 
podvozky přem alovat'. Výsledok je  nad 
očakávanie a tak -  ak trochu  farby zvýši -  
odporúčam e věnovat' sa celému podvoz
ku lokom otivy. Plech oko lo  kotlá  natierať 
nie je  třeba -  tu sa výrobca povinnosti 
fa rben ia  zhostil dobré.

inspirovala
šes tnác tile tého  studen ta  SPŠS v Prešově O ndre je  HANCKO ke zho tove n í tvarově  
pod ob n é h o  „m o d e lu ", s k te rým  je z d í na 20 m  d louhých  ko le jích  dom a v zahradě. 
Vozid lo zho tovené ze  dřeva a p lechu  má na rozd íl od  p ře d lo h y  je n  4 nápravy, 
z  n ich ž  je d n a  je  na ru č n í pohon . Délka je  2500, šířka 680, výška 1230 a rozchod  
555 mm. (dop)
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Speciální modelářské prodejny

MODELÁŘ -  Ž itná 39, Praha 1 
tel. 26 41 02
MODELÁŘ -  Soko lovská 93, Praha 8 
tel. 618 49

Modelářský koutek 
Vinohradská 20, Praha 2 
tel. 24 43 83

Nabidka na záři 1974
Název zboží Jedn.

množ.
Cena

Vystřihovánky letadel, vícebarevné
BLANÍK, ČMELÁK, ZLÍN 
Potahový papír kabelový.

ks 2,50

arch 750x 1000 mm arch 0,40
MIKELANTA, potahový papír 
bílý kg 94,50
Brusné papíry
zrnitost 80 ks 1,10
zrnitost 100 ks 1,-
Polytechnický plánek
AVIA BH 11 + PONNIER -
volné makety na gumový 
pohon ks 2,-
Obtisky
Čísla velikosti 15, 25, 50 mm
v barvě černé a červené v sa
dách po 10 kusech 
Písmena velikosti 15, 25. 50 mm 
v barvě červené v sadách po

sada 2,80

10 kusech sada 2,80
Vrtule, přijímač, vysílač, plechy, lanka, šrouby
Vrtule soutěžní habrové 
250/120 mm ks 12,-
300/120 mm 
Vrtule bukové

ks 15,-

180/110 mm ks 5,50
260/120 mm ks 8,-
Vrtule plastik 
200/100 mm ks 8,50
180/100 mm ks 8,-

RC přijímač DELTA ks 455,-
RC vysílač DELTA ks 730,-
RC přijímač MARS MINI 
40,680 MHz ks 400,-
Plech mosazný, 
tl. 0.32 mm kg 30,-
0,2 mm, 500x500 mm ks 32,-
Plech měděný, tl. 0,32 mm, 
500x500 mm ks 62.-
Lanko cínobronzové 
0 0,47 mm, 5 m ks 3,70
0 0,47 mm, 40 m ks 24,-
Šrouby, matice a podložky s po
vrchovou úpravou, sada po 
10 kusech M3x25 ks 4,40
Chemické výrobky
KASEIN -  lepidlo 50 g ks 2,10
Nitrolak zaponový 
C 1005-250 g ks 5,20
Nitrolak napínací 
C 1106-250 g ks 5.50
Mazání na gumová vlákna -  
lahvička 25 g ks 2,60
Propisovací podložka z hou
ževnatého polystyrénu 
A1-zelená ks 17,50
A1-červená ks 17,50
A2-žlutá ks 10,50
A2—bílá ks 10.50
A3—bílá ks 5.50
Hadička benzínová 
Novoplast 0 3,5/5.5 mm kg 35,-
Hadička benzínová 
polotvrpá 0 2/4 mm kg 30,-
Láhev polyetylénová, 500 cm3 ks 3,-
Tyče novodurové černé 
0  20 mm kg 24,-
0  12 mm kg 25,-
Polytechnické stavebnice
LETOV -  stavebnice polomake- 
ty čs. sportovního letadla na 
gumový pohon ks 2 4 -
stavebnice celobalsových leta
del na raketové motory S1: 
VÁŽKA, MIG 21, MIG 23, MIG 19, 
PIONÝR, UFO, TRIDENT, VIG
GEN, jednotná cena ks 13,-

MIREK -  sportovní člun na ra
ketový motor ks 50,-
BEN -  rybářský kutr ks 31,-
MLOK -  sportovní člun ks 53,-
TOM -  motorová jachta ks 33,-
Plastikové stavebnice měřítko 1:72
AVIA 534 -  čs. stíhačka, dvou- 
plošník ks 12,-
MIG 19 -  trysková stíhačka 
ŠMOLÍK Š 328 -  pozorovací

ks 12,-

dvouplošnik ks 12,-
Stavebnice raket a příslušenství
Odpalovací rampa pro rakety ks 33,-
Raketa JUNIOR ks 26,-
Raketa PIONÝR ks 2 8 -
Ostatní příslušenství pro modeláře
Kolečko pro modely na gumu -  
plastik 0  18 mm ks 0,70
0  40 mm ks 1,10
Kolo dvojité k vyklápěčce 
Pojistné kroužky na podvozek

ks 0,70

letadla 10/5
Kontaktní zásuvky pro plochou

ks 3,70

baterii 2 ks 3,10
Padáček pro modely raket ks 5,80
Trafokostra z krastenu 
0  18 mm ks 2,40
0  14 mm ks 2,40
Olověná zátěž 50 g sáč. 2,-
Podvozkové nohy 0 3; 3,5; 4 mm ks 1 2 - 

až 17,-
Spojka křídel větroně A2 z du-
ralového plechu (jazyk)
Čep vidlicové koncovky kovo

ks 5,50

vý 5 ks sáč. 4,20
Páka plovoucího kormidla 
Polytechnický hoblíček -

sáč. 3,70

uběrák ks 13,-
Polytechnické kladívko 90 g 
Sklotextil VMON E-99-110,

ks 3.50

šíře 120 cm bm 17,-
Sklotextil YPLAST, druh 600, 
délka 0,5; 1; 2; 5; 10 m ks 15,50 

až 265,-
Palivová nádrž RC -  obsah 
100 cm-3 ks 14,-

P O M Á H Á M E  Sl
(POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 24)

PRODEJ

■ 10 Jednopov. tov. RC souprava Delta: vysílač 
+ 2 přijímače za 800 Kčs. Z. Prosický, Pivovar
nická 9, 180 00 Praha 8, tel. 8348950.
■ 11 RC souprava 6kanál. + serva, 27,120 nebo 
40,64 MHz. Cena 1500 Kčs. Z. Cinert, 337 01 
Rokycany 876/II.
■ 12 Motor ΤΟΝΟ 3,5 cm5 (150 Kčs). MVVS 
2,5 RL + nový válec piest, oj. (300 Kčs). P 
Dvorský, Meteorová 5/5p, 829 00 Bratislava.
■ 13 Kompletní 6kanál MVVS (1900); serva 2x 
Variomatic (po 300); 2x Bellamatic (po380); 2x 
Roto trim (po 100); 1x Roto neutr. (100); 1x 
vlastní motor Micro T05 + převodovka (250). I. 
Křivánek, sv. 6/9, 591 01 Žcfár n. Sáz. III.
■ 14 Železnici HO a literaturu, nebo vyměním 
za 1 kanálovou RC soupravu. J. Dvořák, Smeta
novo nábř. 527, 682 00 Vyškov.
■  15 Komplet. 10kan. RC soupravu asi za 
3000 Kčs. A. Valíš, Bulharská 24, 600 00 Brno.
■ 16 Kompletní tříkanál s větroněm za 800 Kčs 
L. Motl, Na návrší 22, 350 02 Cheb.
■ 17 Plány lodí na pauz. p. Victoria a Admirál 
(50, 100). Čas. Modelář i jednotlivě. L. Míča, 
Mánesova 1673, 356 05 Sokolov.
■ 18 Kompletní RC model Apolo, jednopovel. 
souprava, motor MVVS 1,5 D (1300). Větroň typ 
Lion (50). B. Chochole, Leninova 816, 399 01 
Milevsko.
■ 19 Novou kompletní dvoukanálovou propor
cionální RC soupravu za 3000 Kčs. VI. Šilhánek, 
Škoda o. p. -  Ředitelství výstavby elektrárny VI, 
Jasl. Bohunice, okr. Trnava, Tel. od 18 hod. -  
Trnava 24702.

■ 20 Amat. prop, soupr. 2 serva. NiCd aku. 
nabíječ za 1600 Kčs nebo vyměním za 4 serva 
Varioprop; min. jednokanál. přij. bez ladění 
modul, za 200 Kčs. F. Černý, U Borského parku 
38, 320 00 Plzeň.
■ 21 Mod. krajinu TT 140x80 cm (900 Kčs), 
velmi realistický vzhled, mnoho přísluš.J. Kemr, 
Leninova 90, 400 01 Ústí n. Labem.
■ 22 Přijímač· Varioton 4kan. (ne jednotí.) + 2 
Bellamatic II + Servoautomatic. Vlád. Horák, 
okrsek I, bl. 135, č. 2421,272 01 Kladno 2.

KOUPĚ

■ 23 Kostku 5 6 Varioton. J. Hatina, Drozdov 
66, 267 61 Cerhovice.
■ 24 Časovač Graupner Termik. K. Zentrich, 
n. p. Culivin -  Hrabačov, 514 01 Jilemnice, okr. 
Semily.
■ 25 Knihy Československá letadla, Sovětská 
letadla a Reaktivní letouny, popř. vyměním za 
záp. plastikové kity. P. Nezhyba, 262 01 Mníšek 
p. Brdy 549, okr. Příbram.
■ 26 Plastikové stavebnice letadel v měř. 1:72 
Lockheed P-38 Lightning, Brewster F2A Buffa
lo, JAK-9, Vultee Vanguard, Bell P-39 Airacobra. 
J. Kolba, Určická 64, 796 01 Prostějov.
■ 27 Odstředivou spojku a chladicí nástavec 
pro motor MVVS 2,5 a převodová kola. Vše pro 
RC automobil. M. Vaňouch, Moldavská 13, 
101 00 Praha 10.
■ 28 Knihu ABC lodného modelárstva, plán 
jachty Tiger Shark. J. Kolačovský, Fraňa Krála 
3/17, 052 01 Sp. Nová Ves.
■ 29 Plánek lodi POD-VODNICE. K. Jošt, Krko
nošská 1441,547 00 Náchod.
■ 30 Barvy na plastikové modely Humbrol 
(mastné) nebo Revell. PhMr. D. Nekvasil, nám. 
Svobody 19, 739 91 Jablunkov.
■ 31 Krystal 40,680 MHz. Jos. Koutský, Kramol- 
na 56, 547 01 p. Náchod.
■ 32 Stavebnicu RC modelu MIDDLE STICK 
(Graupner), alebo plán zo stavebnice. R. Váňo, 
018 52 Savčina-Podvažie č. 18, okr. Pov. Bys
trica.

■ 33 Motory Mikro i použité, neupravované, Fr. 
Šubrt, Fučíkova 260, 251 64 Mnichovice I.

VÝMĚNA
■ 34 Dám universální měř. přístroj DU 20 za 
komplet, proporc. RC soupravu. J. Dolanský, 
Liberecká 599, 463 34 Hrádek n. Nisou.
■ 35 Mot. Jawa Robot za nový motor do 1 cm3. 
P. Rajmont, Čajkovského 958, 500 09 Hradec 
Králové 9.
■ 36 Konvertor pro příjem FM rozhlasu v pás
mu CCIR za servo Bellamatic nebo prodám 
a koupím. Fr. Vaňáč, Hakenova 22, 638 00 
Brno-Lesná.

modelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, 
lodní a železniční modelářství. Vydává FV Sva- 
zarmu ve vydavatelství MAGNET, 113 66 Praha 
1, Vladislavova 26, tel. 261-551 až 8. Šéfredak
tor Jiří SMOLA, redaktoři Zdeněk LISKÁ a Vla
dimír HADAČ; sekretářka redakce Zuzana 
TOMKOVÁ. Grafická úprava Ivana NAJSEROVÁ 
(externě). Tecnické kresby Jaroslav FARA 
(externě). Redakce 120 00 Praha 2, Lublaňská 
57, tel. 295 969. -  Vychází měsíčně. Cena vý
tisku 3,50 Kčs, pololetní předplatné 21 Kčs. -  
Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbrojených sil 
MAGNET -  113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. 
-  Dohlédaci pošta Praha 07. Inzerci přijímá in
zertní oddělení vydavatelství MAGNET. Ob
jednávky do zahraničí přijímá PNS -  vývoz 
tisku, Jindřišská 13, 110 00 Praha 1. Tiskne 
Naše vojsko, n. p., závod 8, 162 00 Praha 6- 
Liboc, Vlastina 710.
Toto číslo vyšlo v září 1974
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KROMĚ m istrovství světa p ro  poko jové  m ode ly  
se kona lo  v p ros to ru  základny v Lakehurs t (New  
Jersey. USA) také MS p ro  upoutané a RC m akety  
letadel, dále m eziná rodn i soutěže FAI v závodu  
oko lo  py lonú  a te rm ických  RC větroňů a ná rodn í 
soutěž RC h is to rických  m odelu. Z  m noha  
fo to g ra fií O. ŠAFFKA jsm e p roza tím  vybra li od  

I každého něco:
Jediná soutěž, které se zú ča s tn ili naši m ode lá ři 
(pokojové m odely) se létala v levém ze dvou  
obřích  hangáru p ro  vzducholodě  (1).
V soutěži upoutaných m aket by li ne júspěšnější 
m ode lá ři ze Sovětského svazu, je jic h ž  m odely  
Tu-2 a Pe-2 vidíte na sním ku (2): s vítězným  
m odelem  vás seznámím e příště.

* Podklady na am atérský le toun  Volksplane jsm e
již  o tisk li: ste jně ja ko  na posledním  MS i letos  
s je h o R C  m aketou lé ta l John W R o thzU S A  (3). 
Asi největším u zájm u d iváku se těš il závod oko lo  

1 pylonu : zvítězil v něm snad nejúspěšnější
světový p ilo t v této ka tego rii Bob Violett, jehož  
spo lupracovn íkem  je  C liff Telford.
Stále popu lá rně jš í ve světě jsou  rep liky  
h is to rických  m odelu, a ť j iž  volné nebo RC (5).
O závěr celé . .Aeroolym piády 74" se postara la  
skup ina asi tř ice ti RC p ilo tu , k te ří se svým i 
m odely předvádě li i obra ty těžko p ochop ite lné  
k těm ..obyče jně jš ím ' ' p a třilo  . .p s á n i"p o  ob loze  
p o m o c i dým ovnice (6).
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Také na ČSD jezdí „M ainliner 
Duomatic 07-32“ -  stroj rakouské firmy 
Plasser & Theurer na úpravu 
železničního svršku. V modelovém  
provedení 1:87 jej připravila 
vídeňská firma Liliput

RC makety vyloďovacích člunu 
předvedli na letošní mezinárodní 
regatě v Jevanech něm ečtí modeláři 
K. Spies a F. Arnold

Do bohaté kolekce plastikových modelu italské firmy PROTAR patří 
také čs. plochodrážní Jawa ve zcela věrném provedení

Známý „A-dvojkař“ H. Schmidt z NSR při startu na letošním  
mistrovství Evropy pro svahové větroně (F1E)

SNÍMKY:
F. Hejný,
Liliput Bild-Dienst, 
dr. D. Gabriel (2), 
H. Gremmer,
Z. Liská

Jedním  z mála Am eričanu věnujících se 
také kategoriím  podle FAI je dr. Daniel Gabriel 
z Texasu. Jeho model kategorie FIC má řešeno  
zastavování motoru Super Tigre přeplavováním


