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Model staniční budovy ve ve likosti TT  
je pozoruhodným  d ílem  nadějného ju 
n iora  I. Slavíka z M ělníka

V ýborné v ý s le d k y 'm á  L. Mucha z T řince  
(6, čp. 662) s m odelem  na gumu kategorie  
B1. D ata : rozpě tí 960, délka 805 m m ; nos
ná plocha 10,6 +  3 d m 2 ; váha 100 g
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Jedním ze 17 tanků, k te ré  zho tov il K. 
Kyselka (Koněvova 105, Praha 3) je 
slavný T-34. Model se dvěma e le k tro 
m o to ry  Igla 4,5 V je plně funkčníRedakce stále přijímá kvalitní fotografie, 

černé lesklé, formátu 13 χ 18 cm



MISTROVSTVÍ SVĚTA 1966

Napsal mistr sportu R. ČERNÝ

Je čtvrtek 25. srpna večer, když anglické proudové letadlo Trident startuje na své pravidelné 
lince Praha-Londýn, tentokrát se 13 československými modelářskými reprezentanty na palubě. 
Hlavou mi probíhá znovu celý výběr a příprava našeho družstva, ve které jsme se snažili poskyt
nout reprezentantům maximum z našich možnosti. Již brzy se dozvíme, jak je využili pro několik 
příštích dnů boje o nejvyšší tituly. Po přistání v Londýně nás dělí od místa pořádání letošního MS 
pro upoutané modely již  jen asi 2 hodiny jízdy vlakem do městečka Newark, téměř severně od 
Londýna. Odtud jedeme autobusem pořadatele společně s některými ze soutěžících z 23 zúčastně
ných států na leteckou základnu R.A.F. ve Swinderby, která leží poměrně opuštěná a stranou od 
života, takže pouze všudepřítomný anglický trávník nás utvrzuje v jistotě, že jsme opravdu 
v Anglii.

Organizace m is trovs tv í byla meziná
rodní leteckou federací (FAI) pro letošní 
rok svěřena anglické modelářské asociaci 
S.M.A.E., která využila v plné míře laska
vosti britského královského letectva a u- 
místila soutěž na vojenskou základnu. To 
dalo mistrovství svůj charakter: ubytování 
v barácích s pokoji po 12 lůžkách, výbor
ná moderní kuchyně se samoobslužnou lin
kou a vydatnou stravou pro příslušníky le
tectva, dále mnoho prostoru pro vlastní 
soutěž, depa, výstavy i diváky, několik par
kovišť pro auta.

Pro soutěžní létání bylo připraveno cel
kem 5 vzletových kruhů, z toho 4 na be
tonové pojížděcí dráze před hangárem a 
jeden pro trénink akrobatických modelů 
na střihaném trávníku. Ze čtyř kruhů na 
betonu byly vnitřní dva ohrazeny sítěmi 
z drátěného pletiva, speciálně vyrobenými 
pro toto mistrovství. Jeden z těchto kruhů 
sloužil pro rychlostní modely, druhý pro 
týmové. Zbývající krajní kruhy byly použí
vány pro soutěž akrobatických modelů a 
trénink týmů.

V porovnání s minulým MS v Budapešti 
se letošní MS nevyznačovalo žádným spe
ciálním organizačním opatřením, a tak je 
možno hovořit pouze o dobře vykonané 
organizátorské práci. V jejím čele byli do
sud neznámý rozhodný pan S. A. Wade 
jako ředitel MS a vedoucí SMAE, pan N. 
Butcher, kterého známe jako redaktora 
bývalého časopisu Model Aircraft a nyní 
Radio Modeller.

-Udivující však byla propagace soutěže a 
péče o diváky, kterých bylo jistě nečekaně 
mnoho po všechny dny -  zhruba asi přesR.A.F. SWINDERBY AUGUST 2 6 th -3 0 th
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říd í inž. Jan H eyer svůj devitikaná iový vě troň  p ř i soutěžním  le tu  v K rko 
noších na Z la tém  návrší. Výbornou p ilo táž í če lil záludnostem  silné tu rb u 
lence, ať již  v b lízkos ti svahu nebo ve výšce několika set m e trů .
Soutěž R/C m odelů vě troňů  se konala letos poprvé u nás vysoko na horách 
a ob jevila  dosud neznámé m ožnosti i krásy rad iem  řízených m odelů a vů
bec svahového lé tání. Nem ám e však u nás jen Krkonoše — osta tn í ho ry  
a kopce také vo la jí m odeláře. Sním ek M. M U S IL
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\ t np  17 TVT r p  AEROPLANES: FAI 
Γ> 1  ill IN X '66 Control-line world 

championships 1-5  · Informations 5, 18, 31
• ČSSR -  champion of Europe in the free-flight

engine powered models 6 -7  · ROCKETS:
Rockets on parachutes 7 , 9  · The Saturn
rocket model 8-9  · NARAM 8; 9 · R/C
MODELS: Piloting the R/C models (cont.) 9 ·
Slope competition in the Giant Mountains 10 ·
Four hours with the Delfin over Teck 11-12 ·
News N  ·  World performance on Raná 13
• Consulting the R/C models 14 · AERO
PLANES: „Hors Pantoufles“ -  a small model 14 
.  HEHULÍN -  a single R/C model 15-19
An acrobatic model from a different view 19 ·
Modeller’s sumer camps 20 ·  Home compe
titions 20-21 ·  American amphibia LAKE
LA-4 22-23  · MODEL CARS: Poland'66
championships 24 · Home competition 25 ·
„Slicks'* for slot racing cars 25 · SHIPS:
International competition in the Soviet Union 26, 
28 ·  The 4,5 V DC electric motor powered
ferry boat Mikul 26-27 · RAILWAYS: Can
celling a railroad 28-29  · The small ones
among the big ones 29 ·  Big and small bridges
(cont ) 30 ·  From  the central section 31 ·
Advertisements 31, 32

Ι Ν Γ Η  A T T  Die Weltmeisterschaften 
IN XX Z \  Xj  X i 9 6 0  fur Fesselflugmodelle 

1-5 ·  Nachrichten 5, 18, 31 ·  Wir sind
Europameister mit Motorflugmodellen 6-7  ·
RAKETEN: Raketen mit Fallschirm 7, 9 ·
Raketenmodell Saturn 8-9  · NARAM 8 :9  ·
FERNSTEUERUNG: Fliegen der R/C Modelle 
(Forts.) 9 · Wettbewerb fUr R/C Segelflug-
modelle in Krkonoše 10 ·  Mit einem Delfin
4 Stunden fiber Teck 11-12 · Nachrichten
11 · Weltleistung am Hang Raná 13 ·
R/C Beratungsecke 14 · FLUGZEUGE:
Kleines Modeli „Hors Pantoufles" 14 · Ein-
kanal R/C Modell HEHULÍN 15-19 · Akro-
batisches Modell mal anders 19 · Sommer
lager fiir Modellbauer 20 · Inlandswettbe-
werbe 20-21 · Amerikanische Amphibie LA
KE LA-4 22-23 . AUTOMOBILE: Polnische
Meisterschaft 1966 24 · Inlandswettbewerb 25
• Weiche Rennreifen fur schienengebundene 

Modelle 25 · SCHIFFE: Internationaler Wett
bewerb in der Ud SSSR 26, 28 · Kleine Fähre
Mikul fur Elektromotor 4,5 V 26-27, 28 · 
EISENBAHN: Abmeldung des Fahrweges 28-29  
• Die Kleinen unter den Grossen 29 ·  

Grosse und kleine BrUcken (Forts.) 30 ·  Aus
der Zentralsektion 31 · Insertion 31

c o æ e p ^ a h h e
πηοιμτ M ttp a 1966 rona ajih KopnoBbix MOflenefi 
1-5 coo6meHHH 5, 18, 31 · M bi -  ue/vmuoubi
Mttpa b MOTopHbix MOflejiHX 6-7  · PAKEThI:
Patcerbi Ha napawtoTax 7 ,9  ·  Moflejib paneTbi
Saturn 8-9  ·  NARAVi 8; 9 · PAÄHO-
ynPA BJIH EM blE ΜΟΛΕΛΗ: Π ηποτ3>κ p /- 
ynpaBJtHe.Mbix MOfleneit 9 · CopeBHOBanHH Ha
CKJioHax KpKOHOiu 10 · C JleJibtjjHHOM 4 uaca
Han TeuKOM 11 — 12 ·  CooGluchhh 11 .
MttpoBoe fl0CTHH<eHHe Han PaHoit 13 .  Koh-
cyjibTaqHH no p/ynpaBJiHeMbiM MOflejitm 14 ·
CAM OJIETbl: Majiatt Monejib Hors Pan‘o u f’es 
14 .  npocTaa p/ynpaBjineMaa íwonejib HEHU-
L lN  15-19 · AnpoSaTHuecKaH MOflenb He-
CKOJtbKO HHaue 19 · JlentHe jiareptt Moae-
jiHCTOB 20 ·  JfoMatnutie cnopTttmibie copeBHO-
B3HHH 20-21 ·  AiweprøcaHCKaH 3μΦη6ηη LA
KS LA-4 22-23 ·  ABTOMOBHJIH: Ue*t-
nHonaT nojibim t 1966 r .  24 · HoiwauiHHe co-
peBHOBamtH 25 ·  ΜπΓκιιε roHOHHbie uittitbi
ftjw jiHHeňHbix Moneneň 25 ·  KOPAEJIH:
MoKityHapoaHbie copemioBamtH b CCCP 26, 28 
• IlnocKOflOHKa Mikul c ΟΛβκτροπΒΗΓβτβπβΜ 

Ha 4,5 b  26-27, 28 ·  >KEJI. Λ Ο ΡΟ ΓΑ : Ot-
»tena npoe3flHoft Tpaccio 28-29 ·  Manbie
cpentt 6onbuiHX 29 ·  Eojibiime h Majioraöaptrr-
Hbie MOCTbi (nponojibitKeHHe) 30 · H3 uetrrpajib-
HOH ceKUHH 31 · f te e p u t tn  31, 32
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3000 denně. Mimo samostatnou soutěž 
maket, která se konala poslední den, mohli 
diváci zhlédnout v jednom z velkých han
gárů největší výstavu plastikových modelů 
na světě. Patří sběrateli panu W . Farewel- 
lovi a obsahuje více než 2000 „k itů “  z ce
lého světa, uspořádaných tak, aby ukazovaly 
vývoj vojenského i civilního letectví od I. 
světové války. V druhé polovině téhož han
gáru byla výstavka R.A.F. a několik mode
lářských prodejen, nad kterými jsme hořce 
zaplakali: představte si, že tam neměli ani 
u nás to lik  oblíbený papír Kablo, ani křivé 
chlupaté sukovité lišty...!

Program  MS byl rozvržen do tř í dnů, 
každý den se odlétalo zhruba jedno kolo 
z každé kategorie. Soutěžící v akrobacii mu
seli létat prvý den již od 6 hod. ráno, ještě 
před oficiálním zahájením mistrovství. 
Slavnostní ceremoniel s nástupem všech 
účastníků a krátkým projevem byl dopro
vázen fanfárou a znělkou trubačů a vyzněl 
stejně jako závěrečný ceremoniel velmi 
slavnostně, přestože byi poměrně krátký.

Počasí bylo vpravdě anglické -  když za
čal den sluncem, tak jistě za dvě hodiny 
pršelo a naopak. Poměrně rychlé střídání 
počasí velmi ztížilo létání, zejména rychlost
ních a týmových modelů. Vcelku však je 
možno říci, že s výjimkou deštivého po
sledního dne bylo sice chladnější, ale docela 
mírné počasí se slabším větrem.

Rozlosování kategorií způsobovalo často 
nepřehlednost situace a někdy i současné 
létání dvou i tří účastníků z jednoho státu. 
Pro přehlednost budeme ale popisovat 
každou kategorii zvlášť.

A K R O B A TIC K É  M O DELY
létaly nejdříve, neboť pořadatelé se obá
vali, že pro velký počet startujících ne
zvládnou při nepříznivém počasí všechny 
tř i hodnocené lety.

M istr světa v akrobacii, zasloužilý m istr sportu 
Č SSR  J. Gábriš

Z našich zahájil J. Bartoš a jeho let byl 
dlouho jako nejlepší. Když i nováček družst
va A. Chalupa odevzdal standardní výkon, 
bylo jisté, že v této kategorii nebudeme -  
podle očekávání -  zejména v družstvech 
outsidery. Malinké zklamání přinesl vý
sledek letu J. Gábriše, který za obvyklý 
standardní výkon vsilném větru dostal méně 
než jsme očekávali. Vynahradil si to  však 
hned v druhém kole soutěže, kdy jeho let byl 
hodnocen jako nejlepší. V ítr postihl v tom
to kole i Chalupu, ale ten opět odvedl spo
lehlivý výkon a tak ,,nervák" jsme zažili 
pouze s Bartošem, který ve snaze o precizní 
let škrtnul dvakrát ve větru vrtulí, model 
„zakopl" a neodlétal. To znamenalo, že na 
konto družstva nebyl připsán potřebný 
výkon, takže tře tí let v případě nezdaru nás 
mohl vyřadit z bojů o přední umístění 
v družstvech.

Třetí kolo zahájil ještě týž den opět Cha
lupa, který klidným výkonem si opět zlep
šil pořadí. Celkově jako nováček zalétal 
nad očekávání dobře, čímž pomohl družst
vu. Jeho osobním úspěchem je bezpochyby

Mezinárodni výměna zkušenosti nad modelem  
sovětského akrobata K. Plotsina (byl uveřejněn 
v M odeláři)

to, že předstihl takové rutinéry, jako je dr. 
Egerváry z Maďarska aj. Jožo Gábriš je po 
druhém kole na třetím místě a bojuje již 
přímo o světový primát. Proto dostává 
přednost před Bartošem hned následující 
den ráno. Startuje sice do klidného ovzduší, 
ale během letu mu prší. Netrpělivě čekáme 
na výsledek -  o 180 bodů více než ve druhém 
kole -  opět daleko nejlepší let a Jožo vede! 
Udrží se tam? Ještě má letět několik favo
ritů, mezi nimi i Kari, Sirotkin, Wooley. 
A víme také, že v závěru bodovači přestá
vají šetřit body -  v Budapešti tak připravili 
Jožku o některou z medailí. Bude se situace 
opakovat? Ne! Tentokrát ani štědrá tužka 
rozhodčích nemohla dohonit Jožkův náskok 
a tak ještě před ukončením soutěže je jasné, 
co bylo dosud naším největším nevyslove
ným přáním: žasl. m is tr  sportu Josef 
Gábriš je  podruhé m is trem  světa!

Ještě nás ale čekal poslední rozhodující 
let J. Bartoše, kterým bylo třeba zabodovat 
pro družstvo, a to dobře. Osobně pak mohl 
být Honza mezi prvními šesti v jednotliv
cích. Bylo to však příliš na jeho nervy po drá
sajícím létání v týmech. Hned po startu bylo 
jasné, že je zle: Honza „nedoladil" motor, 
který tak tak že nezhasl. Bude riskovat opra
vu -  poslední možnost, kdy půjde o všech
no -  anebo se pokusí odlétat? Zvolil správně 
druhou možnost, protože věděl, že motor 
se s přibývající dobou chodu ustálí. Nemohl 
však dlouho čekat a tak zahájil prvé obraty 
poměrně špatně s malým tahem v řídicích 
lankách. Když se posléze otáčky motoru 
ustálily, dolétal poslední nejvíce bodované 
obraty svým standardním výkonem. Ztra
t il tak právě to, co potřeboval pro lepší 
umístění v jednotlivcích, ale udržel spo
lehlivě, co bylo třeba pro družstvo. Jsme 
druzí v družstvech a naplnil se tak tajný tip 
trenéra Zd. Lišky. Je to mimořádný úspěch!

VÝSLEDKY AKROBACIE
1. Gábriš J., ČSSR 6013; 2. Šilhavý J„ USA 5882; 3. 
Mofarland L., USA 5878; 4. Wooley S.. USA 5713; 
5. Kari J., Finsko 5588; 6. Van de Hout L., Holandsko 
5556; 7. Bagalini W ., Itálie 5467; 8. S irotkin )., SSSR 
5409; 9. Andersson O., švédsko 5339; 10. Vanderbeke 
M., Belgie 5296; 11. Masznyik G., Maďarsko 5244; 12. 
Bartoš J..ČSSR 5208; 13. Simonov V., SSSR 5154; 14. 
Compostella L., Itálie 5099; 15. Twerda H., Holand
sko 5084; 16. Sbragia G., Itálie 5031; 17. Chalupa A .,

Střípky / mistrovství
□  Docela mile působilo na nádraží v Londýně, 

když mezi asi ójazyčným nápisem PERON, 
BAHNSTEIG atd. se objevil i český nápis NÄ- 
STUPISTÉ. Byla to první známka péče pořadatelů, 
kteří pro lepší informaci účastníků přidali ještě 
plakát mistrovství.

C První divák mistrovství si opravdu přivstal. 
Již první den létám -  v sobotu v 5.30 h se dožadoval 
vstupu a chtěl platit vstupné (!).

□  Během celého mistrovství jsme zaznamenali 
pouze jeden utržený model, a sice reprezentanta 
SSSR Mosjakova. Byl to rychlostní model na mono- 
line a zbyly z něj pouhé třísky.

□  VSichni naši reprezentanti se shodli v tom, že 
anglický trávník je sice lepši než náš, ale jinak je 
úplně jedno, jestli M S  bylo v Anglii nebo u nás. 
Stejně jsme viděli pouze pole a lesy okolo letiště, 
které jsou všude stejné. S  úsměvem jsme vzpomínali 
na ty, kteří nám při odjezdu říkali: vy se máte — 
jedete do Anglie. Nebudete nám možná věřit, ale při 
zpáteční zastávce v Londýně šla opravdu polovina 
výpravy radši rovnou do postele než poznávat krásy 
deštivého Londýna. Čtyřdenní únava i nervové vy
pětí udělaly své. A  tak se našich reprezentantů 
raději neptejte, jak vypadá Anglie.

□ Výstavka plastikových modelů v hangáru při MS 
stojí ještě za zmínku. Něco podobného asi již ne
uvidíme. K transportu bylo třeba asi 120 beden 
a třítunové auto. Práce na modelech trvají již 
přes 26 let. Modely jsou t maticky rozděleny jak 
podle států, tak podle účelu. Samozřejmostí je 
i originální značení a zbarvení.

□  Na dobrou myšlenku přišli pořadatelé při zá
vodu týmů. Místo obvyklých hodinových počítačů 
ukazovaly počet odlétaných kruhů tři vodorovné 
různobarevné pásky, tvořené rozsvěcujícími se světly.
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Mistři světa v týmovém závodě, Jehlik-Stockton

ČSSR 5000; 18. Seeger K., NSR 4891; 19. Plotsin K. 
SSSR 4889; 20. Egervary G „ Maďarsko 4856 ; 21. Jolly 
T., V. Británie 4717; 22. Tupker P., Holandsko 4689; 
23. Patiala P., Finsko 4672 ; 24. Souliac M., Francie 
4650; 25. Kaninski A., NSR 4596; 26; Lemminkainen 
J., Finsko 4590; 27. Mothwurf E., Rakousko 4587; 28. 
Vellai T .f Maďarsko 4561; 29. Dowbekin Η., V. Bri
tánie 4517; 30. Mannal J., V. Británie 4485; 31. Bilion 
G., Francie 4366; 32. Deane P., Irsko 4197; 33. Galii 
G., Švýcarsko 4133; 34. Lauron R., Francie 4060; 35. 
Kazimierowski S., Polsko 4058; 36. Kelly D., Kanada 
4033 ; 37. Kaiser G., Rakousko 4005 ; 38. Kessels R., 
NSR 3762; 39. Hartmann H., Švýcarsko 3588; 40.
Cohan P., Belgie 3581; 41. Zmidzinski A., Polsko 3457; 
42. Kraszewski S., Polsko 2501; 43. T iirk  H., Rakousko; 
44. Brennan P., Irsko 0; 45. Bedall P.. Irsko 0; 46. 
Parent J., Kanada 0; 47. Patten B., Kanada 0; 48. Manti- 
le G., Švýcarsko 0.

DRUŽSTVA (jen úplná): 1. USA 17473 ; 2. ČSSR 
16221; 3. Itálie 15597; 4. SSSR 15452; 5. Holandsko 
15329; 6. Finsko 14850 ; 7. Maďarsko 14661; 8. V. 
Británie 13719; 9. NSR 13249; 10. Francie 13076; 
11. Rakousko 12941; 12. Polsko 10016 bodů.

Z Á V O D  T Ý M Ů

se pro nás vyvíjel současně neméně dra
maticky. Vylosování máme dobré, dokonce

Bohužel zařízeni nebylo dosud zcela dokonalé, 
takže často nefungovalo.

D Vysoce sportovního ducha účastníků dokládá 
nejlépe to, že během celého MS nebyl podán ofi
ciální protest. A tak mezinárodní jury FAI byla 
opět po dlouhé době bez práce.

O Mezi prodejními Stánky v hangáru byla i pékná 
expozice modelů raket. Překvapilo to tím více, že 
tato činnost není dosud ve Velké Británii povolena. 
Při bližším seznámeni s autory výstavky se ukázalo, 
že jsou to pověřeni členové americké organizace 
raketových modelářů N AR, sloužící jako vojáci v 
N SR . „Zájem je obrovský“ povzdechl si jeden z  
autorů expozice, „škoda jen, že zde nemůžeme 
prodávat. Domníváme se, že povoleni této činnosti 
v Anglii na sebe nedá dlouho čekat. Lidé si to vy
nutí. “

Po zjištěni, že jsme z  ČSSR a že patříme k or
ganizátorům prvé mezinárodni soutěže raket, nevě
děli Američané, čím by nás radosti obdarovali. O 
naši soutěži byli dobře informováni od členů výpravy 
USA, kteří cestovali přes NSR. O ČSSR mají 
proto nejlepši míněni, ač u nás nikdy sami nebyli (!).

□  Největšího uznání zasluhuje dvojnásobný 
mistr světa v rychlostních modelech W. Wisniewski. 
Nejenže zveřejnil svoji novinku -  laděný výfuk -  
již asi před půl rokem v tisku, ale i na mistrovství 
(už před závodem) nechal všechny zájemce zcela 
volně prohlížet veškerou svoji techniku. Během 
MS uspořádal ještě i celovečerní přednášku, na 
které vysvětlil všechny problémy laděného výfuku 
a dal k dispozici i výpočtové vzorce a grafy pro 
jednotlivé typy motorů.

D Nápadně často obcházeli mistr sportu Drážek 
a žasl. mistr sportu Gábriš kolem prodejních Stánků 
s R  1C modely. Později se oba přiznali, že chtějí 
létat RIC. M aji se tedy mistr sportu Michalovič 
i ostatní na co těšit!

jeden náš tým poletí pouze ve dvou, což 
nám dává určitou výhodu.

Klemm-Giirtler zahajují, ale v polovině 
letu je jejich model sražen na zem israelským 
modelem. Po chvilce dohadování doka
zujeme, že model byl opravdu s r aže n a do
stáváme opravný start. Bartoš-Neckař do
stali k sobě mimo Belgičany ještě tým USA 
s neobyčejně vysokým pilotem. Chudák 
Honza je mu pod ramena. Navíc se Ame
ričanovi zkřížila řídicí lanka a létá velmi 
nebezpečně. Honza se v rámci pravidel za
sluhuje o jeho „sestřelení** a když záhy 
odpadl i druhý soupeř, létá sám. Bohužel 
však k tomu došlo dříve, než náš tým na- 
létal 50 okruhů a tak dostává opravu. Smů
la -  chyběl jediný okruh a let mohl být 
platný s velkou nadějí na výborný čas kolem 
4'30” . Konečně jdou mezi posledními 
v prvém kole na start dosavadní vicemistři 
světa Trnka-Drážek. Mají též výhodu lé
tání pouze ve dvou. Ani tentokrát se toho 
však nedaří využít: motor se „utáhl** a když 
i tankování je poměrně dlouhé, je výsledný 
čas na postup do finále slabý -  jen 4’45” .

Na opravu jdou první Klemm s G iirtle- 
rem. Dosahují pěkným letem náš vůbec 
nejlepší čas 4’36”  a jak později poznáváme, 
finále jim uniklo o pouhé 3 vteřiny. Při další 
naší opravě letí Bartoš-Neckař pouze slab
ší čas, když se motor „utahoval** a nepodal 
plný výkon.

Kupodivu ani nikdo z konkurentů ne- 
předvedl výkon podstatně lepši než na mi
nulém mistrovství, přestože v tisku se pře
dem psalo o časech kolem 4 minut.

V druhém kole letí opět první Klemm- 
G iirtle r. Jejich velmi častá chyba, známá 
z Kyjeva i Budapešti, se projevila bohužel 
i tentokrát: motor po několika prvních 
okruzích začíná tarokovat a vydrží tak bě
žet s malým výkonem až do 78. okruhu. 
Trnkas Drážkem začínají skvěle. Trnka boju
je s dlouhým pilotem týmu USA opravdu 
příkladně. Vzorně létá a vypadá to na jasné 
finále, protože také Milanovo tankování je 
vcelku přijatelné. V 95. okruhu však motor 
po tře tí zhasíná a tře tí tankování maří naše 
naděje výsledným časem jen 4’47” . Finále 
uniklo, ale časy pro družstvo jsou zapsány.

□  Při zpáteční cestě se dostalo našim reprezen
tantům první odměny. Piloti letounu IL-18 ČSA 
jim dovolili nahlédnout do pilotní kabiny během 
letu. Nabídku mistra světa Gábriše, že jim s tím 
ukáže něco ze své sestavy, však s úsměvem od
mítli.

□  Nováček družstva Chalupa používal nový způ
sob spouštěni motoru, kterému ho naučil trenér na 
přípravném soustředěni. Na třetí start se však roz
hodl vrátit se ke starému způsobu, který sice není 
tak rychlý, ale je bezpečnější. Při prvých startech 
ho vždy tak uhodila vrtule, že po celou dobu letu 
necítil prst. Aby si ale nic nemohl vyčítat, uhodila 
ho vrtule při třetím startu ještě více než předtím. 
Inu jeden si nevybere . . .

□  Další soutěž MS vynalezli naši: v uličce po
koje mezi postelemi jezdili na koberci, na který 
skočili po rozběhu v chodbě. Kdo dojel dále, vy
hrál. Obvykle to byl samozřejmě Drážek. Dobří 
kamarádi však jednou ucouvli s kobercem těsně 
než na něj rozběhlý Milan skočil, ten se rozmázl na 
zem a místo po koberci dojel po nose. Dlužno říci, 
že se brzy nakazil celý barák a jezdilo se o překot.

□  Při prvé jízdě londýnským metrem se ztratil 
Honza Bartoš. Nestihl prostě nastoupit do vlaku, 
který na rozdíl od našich tramvají stoji v  každé stanici 
pouze velmi krátce. Samočinné dveře se uzavřou 
a vlak se rozjede. S  napětím jsme očekávali, jak to 
dopadne, ale Honza s jemu vlastním klidem Vystoupil 
z  dalšího vlaku.

□  Opravdu nezvyklá je anglická měna. Napočíta
li jsme asi 9 druhů peněz. Když jsme rozměnili 
libru, byla z toho obyčejně plná hrst těžkých ko
vových mincí. Za jeden sixpence, který je veliký 
asi jako náš haléř, se při rozměnění dostane 6 
pencí, z nichž každá je asi jako naše nová třikoruna 
nebo dokonce 12 půlpenci velikosti asi jako naše 
koruna.

M istr světa v rychlostním závodě W . W isniew 
ski

Ted jde ještě o Bartoše-Neckaře, kteří 
se musí nejméně o 30 vteřin zlepšit, chce- 
me-li si udržet dobré postavení. Honza však 
má „nerváky** i s akrobatem a tak s obavami 
přihlížíme startu k tomuto pro nás posled
nímu boji v týmech. Naši bojují skvěle. 
Honza se rve v kruhu ze všech sil a není ani 
jednou napomínán. Tankování jsou dobrá, 
ale opět nehoda: motor běží prvých 30 o- 
kruhů „utažen** a tím je naděje na dobrý 
čas ztracena. Přesto však se naše postavení 
v družstvech zlepšilo o 28 vteřin, součet 
našich časů je slibný (14’25” ) a začínáme se 
zajímat o ostatní. Zjišťujeme, že jejich 
ztráty jsou značné, a tak čekáme s napětím 
pouze na výsledek sovětských závodníků. 
Jeden jejich tým je však diskvalifikován pro 
větší nádrž, když místo povolených 10 cm3 
naměřila namátková kontrola dokonce 
11,5 cm8. Tak se stalo skutkem to, v co jsme 
sotva věřili: jsm e m is try  světa i v d ru ž 
stvech!

Oželeli jsme proto i účast ve finále, které 
se letos létalo bez nás. Ve velmi vyrovnaném

Startu je Rakušan Turk, tankovací nádobu má na 
paži

boji zvítězil o 1 vteřinu americký tým 
Stockton-Jehlik před rakouským a sovět
ským týmem.

V Ý S L E D K Y  T Ý M Ů

(pro úsporu místa uvedeny časy v minutách a vte
řinách desetinným způsobem)
1. Stockton-Jehlik USA 4.28 4.25

9.22
2. Hohenberg-Tiirk Rakousko 4.33 —

9.23
3. Sapovalov-Radčenko SSSR 5.22 4.25

10.35
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R.A.F. SWINDERBY AUGUST 2 6 th -3 0 th

4. Giirtler-Klemm ČSSR 4.36 6.10
5. Turner-Hughes V. Británie 6.35 4.42
6. Sundell-Sundell Finsko 6.12 4.43
7. Trnka-Drážek ČSSR 4.45 4.47
8. Lutkat-Lutkat NSR 4.51 4.46
9. Gombocz-Tóth Maďarsko 4.51 4.48

10. Fontana-Amodio Itálie 5.00 4.49
11. Tautz-Jones, USA 4.50; 12. Deane-Dickson, Irsko 
4.50; 13. Mohai Markocai, Maďarsko 4.52; 14. Tou- 
louse-Coste, Francie 4.53; 15. Plotsin-Timofěv, SSSR 
4.54; 16. Metkemeyer-Metkemeyer, Holandsko 4.54; 
17. Sulisz-Rosinski, Polsko 4.56; 18. Cipolla-Cipolla, 
Itálie 4.56; 19. Arroyo-Ruiz, Španělsko 5.01; 20. 
wamper-Gorzina, NSR 5.02; 21. Purgai-Katona, Ma
ďarsko 5.02; 22. Tortilla-Raatikainen, Finsko 5.03; 
23. Kropf-Russ, Rakousko 5.04; 24. Brendel-Glodeck, 
NSR 5.04; 25. Bartoš-Neckař, ČSSR 5.04; 26. Ge- 
schwcndtner-H. & J., Dánsko 5.12; 27. Natile-Meyer, 
švýcarsko 5.16; 28. Place-Howarth. V. Británie 5.17; 
29. Abistron-Axtilius, švédsko 5.17; 30. Lecerone- 
-Mobley, USA 5.18; 31. Jarvi-Aarnipaoo, Finsko 5.18; 
32. Comas-Parramon, Španělsko 5.19; 33. Band- 
-Carroll, Irsko 5.24; 34. Kelly-Parent, Kanada 5.26; 
35. Fabre-Fabre, Francie 5.26; 36. Nixon-Ellis, V. 
Británie 5.27; 37. Cator-Harskamp, Holandsko 5.27; 
38. Buys-Goudsmit, Holandsko 5.27; 39. Bedell- 
-Brennan, Irsko 5.30; 40. Bador-Bador, Francie 5.31; 
41. Rivold-Olsen, Dánsko 5.41; 42. Easten-Patten, 
Kanada 5.43; 43. Vanderbeke-Merlin, Belgie 6.35; 44. 
Baudine-Hanton, Belgie 6.45; 45. Patris-Patris, Belgie, 
7.15; 46. Front-Goldberg, Israel 7.13; 47. Shneiorson- 
-Probisor, Israel 7.29; 48. Fischer-Meusberger, Ra
kousko; 49. Nortberg-Ytreoy, Norsko; 50. Turlizzi- 
-Signorini, Itálie; 51. Valls-Montoy, Španělsko; 52. 
Jelman-Bulkin, SSSR.

DRUŽSTVA (jen úplná): 1. ČSSR 14.25; 2. USA 
14.33; 3. Maďarsko 14.42; 4. NSR 14.52; 5. Finsko 
15.04; 6. V. Británie 15.26; 7. Irsko 15.44; 8. Holandsko 
15.48; 9. Francie 15.50; 10. Belgie 20.35 bodů.

R Y C H L O S T N Í M O D E LY

Jestliže hovoříme tentokrát o této ka
tegorii nakonec, není to proto, že by se nám 
v ní nedařilo. Právě naopak. Mohlo zde 
dojít a také došlo k překvapení -  ale začne
me i tentokrát od začátku.

V rychlostní soutěži třídy 2,5 cm* potvr
dili hned prvními lety Američané, že jsou 
letos o třídu výše a opět bez konkurence -  
díky dokončenému vývoji a použití techniky 
laděného výfuku. Tato myšlenka, vlastně 
aplikace z dvoudobých motocyklových mo-

Modfti ft říd icí rukojeť vítěze

Nejůepětnějěi maďarský rychto· tn i závodník 
Krizem a G.

torů, postrčila rychlostní modely kupředu 
nejméně tak, jako kdysi objev jednodrátové- 
ho řízení (monoline). A je nutno říci, že 
ani této novince snad nikdo v Evropě pře
dem příliš nevěřil a proto jí nevěnoval pa
třičnou pozornost, přestože Američané ji 
již dosti dlouho před mistrovstvím v prin
cipu zveřejnili. Jediné pokusy o zvládnutí 
této techniky, ovšem neúspěšné, předvedli 
Angličané a jeden člen družstva NSR.

Podobně jako v Budapešti, i zde náš žasl. 
mistr sportu J. Sladký se uvedl prvým le
tem, který nenechal nikoho na pochybách, 
že to ještě dovede. Získané čtvrté místo si 
udržel až do konce, když se mu nepodařilo 
při žádném z dalších startů naladit motor 
tak,jako v tréninku, kdy dosahoval rych
losti 227-228 km/h, která by stačila na tře tí 
místo v jednotlivcích.

Neustálé střídání deště a slunce a tím 
i vlhkosti vzduchu vůbec velmi ztížilo odhad 
správného naladění motoru na zemi, to lik  
důležitého pro maximální výkon za letu. 
Již se zdálo, že počasí vyjde Sladkému na 
opravu posledního startu -  těsně před námi 
byl však start na půl hodiny uzavřen pro 
exhibici tryskových letounů. A tak nám 
nezbylo než se dívat, jak se slunce opět scho

vává za mraky a blíži se bouřka s deštěm, 
která nás zahnala zpět do hangáru...

Rovněž inž. Zb. Pech se uvedl standard
ním výkonem 215 km/h, který spolehlivě 
zopakoval i druhým letem. Bylo to však má
lo, protože jeho modely byly výkonností 
téměř totožné s modely Sladkého; i on 
dosahoval v tréninku na místě přes 225 
km/h. Bylo potřeba letět aspoň o 6 km/h 
rychleji, abychom předstihli družstvo NSR, 
které bylo zcela nečekaně druhé. Konečně 
při poslední opravě posledního startu se to 
Pechovi daří. Po startu Zbyněk tahá před 
vložením ruky do pylonu a roztáčí model. 
Motor však začíná silně ,,škytat“  a trneme, 
že zhasne. Zbyněk hned přestává tahat, 
motor se ustálil, naladění se zdá dobré, ruka 
do pylonu -  výsledek 223 km/h řadí Zbyňka 
hned za Sladkého na 5. místo. Předstihli 
jsme NSR -  avšak jen do odlétání do té doby 
nejslabšího Němce, který přidává svému 
družstvu dalších 9 km/h a sám se dostává 
výkonem 225 km/h mezi naše dva závodníky. 
Ani tře tí náš závodník inž. S. Burda ne
vyrovnal již šestikilometrový náskok druž
stva NSR, když zapsal prvý let 211 km/h 
jako svůj nejúspěšnější, přestože celý večer 
před posledním startem ztrávil společně se 
Sladkým na úpravě motoru i modelu.

I tak jsme ale po ukončení boje shledali, 
že jsme překonali nad očekávání nejen

Polovina křídla a výikovky stačily C . Schuetto· 
mu „jen" na 3. místo v rychlostní kategorii

Maďary s motory MOKI, ale i Italy a repre
zentanty SSSR s motory Super Tigre. Přes
tože jsme tedy téměř sahali po stříbrné, je 
pro naše družstvo i bronzová medaile úspě
chem nečekaným. Umístění Sladkého a 
Pecha hned za družstvem USA je rovněž 
velmi lichotivé, protože znamená první 
místo v Evropě.

V Ý S L E D K Y  R Y C H L O S T N Í

(uvedeny rychlosti v km/h)

1. Wisniewski W ., USA 258 ___ _
2. Theobald R., USA 241 — ___

3. Schuette C., USA 226 226 222
4. Sladký |., ČSSR 225 215 220
5. Zilleken F., NSR 216 ___ 225
6. Pech Z., ČSSR 215 215 223
7. Malik A., NSR 216 222 ___

8. Krizsma G., Maďarsko 220 216 218
9. Lapinin A., SSSR — 220 216

10. Miebach R., NSR 204 218 219
11. Lindsey K., V. Británie 218; 12. Ekholm R., Finsko 
218; 13. Grandesso R., Itálie 216; 14. Ricci G., Itálie 
215; 15. Firbank W ., V. Británie 213; 16. Sebestyen 
M., Maďarsko 211; 17. Magne J., Francie 211; 18. Burda 
S., ČSSR 211; 19. Jaaskeainen K., Finsko 211; 20. Mo-
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saikov E., SSSR 210; 21. Jackson B., V. Británie 210; 
22. Tóth I., Maďarsko 206; 23. Heinsius H., Holandsko 
206; 26. Jennaton J., Francie 20S; 25. Vecquet B., 
Francie 205; 26. Cernald L , Švédsko 201; 27. Muzio 
P., Itálie 200; 28. Barak S., Israel 196; 29. Geschwend- 
tner, Dánsko 192; 30. Bugl P., Rakousko 192; 31. 
Fischer J., Rakousko 180; 32. Enquist C., švédsko 183; 
33. Proviser Y., Israel 0; 33. Meyer P., švýcarsko 0; 
33. Holle W ., Holandsko 0; 33. Freundt H., Rakousko 
0; 33. Pagani F.t Švýcarsko 0.

D R U Ž S T V A  (jen úplná): 1. USA 727; 2. NSR 666; 
3. ČSSR 660; 6. V. Británie 661; 5. Maďarsko 639; 6. 
Itálie 632; 7. Francie 623 bodů.

Na závěrečném banketu znělo jméno ČSSR 
několikrát: 2 zlaté, 1 stříbrná, 1 bronzová a 
dvakrát čtvrté místo — to jsou opravdu úspě

<  Druhé mleto v akrobacii získal J. Šilhavý

chy, jakých jsme se od našich reprezentantů 
už dlouho nedočkali. Vždyť o první místa jsme 
se tentokrát podělili pouze s USA! Přepočí
táme-// si výsledky ještě na neoficiální olym
pijské bodování, jsme celkově druzí s 37 body, 
za USA s 68 body, ale před NSR s 11, SSSR se 
7 a Madarskem, Finskem a Anglií s 6 body.

A L. M cFarland byl t ř e t í  v akrobacii

A jako obvykle jsme z MS odjeli hned násle
dujícího rána za šera a nestačili jsme ani říci 
všem, s kterými jsme bojovali: ,,Nashledanou 
příště v roce 19681“  Nebude to lehké — obha
juje se vždycky hůře než se získává, 
zvláště proto, že na vavřínech se dobře spí. 
Nezaspíme?

B U D E  V Á S  Z A J Í M A T
★  (lab) V SSSiR přišlo na trh ně

kolik nových publikací vydavatelství 
DOSAAF, které mohou zajímat i naše 
modeláře.

V brožuře V. A. Borodina Pulsirujuš- 
čije vozdušno-reaktivnyje dvigátěli dlja 
létajuššich modělej samoletov jsou popsá
ny principy pulzačních reakčních mo
delářských motorů, jejich konstrukce, 
palivové systémy modelů a způsoby re
gulace tahu těchto motorů. Kniha rov
něž obsahuje návod na výrobu motorů 
i jejich použití na modelech.

V knize A. I. Veselovského a S. A. 
Gluchovceva Sudomodělizm dlja tiači- 
najuchčich nalezne lodní modelář začá
tečník pokyny pro vybavení jednodu
ché dílny, návody na použití nástrojů 
a zpracování materiálu, dále popisy růz
ných modelů a návody ke stavbě, jez
dění s modely i rady k organizaci sou
těží.

Raketové modeláře bude zajímat 
brožura F. V. Jeskova Raketnyj modě- 
liztn. Kniha obsahuje nákresy a popisy 
startovacích zařízení, konstrukce pa
dáků, raketových motorů i vlastních 
reket. Zvláštní stať je věnována pravid
lům bezpečnosti při startech s raketo
vými modely.

Návod na stavbu radiem řízeného 
modelu lodi poskytne zájemcům kniha 
L. N. Katina Projektírovanie radio- 
upravljajemych modělej korablej i sudov.

Pro práci v kroužcích 10- Mleté mlá
deže je určena kniha Letí, model! V kni
ze je kromě konstrukčních pokynů pro 
sestrojení různých druhů létajících mo
delů obsažena i řada článků o historii

sovětského modelářství, o rekordech 
a rekordmanech, o slavných závodech 
a o celé dnešní letecké technice pozem
ní i kosmické.

Posléze modeláři, zajímající se o ra
diotechniku, naleznou mnohé užitečné 
rady ke zřízení a vybavení domácího 
radioamatérského pracoviště v knize 
Radiolaboratorija júnovo konstruktora.

Knihy si můžete objednat prostřed
nictvím knihkupectví Sovětská kniha 
anebo je získat výměnou se sovětskými 
modeláři, např. za naše stavební plánky.

★  (d) Nejlepší účastníci celostátní 
korespondenční soutěže N SR  „Malý 
UHU 1966“ soutěžili ve finále koncem 
května v Hirzenheimu. Tři nejlepší 
chlapci ve věku 14— 15 let dosáhli 
s typizovanými kluzáky v 5 letech časů 
210, 197 a 142 sec. Byli spolu s dalšími 
odměněni vyhlídkovými lety, prohlídkou 
letiště, výlety a dalším modelářským 
programem.

★  (a) S R/C modelem vírníku létá 
Ing. F. W. Wůlner z NSR.Z uveřejně
né nejasné fotografie je pouze vidět, že 
jde o model přibližně velikosti Wa
kefield, také s křídlem o rozpětí do V, 
na jehož koncích jsou rotory (celkem 
dva). Zdá se, že model je bezmotorový 
a řídí se při vleku na šňůře.

★  (s-ma) Americká modelářská 
asociace A M A  zrušila vlastní oficiální 
organizační časopis Model Aviation a 
jeho obsah převedla do komerčního časo
pisu American Modeller. To se přirozeně 
nezamlouvá konkurenčním časopisům 
Radio Control Modeller a Model Airpla
ne News, jež opatření kritizují.

★  (ijs) Organizovaný západoně- 
mecký letecký modelář platí ročně tyto 
příspěvky: aeroklubu NSR 12,— DM, 
zemskému svazu aeroklubu 12,— DM 
a svému klubu též okolo 12,— DM. 
Celkem tedy nejméně 36,— DM, čili 
skoro 70 devisových korun. Materiá
lová podpora není, z příspěvků se kry
jí organizační náklady a vysílání repre
zentantů na mistrovství světa. -  Vzpo
meňte si na to, až budete žehrat na níz
ké dotace!

★  (d) Nakladatelství Naše vojsko 
(Na Děkance 3, Praha 2) oznámilo 
v edičním programu na 4. čtvrtletí 1966, 
že v prosinci vyjde očekávaná odborná 
kniha Modely řízené radiem od Ing. A. 
Schuberta. Bude mít 400 stran, náklad 
4500 výtisků a vázaná bude asi za 30,— 
Kčs.

★  (s-ma) Na letošním mistrovství 
Holandska ve volném letu létalo cel
kem 45 modelářů v deseti kategoriích. 
Kromě klasických kategorií FAI to 
byla létající křídla, házedla, Coupe 
d’Hiver -  vesměs vyhrazené juniorům 
-  a volná kategorie modelů na gumu. 
Nejlepší výsledky byly ve větroních 
A-2, kde se šest soutěžících rozlétávalo.

★  (s-arn) V Les Vegas v Nevadě 
v USA  byl sedmiletý Jeff Kinard zabit 
modelem svého otce! Podobný případ 
se stal v Jižní Africe. K  tomu je na místě 
znovu důrazně varovat: létejte vždy 
opatrně, ověřte si před každým startem, 
zda někoho neohrožujete. Snažte se my
slet dopředu, co může nastat a zejména 
odhadnout veškeré možné nápady dětí!
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JSME MISTRY EVROPY v motorových modelech
rušení před 5. kolem pro silný déšť. Létalo se 
na 5 jednohodinových kol, start členů druž
stva byl v libovolném pořadí podle pod
mínek FAI pro MS. Štáb funkcionářů a ča
soměřičů pracoval velmi dobře, za zmínku 
stojí pečlivá kontrola při tankování. Jako 
další dobrá věc se ukázalo i zavedení pří
pravného času na odstartování. Soutěžící 
po vypláchnutí nádrže a natankování dosta
ne dvojici časoměřičů, kteří na místě startu 
měří 3 minuty přípravného času. Neodstar- 
tuje-li soutěžící model v uvedené době, 
odcházejí časoměřiči pro nového soutěžícího, 
aniž se prvému hodnotil pokus jako pro
vedený. Tímto opatřením se poměrně dobře 
předejde dlouhému taktizování a blokování 
časoměřičů, neboť soutěžící se musí jít 
znovu postavit do fronty na časoměřiče.

Myslím, že je zbytečné rozepisovat jed
notlivá kola soutěže, neboť u našeho

Vítězné čs. d ružstvo  zleva: Zd. M alina, 
inž. VI. Hájek, Ant. Schneider

XII. evropské kritérium, Jugoslávie, 30. 7. — 1.8. 1966 
Napsal Jiří KALINA, vedoucí družstva

Cesta k tomuto vítězství nebyla snadná. Předcházela mu dlouhodobá individuální příprava, 
3denní soustředění ve Vrchlabí a posléze nezáviděníhodná 32hodinová cesta vlakem přes Ma- 
darsko. V  Jugoslávii je v létě mimořádný turistický ruch, což dokazuje mimo jiné i naskočení 
Tondy Schneidera do poštovního vozu rozjíždějícího se rychlíku v Záhřebu, nebot se do žád
ného vozu už nemohl dostat!

Letošní XII. kritérium pořádal opět Svaz 
leteckých organizací Slovinska na rozto
milém, byť nevelkém horském letišti při 
dálnici do Bledu. Pořadatelé byli stejně 
milí,srdeční a ochotní jako před dvěma roky, 
jména přihlášených slibovala tvrdou kon
kurenci a tak jsme první den uléhali po sou
kromých bytech v blízkém městečku Rado- 
vlica s mnoha dojmy.

V sobotu jsme již od rána tvrdě trénovali 
spolu se Švýcary, Rakušany, Jugoslávci á 
Maďary. Omezení paliva na standardní směs 
bez nitromethanu bylo dosti znát na většině 
motorových letů. Kupodivu naše motory se 
tímto omezením nezdály být tak handica
povány jako ostatní. Prvou pozornost 
vzbudil náš Zdeněk Malina s detonačním

motorem MVVS 2,5 RL. Maďaři se zdáli 
slabší než loni, ač tu byli v silné trojce: 
Frigyes, Mecner, Simon. Jejich motory 
značně ztratily na výkonnosti se standard
ním palivem. K večeru jsme znovu lehce 
trénovali v klidném ovzduší. Skoro za tmy 
létali Angličané, kteří teprve přijeli.

Nedělní ráno nás přivítalo pěkným deští
kem při tréninku. Bylo pošmourno, po ho
rách se honily mraky plné vody, a zůstalo 
tak po celou soutěž. Jen chvílemi vysvitlo 
slunce, teplota byla skoro 20° C, ráno slabý 
vánek, který později poněkud zesílil.

S O U T Ě Ž
začala po slavnostním zahájení v 9.30 h. a 
trvala do 14 h. včetně půlhodinového pře-

družstva jen několik letů nebylo maximál
ních, a to ve třech případech ještě jen 
o několik vteřin. Spíše se zmíním o členech 
družstva. Všichni tři použili modelů ově
řených již v minulé sezóně (s řídicími me
chanismy na ocasních plochách), které znáte 
ze soutěží.

Inž. V ladim ír Hájek, zasloužilý mistr 
sportu, si stále drží pozici našeho nejlep
šího ,,motoráře“ . Obsadil druhé místo se 
ztrátou 7 vteřin za vítězem, když 2. kolo 
(179 vt.) a 4. kolo (174 vt.) skončilo v mír
ném klesavém proudu. Létal s prvním mo
delem, který má částečný balsový potah 
křídla a plnou balsovou výškovku. Použil 
motor MVVS 2,5 RL se žhavicí svíčkou 
a upravenou nylonovou vrtuli Top-Flite 
8 X 4“. Model dosahoval výborné výšky 
a klouzal snad vůbec nejlépe. K výsledku 
zajisté značně přispěla i známá Vláďova 
vpravdě mistrovská taktika.

Zdeněk M alina, dlouholetý reprezentant 
v této kategorii, létal s posledním modelem 
své řady s detonačním motorem M W S  
2,5 RL a vrtulí Tornado 8 x 4.“ Výkonnost 
motoru budila značnou pozornost. Model 
patřil k těm, jež létaly nejvýše. Zdeněk 
upustil letos (snad nastálo?) od přímého 
motorového letu a létá mírnou spirálu za 
většího úhlu seřízení v motorovém letu, což 
velmi prospělo stabilitě modelu. Obsadil 
5. místo, když ve 4. kole zalétl jen 148 vt. 
Nezahřál motor před startem, ten v druhé 
polovině motorového letu ztratil poněkud 
otáčky a tak výška byla menší.

Antonín Schneider, nováček družstva, 
nás mile překvapil. Podělil se o 6.-7. místo 
se zkušeným Švýcarem Schenkerem, když 
ve 3. kole letěl v silném klesání (124 vt.) 
a ve 4. kole měl 174 vt. Létal s modelem 
vlastní konstrukce s motorem Super Tigre 
15 a vrtulí Top Flite 8 X 4“ . Prvním kolem 
se zprostil nervosity nováčka a v dalších 
podal výkon, jaký jsme u něj ještě neviděli. 
Dosahoval velmi dobrých výšek a po zvět
šení kruhů i velmi dobře klouzal.

Jugoslávské družstvo , v celkovém pořadí 
druhé. Zleva: L. Bisak, V. Kmoch, O. Velunáek 
a kapitán
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TECHNIKA

Modely našeho družstva jsou klasické 
koncepce s plnou „mechanizací". S podob
nými modely, ale nčkdy bez ovládání ocas
ních ploch, létali i Jugoslávci, Švýcaři, 
Maďaři a Angličané. Italové Grifoni a 
Barthel měli modely o velké plošné délce 
s děleným trupem, které v letu působí 
dojmem větroně a jsou jistě schopné vyso
kých výkonů v klidném ovzduší. Rakušané 
létají s modely typu Ericha Jedelského (viz 
zprávu o XI. EK v Modeláři 10/1964). Za
číná se značně používat ovládání směrovky 
a také změny úhlu seřízení pomocí výškov- 
ky.

Většina modelů byla velmi dobře zpraco
vána, jak z hlediska stavby tak i povrchové 
úpravy.

M otory byly nejčastěji italské značky 
Super Tigre. Vítěz Landeau z Francie měl

M istr Evropy v jednotlivcích, A lain Lan
deau z F rancie, nalétal jako jediný plných 
900 vteřin

americký motor Cox Special 15 poslední 
varianty s jedním výfukem.

Všeobecně přineslo zavedení standard
ního paliva pokles výkonnosti. Méně je to 
ale patrné u motorů Super Tigre než u 
maďarských MOKI S-3. Naše upravené 
motory M W S 2,5 RL patřily letos mezi 
špičkové, přičemž detonační typ je znatelně 
výkonnější než typ se žhavicí svíčkou.

Palivové nádrže se používají tlakové 
(odebírání přetlaku z karteru a zastavování 
přeplavením), kdežto spádové již jsou oje
dinělé. Novinkou byla tlaková nádrž u de- 
tonačního motoru na Malinových mode
lech.

V rtule jsou dosud plastikové o rozměrech 
8 x 4  palce, u špičkových modelů však 
přibývá dřevěných o ø  180 — 200 mm a 
stoupání 85-Ť- 130 mm. Ojedinělé jsou ama
térské vrtule ze skelných laminátů s velmi 
tenkým listem.

Způsob letu. U hornokřídlých modelů 
klasické koncepce zcela převládá seřízení 
vpravo -  vpravo, jediný Ital Grifoni létal 
na Bledu s takovým modelem způsobem 
vpravo -  vlevo. K ovládnutí přechodu do 
klouzavého letu se stále častěji využívá o- 
vládacích mechanismů. Rakouské modely 
s vysoko položenou tahu osou létají vlevo -  
vlevo. Všecky předvedené modely létaly 
v motorovém letu ve spirále a modeláři se 
snažili o co nejbezpečnější (a bez ztrát) 
přechod do kluzu.

VÝSLEDKY
1. A. Landeau, Francie 900; 2. inž. 

V. Hájek, ČSSR-893; 3. L. Bisak, Jugoslá
vie 882; 4. Metzner A., Maďarsko 873; 
5. Z. Malina, ČSSR 868; 6. -  7. A. Schnie- 
der, ČSSR -  R. Schenker, Švýcarsko 838;

Rakety NA PADÁCÍCH
(š) Soutěže v trvání letu na padáku budou pravděpodobně 

patřit k nejpřitažlivějším. Jednoduché hodnocení výkonu, 
poměrně jednoduché rakety a při přechodu z národních 
pravidel na pravidla FAI také značná možnost taktizování 
s velikostí padáků -  to vše jistě přispěje již napřesrok k jejich 
zmasovční. Proto tedy předem několik zásad, rad a zkušeností 
z praxe.

P rav id la
Dosud platí naše národní pravidla, která 

omezují při použití motoru třídy FAI 1 
délku rakety na nejméně 250 mm a váhu na 
nejvíce 60 g. Padák smí mít největší roz
měry 300 X 300 mm nebo 0  300 mm. 
Při nepříznivém počasí může sportovní ko
mise rozhodnout o nahrazení padáku brzdi
cím proužkem (streamer) o rozměrech 
50 X 500 mm.

Prozatímní pravidla FAI (na letošním pod
zimním zasedání v Paříži budou předložena 
k schválení jako definitivní) omezují pouze 
výkon motoru na 1 N/s. Velikost padáku je 
libovolná. Podle těchto pravidel se také 
létalo letos na mezinárodním „Dubnickém 
máji", pouze s výjimkou možnosti použít 
motor o výkonu do 5 N/s.

Zásadní rozdíl mezi pravidly FAI a na
šimi pravidly je v hodnocení výkonu. 
Podle FAI se hodnotí lepší let ze dvou mož
ných za předpokladu, že modelář přinese 
raketu zpět. Podle národních pravidel se 
hodnotí součet letů ze všech soutěžních kol. 
Vzhledem k tomu, že všechny mezinárod
ní soutěže se budou létat napříště podle 
pravidel FAI, bylo by neúčelné létat u nás ji
nak. Určité potíže budou s vývojem motoru 
s výkonem do 1 N/s (i když by byl jistě 
vhodný zejména pro mladé modeláře) a 
proto patrně u národních soutěží prozatím 
ponecháme jako největší výkon 5 N/s.

Rakety
Vzhledem k tomu, že náš soutěžící ne

bude moci taktizovat s výkonem motoru 
(malý sortiment), bude si muset připravit 
na soutěž několik raket různých velikostí 
a vah. Vhodný model bude volit až těsně 
před startem a s ním pak musí pochopitelně 
dolétat celou soutěž. Vyplatí se také stavět 
robustnější rakety než pro výškové soutěže, 
protože přírůstek váhy, případně zvětšený 
čelní odpor, nehraje podstatnou roli. Velkou 
pozornost bude však vyžadovat uchycení 
padáku a spojení hlavice-trup, které musí 
být pevné a rychle rozebíratelné. Počasí 
se u nás velmi rychle mění a výkon modelu 
může soutěžící ovlivnit jedině výměnou 
padáku.

8. F. Schneeberger, Švýcarsko 837; 9. J. 
West, V. Británie 831; 10. V. Kmoch, Ju
goslávie 800 sec. -  Hodnoceno 22 soutěží
cích.

D ružstva: 1. ČSSR 2599; 2. Jugoslávie 
2460; 3. Švýcarsko 2407 bodů. -  Dále: 
Maďarsko, V. Británie, Itálie, Rakousko.

Jestliže po „hubených" létech zvítězilo 
naše družstvo letos opět na významné mezi
národní soutěži, není to dílem náhody, nýbrž 
výsledkem svědomité a systematické práce 
všech jeho členů. Značně k tomu ovšem po
mohly i velmi dobře upravené naše moto
ry M W S. Lze si jen přát, aby i ostatní 
naši „motoráři" měli co nejdříve tak špičko
vé motory. Potom nebudeme muset vzhlížet 
s obavami k blížícímu se mistrovství světa.

Důležitá bude 
také správná vol
ba velikosti stabi
lizátorů a s tím 
související poloha 
těžiště. Raketa mu
sí být stabilní jak 
při použití lehké
ho, tak těžkého pa
dáku.

Povrchová ú- 
prava rakety mu
sí být nápadná, aby byl model dobře vi
ditelný zejména na zemi, v porostu, ora
nici atp.

Padáky
Světlicové hedvábné padáky lze použít 

jako nejmenší vhodné. Osvědčily se zejmé
na ve velmi těžkých povětrnostních pod
mínkách v Dubnici n. V. ve spojení s po
měrně malými a lehkými raketami. Jako 
střední vhodný lze doporučit padák o roz
měrech 500 X 500 mm nebo kruhový o 
0  500 mm. Největší velikost padáku, který 

lze ještě bez obtíží otevřít, je 1000 x 1000 
milimetrů.

MAKETY č ty ř sondážních rake t 
(viz M O 6/66) jsou již v p rodeji ja
ko plánek č. 6(s) řady  M odelář. 
Žádejte jej v m odelářských prodej
nách za 5,50 Kčs. N em ůžete-li jej 
dosta t, p ište  redakci!

Tvarově nej jednodušší je čtverec, který 
se též poměrně dobře balí a otevírá. Nej
používanější tvar v zahraničí je šestiúhelník. 
Kruhové padáky se balí obtížně a nejsou 
spolehlivé. Nejlepší vlastnosti mají padáky 
kulovité, jsou však pracné.

Na padák je nejvhodnější světlicové hed
vábí nebo hedvábí z praporoviny (třepe- 
talky). Tkaniny z umělých vláken (silon, 
nylon) nejsou vhodné, protože bývají řídké 
a snadno vznětlivé. V USA jsou ob
líbené padáky z tenké plastické fólie, po
tištěné výrazně různobarevnými obrazci, 
největší o 0  2 m.

Zbarvení padáku je důležité. Jednobarev
né padáky (červené, bílé, oranžové, černé) 
jsou nevhodné. Tmavé barvy jsou dobře 
viditelné proti obloze, ztrácejí se však, jak
mile raketa klesne pod horizont. Nejvhod
nější je kombinace dvou ostře odlišených 
barev s ohledem na převládající zbarvení 
terénu a oblohy.

Velmi záleží na správném zabalení pa
dáku. Světlicový padák balíme tak, jak byl 
složen v továrně (do obdélníčku). Ostatní 
textilní padáky balíme podle jejich tvaru, 
ale vždy tak, aby uchycení padákových šňůr 
leželo na povrchu balíčku. Šňůry (nejlepší 

(Dokončení na str. 9)
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M O D E L  R A K E T Y

DETAILY 1:1 SESTAVA 2:1

y o r f M M i /

je určen pro soutěže v trv án í letu na 
padáku. P roto  také m á pom ěrně větší 
rozm ěry  a  poněkud robustnější kon
strukci než rakety pro výškové soutěže.

K STAVBĚ

Hlavici 1 zhotovíme z tvrdší balsy. Hra
nolek o rozměrech 95 X 24 X 24 mm opra
cujeme tvarově podle výkresu na vrtačce. 
Hotovou hlavici rozřízneme podélně holicí 
čepelkou, opatrně vydlabeme a vnitřek vy-

Tři rakety vhodné pro soutěže v trváni 
letu na padáku. Model vlevo je pro malý 
a těžší padák, uprostřed je raketa S A 
TU RN  pro soutěže podle národních pravi
del, vpravo je raketa pro soutěže podle pra
videl F A I

hladíme jemným brusným papírem. Pak 
obě poloviny opět slepíme a zašroubujeme 
závitové očko 2.

Trup 7 zhotovíme z papírové trubky o 
vnitřním průměru asi 22,5 mm. Vnější po
vrch trubky několikrát natřeme čirým nitro- 
lakem a zbrousíme na 0  23 mm.

Stabilizátory 9 vyřízneme podle šablony 
z tvrdší balsy tl. 2 mm. Balsové prkénko nej
dříve zbrousíme z tl. 3 mm a přelakujeme 
4-5krát čirým nitrolakem (po každém nátěru 
brousíme).
. Vodítka 5 jsou z papírové trubky o vnitř

ním 0  5 mm nebo z hliníkové fólie tl. 0,2 
milimetru. Pro uchycení padáku zhotovíme 
z ocelového drátu o průměru 0,6-0,8 mm 
závěs 8.

MONTÁŽ. Nejdůležitější je přesné při
lepení stabilizátorů. Dobře vyhoví jednodu
chý přípravek uveřejněný v MO· 8/66. 
Lepíme acetonovým lepidlem a po zaschnutí 
přelepíme ještě spoje mezi stabilizátory 
a trupem Epoxy 1200, jimiž přilepíme na 
tnip rovněž vodicí trubičky.

8 MODELÁŘ . 10/1966



POVRCHOVÁ ÚPRAVA. Celou raketu 
nalakujeme 2krát bezbarvým nitrolakem. Po 
přebroušení 2krát tmelíme (bezbarvý nitro- 
lak +  zásyp Sypsi), brousíme a stříkáme 
lehce základním světlešedým brusným tme
lem. Bezbarvé odstíny volíme vzájemně 
ostře odlišné.

PŘÍPRAVA KE STARTU. Podle ná
rodních pravidel můžeme použít jako ná
vratné zařízení světlicový padák nebo tex
tilní padák o rozměrech nejvíce 300 x 
X 300 mm nebo o  ø  300 mm. Padák 4 
přivážeme k pásové gumě 3 (4 X 1 mm) 
asi 4 cm od uchycení k drátěnému závěsu. 
Délku padákových šňůr 6 upravíme tak, 
aby při výmětu vytáhly padák z hlavice. 
Motor 10 zn. ADAST 2,5/6 zasuneme do 
trupu společně s drátěným závěsem. Před 
zasunutím je vhodné opatřit padák ochran
ným papírovým obalem.

Raketa Saturn je také vhodná pro větší 
padák podle pravidel FAI. Před startem 
zkontrolujte ještě polohu CP a CG, pří
padně model dovažte v hlavici kouskem 
olova. O. ŠAFFEK

PILOTÁŽ M. M U S IL

N A R A M  8
J|TPod touto šifrou se skrývá označení 8. celostátní 
soutěže amerických raketových modelářů, kterou 
v srpnu uspořádala organizace NAR na letecké 
základně v Clinton County v Ohiu. Zúčastnilo se 
80 modelářů v celkem devíti kategorích. Během 
čtyřdenní soutěže bylo uskutečněno 1500 úspěšných 
startů. Soutěžilo se podle národních pravidel NAR, 
která jsou v některých bodech shodná s pravidly 
FAI.

Ve srovnatelných kategoriích bylo dosaženo 
těchto výkonů:

Raketoplány FAI 1 -  S. Budleski 80 sec; S. 
Stutman 76 sec; Estes-team 102 sec.

Soutěž v trván í le tu  na padáku -  M. Barkasy 
18 min. 34 sec. (!)

Výšková soutěž, třída NAR 2 (odpovídá FAI 1) 
-  G. Ludwig 440 m (junior); M. Butterworth 402; 
metrů; Dr. E. B. Beetch 318 m.
*| »Výškové soutěže se zatížením , třída NAR 1 
(odpovídá FAI 1) -  Davis-Whitmire team 250 m.

Pozoruhodného výkonu dosáhl junior Gary 
Spriggs, který ve tř íd ě  FAI 2 (raketoplány) 
ustavil nový národní rekord časem 31 minut 13 sec.

Z kategorii, k teré zatím  u nás nelátám e, 
byla nejpočetněji obsazena výšková soutěž maket, 
nelátající makety a kategorie upravených plasti
kových létajících maket.

Titul seniorského mistra USA získal A. W. 
„Pinky” Guill, titul ve třídě „leader” (věk 17-21 
let) získal V. T . Guill, který je na obrázku s make-

c i 'f fe V ’· ’ *

' i  Λ

tami MX -  114 „HIROC”  a NASA „IRIS”. 
(Oba známe z letošního Dubnického máje.) Titul 
nejúspěšnějsího juniora si odnesl Albert G. Kir- 
schener.

Na soutěži byly také úspěšně předvedeny 
některé československé modely raket, které 
dostali američtí modeláři na letošní soutěži v Dub
nici nad Váhom. * —oš—

MODELŮ
L E T  N A  ZADECH  patří již do prvků 

vyšší akrobacie, je však poměrně jedno
duchý a lze jej létat i s modelem, který má 
ovládané jen směrové a výškové kormidlo. 
Jeho zvládnutí zvyšuje pocit jistoty při 
jakékoli pilotáži.

Přechod do letu na zádech je možno 
provést dvojím způsobem: půlpřemetem 
nebo půlvýkrutem.

Půlpřemetem přecházíme většinou s mo
dely, které nemají křidélka. Rychlost při 
přechodu do přemetu volíme o něco větší 
než při normálním přemetu, aby model 
měl nahoře v poloze na zádech dostatečnou 
rychlost pro let na zádech a nebyl na ztrátě

Rakely NA PADÁCÍCH
(Dokončení ze str. 7)

jsou z tlustší režné nitě) nesmíme překřížit. 
Balíme vždy v závětří na rovné podložce. 
Padáky z plastikové fólie při balení silně 
poprášíme klouzkem nebo pudrem. Před 
plameny výmětu musíme padáky (zejména 
plastikové) důkladně chránit. Nejlepší je 
vsunout do trupu (volně) mezi motor a pa
dák smotek ze zmuchlaného toaletního pa
píru, namočený dvakrát ve vodním skle 
a usušený.

S tartovací zařízení
Vyplatí se pořídit si delší rampu s mož

ností naklánění od svislé polohy. Zvláště 
při silně větrném počasí je účelné „poslat“ 
raketu daleko proti větru a tím získat ná
skok pro sledování. Na fotografii je dobře 
vidět odklon rampy -  startuje G. H. Stine.

M. VO STRY

(5. pokračování)
rychlosti. Rychlost letu na zádech je vyšší 
než v normální poloze, protože většina mo
delů je v této poloze aerodynamicky hrubší.

Potlačení výškového kormidla provede
me těsně před vrcholem přemetu. Potlačí- 
me-li pozdě, kdy model již klesá, přejde na 
zádech do strmého sestupného letu, rychle 
se zrychluje a těžko vybírá. Ihned model 
vyvážíme podélným vyvážením (trim těžký 
na hlavu — potlačit) tak, aby měl snahu 
mírně se ziychlovat. Pravidelným krátkým 
potlačováním výškového kormidla udržu
jeme model ve vodorovném letu. Při úpl
ném vyvážení by mohl model přejít snad
no do stoupavého letu, který bychom mu
seli odstranit přitažením výškového kor
midla. Velikost této výchylky je choulosti
vá a méně zkušený pilot ji obyčejně pře
žene a tím skončí obvykle i let na zádech.

Přechod půlvýkrutem je snažší. Je třeba 
opět dát pozor na včasné potlačení a na 
změnu podélného vyvážení.

Vlastní let na zádech není obtížný a vy
žaduje jen trochu cviku a zvyku. Je třeba 
si uvědomit jen zdánlivě obrácené funkce 
směrového a výškového kormidla (levá 
směrovka -  pravá zatáčka). Funkce křidé
lek zůstává stejná (levá křidélka -  levá za
táčka). Let je rychlejší a pod větším úhlem 
náběhu modelu, zvláště při nesouměrném 
profilu křídla.

Přechod do normálního letu se děje 
druhou polovinou přemetu nebo výkrutu. 
V normální poloze vyrovnáme podélné 
vyvážení.

U motorového modelu si vždy vyzkouší
me chod motoru i v poloze na zádech.

1 2 3 4 5 6 7

2  3 4 5 6 7

l ~  I

LET NA ZÁDECH: 1 podélné vyvážení letu 
na zádech (trim -  potlačit) 2 až 7 stálé krátkodobé 
potlačování výškovky za současného udržování 
modelu ve vodorovné poloze (příčné) křidélky nebo 
směrovkou, jestliže křidélka nejsou řízena.

Vysvětleni zkratek: KP křidélka vpravo, KL 
křidélka vlevo, VN výškové kormidlo nahoru, 
VD výškové kormidlo dolů (potlačit), TN trim 
(podélné vyvážení) nahoru, TD trim dolů, SP 
směrové kormidlo vpravo, SL směrové kormidlo 
vlevo, MO motor otevřen (plný plyn), MZ motor 
zavřen (volnoběh).

MODELÁŘ . 10/1966
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TECHNICKÁ d a t a  s o u t ě ž e

I. Horská svahová soutěž jednopovelo- 
výcha vícepovelových rad iem  řízených 
bezm otorových m odelů  dne 6. a 7.
srpna 1966.
Pořadate l: LM K Vrchlabí.
Počasí: oblačnost 4/8 až 7/8, teplota 4 
až 12° C, vítr S až SV 3 až 12m/s, nárazy 
až 17 m/s.
R /C -A l: 1. Jan Vencálek, Žďár n. S. 1950 
bodů; 2. Vladimír Štefan, Vrchlabí 1900 
bodů; 3. František Trefulka, Ždár n. S. 
1550 bodů. Celkem odlétalo 8 účastníků. 
R/C-A2: Ing. Jan Heyer, Letňany 1550 
bodů; 2. Jiří Michalovič mistr sportu, 
Praha 8 1350 bodů, 3. Miroslav Musil dipl. 
těch. 1150 bodů.

(Μ) Třináct...  čtrnáct... j edenáct... 
devět... „Tak to hod!“ Takové a po
dobné volání bylo každou chvíli slyšet 
od anemometru, upevněného na kůlu 
mezi kameny. Vítr hvízdal nad omše
lými balvany a klečí, hladil tvrdou trá
vu a byl studený, až téměř zábl. Ale lé
talo se.

Soutěž R /C  větroňů na Zlatém návrší je 
v plném proudu. Je sobota 6. srpna, krátce 
po poledni. Před chvílí se zvedla clona mlhy 
nad hřeben hor a tu a tam prosvitlo slunce. 
Ted je základna mraků snad třista nebo 
ětyřista metrů nad námi a také Kokrháč už 
nemá čepici. Vane ostrý, studený jihozápadní 
vítr. Jsme na hřebeni Krkonoš ve výšce 
1410 m. Tomuto vrcholu říkají Harrachovy 
kameny. Je vzdálen asi deset minut cesty od 
Jestřábích bud, kde jsme ubytováni a čtvrt 
hodiny od konce silnice, vedoucí až na hřeben, 
na Zlaté návrší.

Ruch na startu poutá znovu naši pozor
nost. Start je na malé kamenné výspě nad 
hlubinou. Honza tam stojí s modelem v ruce 
a těžce zápasí s větrem. Ručička anemometru 
se pohybuje mezi číslicemi osm a sedmnáct. 
Konečně! Mírné hození, vlastně jen posaze
ní modelu do vzduchu. Bílý Jirkův model 
prudce stoupá a jen pozvolna postupuje do
předu. Už má dobře sto metrů výšky. Sto 
metrů nad startem a start je sedmset metrů 
nad údolím. Stráň pod startem je velmi strmá 
a dole končí skálou. Od Jestřábích bud je to 
dobře vidět. Jsme nad Kotelními jámami, 
v jednom z  nejhezčích koutů Krakonošovy 
říše. Plným právem je to přísná přírodní 
rezervace.

Model točí ve výšce zatáčku vlevo, neboť 
pravou označenou kontrolní rovinou již  pro
letěl. Traver zuje podle svahu a míří k levé 
otočné rovině. Co to ? Náhle se kloní vlevo -  
vpravo, prudce klesá. Rychle ztrácí výšku. 
Už je  v úrovni obzoru. Prolétá levou kon
trolní rovinou a točí zpět vpravo. Klesání 
se zmenšilo, ale stále pokračuje. To klesání 
bylo jistě více jak deset metrů za vteřinu! 
Jirka vede model těsně ke svahu hluboko pod 
sebou. Konečně klesání přestalo a bílý větroň

pruce stoupá. Ted si teprve uvědomil Jirka 
hloubku pod sebou a maně udělal krok zpět.

První osmička je dokončena. To je nád
hera! -  Jen ta turbulence kdyby nebyla! Vítr 
fouká šikmo od Dvořaček přes žebro Kokr- 
háče a to způsobuje nepříjemnou, silnou tur
bulenci.

Ti, kteří setn přijeli, nejsou nováčky na 
svahu. Přicházejí na řadu jednopovelové 
větroně. Vzhledem k mimořádným podmín
kám se upouští od vylosovaného pořadí. Je
den po druhém si bere vysílač a jde si stoup
nout nad propast. Ruce studí, kdyby ty vysí
lače nebyly jako z  ledu! Ještě že zvědavé 
slunce občas vykoukne mezi mraky.

Den pomalu končí. Jednopovelové větroně 
odlétaly jedno kolo, vícepovelové všechna tři. 
Scházíme k Jestřábím boudám a s námi i dva 
členové záchranné horské služby, které nám 
přidělila správa Krkonošského národního 
parku.

Dlouho do noci svítí světlo pokoje Jestřá
bích bud. Noc je jasná, meluzina kvílí u dve
ří. Zdá se, že to modelářům nevadí. „Jaký 
tranzistor jsi tam dal, že to radio a ten mo
del..."

Neděle ráno. Slunce se vyhouplo čisté nad 
obzor, nebe je jasné. Fouká čerstvý jižn í vítr, 
slabší než včera. Zbývají ještě dvě kola 
jednopovelových větroňů.

Ještě nebylo osm, když se první model po
díval s výšky tisíc metrů do Kotelních jam. 
Tři sta metrů nad startem a snad ještě víc. 
Jižní vítr vane kolmo na svah. Deset metrů 
za vteřinu ukazuje anemometr. Ručička tep
loměru se pohybuje: když svítí sluníčko, 
vyleze na dvanáct, když přijdou tmavé 
mraky, sleze na čtyři stupně.

Létání rychle pokračuje. Start, odlétáš 
deset minut -  jak jsou ty minuty dnes dlouhé! 
-  a jdeš na přistání. Několik otoček spirály, 
pozor -  nezaletět daleko do závětří! -  a přes 
cestu se zimním značením tyčkami sedáš mezi 
kleč a balvany na měkkou ostrou trávu. Ano, 
je to tak. Dostat model dolů je na svahu vět
šinou horší než nahoru.

Nedělní pohoda a snadný přístup vylákaly 
řady návštěvníků na hřebeny hor. -  „Prosím 
vás, zůstaňte dále od m o d e lů -  „A kde má

ten model vlastně to radio ?“ -  „Prosím vás, 
nechodte do trávy, jsme v přísné přírodní 
rezervaci.“ Musíme si uhlídat zvědavé 
návštěvníky sami, členové horské služby ode
šli jinam, modeláři nejsou nebezpeční nepo
rušené horské přírodě.

Slunce stoupá výš a vítr slábne. Je ideální 
počasí. Létáme poslední kolo. Všichni jsou 
nadšeni. „Takhle jsem si ještě nezalétala", 
prohlásila jediná ženská účastnice soutěže. 
Téměř každý létá plných deset minut, osmiček 
i bodů přibývá.

Osmý, poslední jednopovelový větroň 
přistává. Najednou je nám poněkud smutno. 
Jděte ještě někdo do vzduchu! V této výšce 
nad mořem i nad zemí nikdy předtím „Upír" 
vývrtku nedělal, ani neletěl na zádech!

Balíme. Slunce se přehouplo přes zenit. 
Vychutnáváme ještě ty nádherné pohledy do 
dálky. Žalý, Sněžka, stužka potoka v Kotel
ních jamách. Pestrost a jas horských bylinek. 
Všichni odlétali. Jediné radio neselhalo. 
Tady by asi vynechání radia... Ba ne, máme 
všechny modely a celé.

Sestupujeme dolů po cestě. Loučíme se 
s členy horské služby a můžeme se jim podí
vat klidně do očí. Díky ukázněnosti mode
lářů chráněná horská květena neutrpěla. 
Nad Krkonošemi plachtilo po prvé jedenáct 
modelů spolu s poštolkami a rorýsy. Přijali 
je mezi sebe. Za rok na shledanou!
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Z  ČSSR PRO REKORD D O  NSR

S DELFÍNEM 4 HODINY N A D  TECKEM
Ten Teck najdete u města Kirchheim v NSR, pokud budete mxt mapu okolí 

Stuttgartu. A pokud jde o Delfína, pusťte z hlavy, že jsem tam letěl čs. cvičným 
tryskovým letadlem. Ve snaze spojit příjemné s užitečným, naložil jsem do auta 
jako výbavu na dovolenou především bednu s R/C modely a vydal se na zkušenou. 

Teck, to je Mekka R/C modelářů z kraje, Teck je něco, co asi nikdy nezahálí. 
= !  Starají se o to nejen modeláři létající svahové větroně, ale i plachtaři. V těsném 
=  sousedství je totiž mimo 2 plachtařská letiště ještě letiště firmy Bölkow.

K  rekordnímu pokusu jsem se dostal v so
botu 23. 7 .1966 po předchozích krátkých le
tech, které nebyly valné. Scházely zkuše
nosti nejen z létání na svahu, ale z  řízení ví- 
cekanálového větroně vůbec. A  upřímně ře
čeno, bez materiálové pomoci tamních mo
delářů by rekordní pokus nepřicházel v úva
hu. Jde o to, že tam na svahu vždy létá více 
modelů současně a jedině superhety jde tato 
věc řešit. Tím méně snadné to bylo v sobotu, 
kdy je volný den a nejméně 6 modelů vždy 
létalo. Hlavně pro zábavu alespoň polovina 
letového času je vyplněna akrobacií. Za 
těchto podmínek jsem odstartoval poprvé na 
západním svahu Tečku, kde je převýšení asi 
100— 120 m. Poměrně těžký model, slabé 
proudění a především ztráta výšky v zatáčce

způsobily, že jsem po 15 min. letu přistál 
v lese a dosti pracně jsem hledal model po
mocí vysílaných signálů a odezvy serv v blíz
kém mlází. Dopadlo to dobře, odlepila se 
pouze balsa na směrovce, jejíž plochu jsem 
musel zvětšit.

Startuji podruhé a poučen nezdarem, lé
tám mnohem opatrněji. Podařilo se mi navá
zat na termiku a zdá se, že je dobrá naděje. 
Ještě výše létají již  místní plachtaři s 12 vět
roni. Ani modeláři nezahálejí a je nás na 
svahu rovněž tolik. Někde za zády podává 
„ tranzistorák" průběh utkání N SR — Uru
guay z  M S  v kopané. Protože padají góly, 
je radosti dost a tu vyjadřují létající modeláři 
vždycky sérií přemetů. Ani. o výkruty a lety 
na zádech není nouze. Před tímhle vrtícím se

KRÁTCE O U / ( J

M is trovs tv í ČSSR pro  R/C vě troně  
vyhodnoceno

(ijs) Mistrovskou soutěží č. 20, konanou 
4. září 1966 v Kopřivnici, bylo uzavřeno 
mistrovství ČSSR 1966 v kategorii R/C vě- 
roňů. Velmi dobře připravená soutěž měla 

štěstí na počasí a odbyla se bez potíží, i když 
byla v důsledku cvičení „Vltava" přemístě
na z  letiště Mošnov na strniště v blízkosti 
závodu Tatra. Jediným nedostatkem sou
těže, který se bohužel stává příliš běžným, 
byla neúčast řádně pozvaných ( is  dostateč
nou zálohou) bodovačů. Vypadá to tak, že 
řada soudruhů považuje bodovačské kursy 
za určitý druh příjemné rekreace. Neuvědo
muji si, že s absolvováním kursu též přejí
mají určitou zodpovědnost k celému kolek
tivu!

Na závěr soutěže v Kopřivnici vyhlásil 
předseda ústřední modelářské sekce Ing. J . 
Schindler mistry ČSSR. Pořadí v mistrov
ské soutěži bylo stanoveno součtem lepších 
výsledků dvou ze tří mistrovských soutěží 
(č. 18 dne 19. 6. Vodochody, č. 19 dne 10. 7. 
Trenčín a č. 20 dne 4. 9. Kopřivnice).

Kategorie R/C-Al, jednopovovelové vět
roně:
1. VI. Štefan

51-65 L M K  Vrchlabí 9491
2. m. s. VI. Špulák

05-01 L M K  Pardubice 8268
3. O. Vitásek

85-01 L M K  Senica 7854
4. P. Bohuš

87-14 L M K  Trenčín 7148
5. Ing. L. Lichtblau

70-77 L M K  Kopřivnice 7127
Bylo hodnoceno celkem 18 sportovců I. a 

II. výkonnostní třídy.

Kategorie R/C-A2, vícepovelové větroně:
1. Ing. J . Heyer

10- 315 L M K  Letňany 12 272
2. M . Musil dipl. těch.

11- 247 L M K  Praha 8 9391
3. m. s. J . Michalovič

11-247 L M K  Praha 8 5928
(pouze jedna soutěž)

4. A . Kubáň
87-01 L M K  Trenčín 3151

5. Ing. L . Lichtblau
70-77 L M K  Kopřivnice 3065

(pouze jedna soutěž)
Bylo hodnoceno celkem 7 sportovců I. a II. 

výkonnostní třídy.
Úplné žebříčky budou zveřejněny spolu 

s ostatními kategoriemi po ukončení všech 
mistrovských soutěži.

F ilm ování z m odelu

(s-am) Zajímavou specializaci si zvolil 
britský modelář Bond. Využívá R/C modely 
k letecké fotografii. Jeho posledním dílem 
Je velký větroň Aries, na který namontoval 
elektricky ovládanou kameru 8 mm. S  touto 
kamerou natočil celý film při létání nad 
plachtařským letištěm Bristol Gliding Club. 
Ve filmuje kamera nejdříve umístěna tak, že 

filmuje nazad a a v záběru jsou i ocasní 
plochy. Další záběry jsou pak dělány s kame
rou mířící kupředu.

TENTO SEŠIT je „postižen 
sportem14 -  jak bývá ostatně osu
dem „devítky44 nebo „desítky44 
rok co rok. Redakce je si toho 
vědoma a dluh čtenářům, čekají
cím spíše na techniku, nenechá 
nesplacený.

R. Čížek se sportovním komisařem Fre
dem Militkym v Tečku

balsovým mrakem mám náležitý respekt a do 
těsné blízkosti svahu se odvažuji jen v nouzi. 
Nevyplatilo se to dosti brzy. Po 45 min. letu 
podvléká jeden z  modelů náhlým obratem 
křídlo pod anténu mého Delfína, pochopitel
ně nikoli záměrně. Veškeré pokusy dostat se 
ve vzduchu od sebe končí pádem obou modelů 
asi z  15 m nosem do země. Vzdávám dík 
Graupnerově Variophonu, že mu to nevadí -  
pracuje dál naprosto spolehlivě. Opravuji le
penkou křídlo a trup. Uvědomuji si, že mimo 
nezapočitatelné minuty letu je tu ještě 3)4 
hodiny ztráta hledáním a opravou modelu. 
Celkem tedy přes 100 minut ztráty.

Ve 14,00 hod. startuji potřetí, s malou 
nadějí, že se podaří „udělat" alespoň 3 ho
diny. Čas se táhne, zdá se mi věčností než 
je znova zaregistrováno 45 min. letu. Vše
možně se vyhýbám houfům, létám klidněji 
a úsporně. Je to nutné, chvílemi je citelný 
rozpad termiky v blízkosti svahu a ani vítr 
nedává jistotu. To poznávám po 1 hod. 
20 min. letu, kdy jen s největším úsilím jsem 
přestál první opravdovou krizi. Když se na 
svůj model díváte už shora a vítr slábne, 
zbývá jen vytrvat a bud těsně „hoblovat" 
svah, nebo jít přímočaře od něho a „lízat" 
termiku. Udělal jsem prvé a po Sminutové 
„křeči" bylo zase vše v pořádku. To se opa
kovalo ještě třikrát. Předposlední případ byl 
zlý, ač už jsem měl 3 hodiny za sebou. M ít 
model o 300 g lehčí, bylo vše mnohem snad
nější.

Po 3 hod. a 40 min. měníme pro jistotu 
vysílač, ač během celé doby nedošlo k jediné
mu vynechání. To je nesporně základ celého 
úspěchu. Už je půl sedmé večer a je mi jasné, 
že už půjde jen o minuty. Klesají i opravdové 
větroně, laminátový Phönix letí nízko pod 
našimi modely. Nezvykle krásný pocit! 
Všechny modely se nyní tísní těsně u svahu 
a chvílemi létají jakoby husím pochodem, 
pokud to přibližně stejné rychlosti dovolí. Po 
4 hod. 36 min. přichází konečné rozhodnutí. 
Neodvažuji se už znovu hledat dále od sva
hu, abych nezkazil přistání. Mírně potlačuji 
proti svahu a těsně u něho natahuji. Přistá
vám nahoře na ploše, po větru, 12 m od 
místa startu za 4 hodiny 36 minut 21 vte
řin. Byl to hezký zážitek, i když vím, že to 
není nic světoborného. Technické možnosti 
jsou větší a já  věřím, že tenhle čas už koncem 
tohoto roku dávno jako národní rekord platit 
nebude. A le to bude v pořádku, at se to hýbe!

TECHNICKÉ ÚDAJE
Létal jsem se zapůjčenou aparaturou 

firmy Graupner typu Variophon-Varioton

MODELÁŘ . 10/1966
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M fin r i  p p i  CÍN byl navržen a postaven pro 
li lu  JELL Ul Li III velké namáhání a proto jed
notlivé části jsou silně dimenzovány.

K řídlo je dvounosníkové a ještě má potaženou 
nosovou část balsou tl. 1,5 mm. Také balsová od- 
tokovka je vyztužena smrkovou lištou 2 x 10. Oba 
nosníky jsou ještě vyztuženy lehkými balsovými 
stojinami. Profil křídla tlustý 12 % s rovnou spod
ní stranou je převzat z německého modelu „Clou” . 
Je daleko vhodnější než původní profil Clark -  Y. 
Poloviny křídla jsou spojeny vložkami z trojnásob
ného hliníkového plechu tl. 1,5 mm,· volně zasu
nutými do pouzder v nosnících. Vložky se při nárazu 
snadno ohnou dopředu nebo zpátky.

T rup  je postaven z bočnic, doplněných vpředu 
několika přepážkami; potah stěn je z balsy tl. 2 mm. 
Lisovaná kabina je snadno odnimatelná. Pod kříd
lem není trup potažený a mimo můstek před kříd

lem je vnitřní prostor až po odtokovou hranu křídla 
přístupný.

R adiová a p a ra tu ra  Variophon-Varioton je 
uložena takto: v kabině oba akumulátory Deac 
2,4 V a 6 V a za nimi vypínač. Pod křídlem vpředu 
přepínač (základní díl +  kanály 1-2 a 7-8), za ním 
odnímatelně upevněna obě serva Bellamatic II. 
Řízení je pomocí táhel ze smrkové lišty 4 x 4 na 
obě kormidla.

Výškovka je dvojí. Je-li model vybaven jako 
jednopovelový (pouze směrovka), má mírně nosnou 
výškovku obvyklé stavby s papírovým potahem, 
Je-li vícepovelový (ovládané výškové kormidlo), 
je profil výškovky souměrný a výškovka bytelnější. 
Tento případ je nakreslen.

Sm ěrovka není snímatelná. Sestává z rámu, 
příček a páskových žeber. Směrové kormidlo bylo 
nutnopři rekordním pokusu zvětšit v šířce 25 mm po

12

Superhetpro 10 kanálů. Při letu jsem po
užil pouze 4 kanály (2 pro směrovku, 2 pro 
výškovku). Obě serva značky Bellamatic II. 
Akumulátory: pro serva Deac 100 (2,4 V), 
pro přijímač Deac 500 DKZ (6 V). Tytéž 
články (dvakrát 6 V) jsou i ve vysílači. Změ
řené napětí na článcích po 5 1 /2hodinovém 
provozu bylo ještě vyšší než jmenovité na
pětí (2,4 V a 6 V). Proto věřím, že bude 
možno letět s tímto zařízením déle než 
6 1/2 hodiny.

Velmi jednoduchá obsluha, bez seřizo
vání, velká odolnost proti nárazu, laciný 
provoz (nabíjení akumulátorů) a malé roz
měry -  to jsou velké přednosti Graupnero- 
vy aparatury Variophon-Varioton. Dčkuji- 
li touto cestou firmě za poskytnutou tech
nickou pomoc a příležitost získat tolik zku
šeností, je to jistě to nejmenší.

Závěrem zásadní zkušenost: jdete-li na 
svah, musíte mít servo dosti silné, protože 
směrovka by měla být stejně veliká jako 
kýlová plocha -  tedy 50: 50 %. To platí 
prc/ střední a těžké modely. Lehké modely 
mohou mít směrovku 50 až 30 %. Nedejte 
se mýlit tím, že to doma na šňůře jde dobře. 
Na svahu se musíte umět otočit „na pět
níku" -  když je to potřeba -  nebo to ne
umíte a na tento nedostatek můžete dopla
tit.

Záznam o rekordním letu byl se všemi 
náležitostmi zaslán ústřední sportovní 
komisi Aeroklubu ČSSR ke schválení.

Radoslav ČÍŽEK

PO UZÁVĚRCE jsme se dozvě
děli, že popisovaný rekordní výkon 
opravdu dlouho nevydržel. Vladi
mír Štefan z LM K  Vrchlabí do
sáhl 20. srpna 1966 v Krkonoších 
času 4 hodiny 54 minut 28 vteřin. 
BLAHOPŘEJEME a doufáme, 
že výkon bude vlídně přijat ct. 
Hlavním Sportovním Komisařem.

Jenže „Radouš" už to ví a vypra
vuje se na Ranou, jen co bude mít 
průkaz komisaře František Vosyka, 
který Ranou zná jak své boty. Tak
že -  v celkosti, jak říká Karel 
Bittner -  SE TO HÝBE a to je 
dobře! Red.

celé výšce. Balsová ostruha a současně kýlovka na 
spodku trupu byla v poslední době pro neustálé 
vylamování odstraněna. Na vlastnosti modelu to 
nemá vliv.

Model se jako celek osvědčil, jak letovými vlast
nostmi, tak odolností. Několik detailů je třeba ještě 
propracovat (upevnění směrovky, uložení výškovky 
a její ochranu před poškozením). Model má za 
sebou též desítky úspěšných startů šňůrou. Může 
létat i s pomocným motorem Jena 1 cm*, umístě
ným nad křídlem na konzole. Provoz s uvedenou 
aparaturou (jíž se podobá náš nový Tonox) je velmi 
levný; omezuje se vlastně jen na dobíjení akumulá
torů. ★

Mám za to, že je u nás plno svahů, kde se dá létat 
s R/C větroněm. Je-li vhodný model, dají se -vy
užít malá převýšení -  při vhodném plošném zatí
žení. (Domnívám se, že lze jít až na 25 g/dm*). 
Snad bychom tedy mohli stavět víc R/C větroňů 
a věnovat těm našim svahům více pozornosti, (čk)

Tvar íebra a výškovky R/C větroně Delfin, obo
je v poloviční velikosti. V údajích o použitém ma
teriálu označuje písmeno B balsu

/
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Z  NSR PRO REKORD D O  ČSSR

SVĚTOVÝ VÝKON N A  RANÉ
Vynikající podmínky, které skýtá svah kopce Raná 

=  u Loun, přivedly k nám jednoho z předních západoně- 
= =  meckých modelářů pana G. Friedricha, který zde letos 
=  výkonem 12 hod. 2 m in. 13 vt. překonal německý národní 
==: rekord o 5 hodin. Pokoušel se o to již loni v srpnu, avšak
7== neuspěl pro špatné počasí.

JAK TO BYLO LETOS

První pokus dne 25. července se opět nevydařil, protože vítr po 
půlhodině ustal a tak model přistál za 40 minut letu. Druhý pokus 
dne 28. července skončil konečně výsledkem, jenž by donedávna 
byl i světovým rekordem.

Pan Friedrich odstartoval tak, že model hodil od větrného 
pytle. Bylo to v 8,55 hodin ráno. Model začal stoupat a za 10 
minut byl již dobrých 150 n nad svahem. Hned po startu se k mo
delu přidaly tři poštolky, které předtím plachtily na svahu. Asi po 
půl hodině, když model měl již asi 400 -f- 450 m převýšení, po
štolky jako na povel složily křídla a vrátily se na svah. Mezitím se 
přiblížila od severozápadu řada kumulů a její okraj byl již nad 
námi. Proto nebylo nic snažšího než udržovat model stále proti 
větru pod kumuly. Tak tam vydržel asi 3 1/2 hodiny. Mezitím 
jsme cestovali mezi obchodem a vrcholem Rané a obstarávali 
občerstvení a jídlo. Když pilot jedl, začal model najednou prudce 
klesat. Spíše to vypadalo jako nálet. Všichni jsme vyskočili a čekali, 
co se stane. Když pilot posléze model vyrovnat, začali jsme disku
tovat, co bylo příčinou. Pan Friedrich hned vyměnil baterie vysí
lače a přezkoušel všechny pohyby modelu. Vše fungovalo správně 
a my jsme se dohodli, že pravděpodobně šlo o cizí signál. Později 
se to opakovalo ještě dvakrát, naštěstí model byl vždy dostatečně 
vysoko a mohl být včas „usměrněn**.

Okolo 6. hodiny letu se začaly kumuly rozpadávat a vítr sláb
nout. Model pomalu klesal, za půl hodiny byl nad svahem a klesal 
až pod úroveň kopce. Jenom díky výborné pilotáži a vlastnostem 
modelu se podařilo udržovat jej tam ve stálé výši. Byli jsme napjati,

Rekordman (vpravo) spolu s autorem článku

protože do německého národního rekordu chyběla ještě necelá 
hodina. Pilot s modelem doslova kopíroval svah, od něhož nebyl 
konec křídla často dále než půl metru. Čekali jsme každou chvíli 
konec. Avšak pan Friedrich teď ukázal, že oprávněně patří mezi 
přední modeláře své země. Všichni, kdo jsme tam byli, také létáme 
s R/C větroni, ale takovou pilotáž bychom zatím nedokázali! 
Konečně začal vítr znovu foukat, až dosáhl síly jako na začátku letu 
a model znovu vystoupal asi 150-ř 200 m nad svah. Oddechli 
jsme si!

Když se opět přiblížil velký kumulus, pilot pod ním vystoupal 
až do cárů pod základnou. Aby nevlétl do mraku, předvedl několik 
akrobatických obratů s vývrtkou a znovu stoupal. Opakoval to 
třikrát, aby čas neplynul v takové jednotvárnosti.

V sedmé hodině letu přijal pilot skromně naše upřímná blaho
přání k překonání německého národního rekordu. Připustil, že v té 
šesté hodině měl trochu „nervy**. Do 19 hodin se neudálo nic 
zvláštního; rozptylovali jsme se anekdotami a modelářskými per
ličkami. Když se začalo šeřit, sešli jsme pod svah, aby byl model 
lépe vidět proti obloze a mohl být řízen níže nad svah. Jakmile 
klesl až ke svahu, objevila se za ním sova a jala se kopírovat jeho 
let jako stín. Pan Friedrich obrátil prudce model a začal sovu 
honit. Ta asi nic takového nezažila a honem se ztratila. Ani ne za 
pět minut tam byly sovy dvě, avšak sledovaly model ve větší stálé 
vzdálenosti a neodvážily se přiblížit.

Asi okolo třičtvrti na devět jsme počali již model pro tmu ztrácet 
a tak se pilot rozhodl přistát. Přítomní plachtaři mu osvětlili mo
tocykly přistávací plochu, na kterou model jemně dosedl. Ručičky 
stopek se zastavily ve 20 hod. 57 min. 13 vt. a tím byl německý národní 
rekord překonán o celých pět hodin!

TECHNICKÉ ÚDAJE
M odel U ranus má rozměry podle připojeného přibližného 

plánku. (V NSR je vydán stavení plánek.) Pocha křídla je 62 dm*, 
plocha výškovky 10,14 dm2; profil na křídle vlastní s prohnutou 
střední čarou, na výškovce souměrný 8%; celková váha 2100 g.

Radiové zařízen í: přijímač superhetový Graupner-Grundig, 
serva Bellamatic II a Servoautomatic II. Přijímač i serva byly 
napájeny americkými bateriemi značky Mallery, jež se používají 
v kosmických sondách. F ran t. SIEBENBRUNER
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DOTAZ
Nenašel by se výrobce alespoň pro plošné spoje 

na soupravu T R IX  ? Z  více dopisů

ODPOVĚĎ
Ano -  je to družstvo Mechanika, provozovna 

Varnsdorf, Klostermannova 1436. Mají tam hotové 
fotokopie plošných spojů TRIX podle podkladů 
z naší redakce a jsou připraveni zhotovit komuko i 
plošné spoje TRIX na zakázku a zaslat je dobírkou.

DOTAZY
1. Je možno u nás koupit krystal 27,12 M H z jako 

běžné zboží v obchodě za pevnou maloobchodní cenu 
anebo jen z druhé ruky, často přemrštěně drahý? V Mo
deláři 3/1965 jste slibovali, že krystaly budou za 
60,36 Kčs v modelářských prodejnách.

2. Proč nikdo nevyrábí RjC soupravu Gama? 
Proč v S S S R  je možné vyrobit 10 000 jednopovelo- 
vých souprav po 30 rublech (asi 300,— Kčs) oproti 
750,— Kčs za Gamu?

P. Zapletal, Otrokovice

ODPOVĚĎ
1. Informace v MO 3/1965 platí dosud v plném 

rozsahu. Opakujeme z ní to hlavní: křemenné krys
taly 27,120 MHz vyrábí a dodává TESLA n. p. 
(Elektrokeramika), Okružní 1144, Hradec Králové. 
Jde o 2 druhy: A -  (AD T 11) v prachotésném dr
žáku (60,36 Kčs za kus) a H -  (H A T  11/3) v herme-

světové modely M alý model „H ors Pantoufles"

Nezvyklé řešení modelu kategorie Coupe 
d’Hiver zvolil známý francouzský modelář 
René Jossien (přeborník Francie r. 1953 
a 1954). Je to dolnoplošník s křídlem lome
ným do U a sklopnou podvozkovou nohou. 
Model je stavěn velice úsporně, aby byla 
zajištěna co nejmenší váha (80 g).

Trup je příhradový, z balsových podél- 
níků a rozpěrek 2x2 .  Celý je potažen 
lmm balsou.

Křídlo je stavěno vcelku a k trupu je při
vázáno zespodu gumou. Zapadá do výřezu 
na spodku trupu, který je v tomto místě na 
obou bočnicích zesílen.

Ocasní plochy jsou běžného druhu, za 
zmínku stojí vyosení celé směrovky -  jako 
dynamické vyvážení momentu vrtule.

Potah z japonského papíru a tenkého 
Modelspanu v barvě modré a žluté.

Vrtule je dvoulistá, balsová, sklopná.
Plánek a fotografii otiskujeme více jako 

zajímavost než návod „jak udělat", protože 
toto řešení bude mít řadu nedostatků. 
Model je nepochybně méně výkonný než 
obvyklý hornokřídlý toho typu a také po
škozování potahu křídla při přistání v te
rénu bude časté, přestože je na spodku 
z Modelspanu. Rad. ČÍŽEK
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tickém držáku (přibližně 110,— Kčs za kus). Vý
robce může dodávat jenom socialistickému sektoru 
a organizacím a klubům Svazarmu.

Obchodu Drobné zboží jsme doporučili, aby kry
staly objednal Právě tak u ini’, takže krystaly 
(ABT 11) přijdou a i ještě cto do mod. pro ejen.

2. Družstvo Jiskra Pardubice (výrobce soupravy 
Gama) bylo převzato družstvem KOVO Urbanice, 
jež má jiný výrobní program než elektrotechniku. 
Nového výrobce pro Gamu se nepodařilo zajistit. 
Podaří-li se ústřední modelářské sekci někde uplat
nit výrobu jednoduché R/C aparatury, měla by být 
dnes již modernější než Gama.

Podle přesných informací o sovětské jednokaná- 
lové soupravě Signal (viz MO 7/66) se ani sovět
ským organizátorům modelářství nepodařilo zajistit 
velkosériovou výrobu, o niž usilovali. Signa! byl 
zatím vvroben v menší sérii za cenu podstatně vyšší 
než se předpokládalo a je naopak dražší než Gama.

MO
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Jednopovelový R/C model HEHULÍN
Konstruoval a píše Miloslav URBAN, LMK ČSA Ruzyně

Model jsem navrhl v roce 1962, a to podle zkušeností a rad mo
delářů B. Patočky a Z. Havlína, kteří se tenkrát věnovali již  pět let 
radiem řízeným modelům. Díky jim jsem začal tam, kde oni tehdy byli 
a v tom také vidím důležitý prvek. -  Zkrátka: nevymýšlet trakař, 
který už jezdí!

Někteří čtenáři Modeláře si možná vzpomenou, že model ve star
ším provedení byl již  uveřejněn v malém plánku v sešitu 411965. Nyní 
má model motor v normální svislé poloze. Na plánku je nakreslen ve 
třech variantách, jež vyplynuly z  užívání různě zkušenými modeláři

v našem klubu. Domnívám se, že právě tři varianty -  o nichž je dále 
řeč -  přibližují Hehulína také širšímu okruhu zájemců.

Představy o nejvhodnějším jednopovelovém modelu má každý jiné 
a je těžké prohlašovat, že jedině ten nebo onen typ je nejlepší. Je 
nesporné, že jednopovelový model n ikd y  nebude dokonalý, vždy mu 
bude „něco“ chybět. Ve světě je dnes jednopovelový model spíše hrač
kou, podobně jako nejjednodušší elektrický vláček u nás. M y jej ale 
bohužel považujeme ještě stále za vrchol modelářské techniky, kolem 
které hodně diskutujeme a vzdycháme, jaké by to bylo, kdyby...

NA PLÁNKU je verze I naznačena 
tečkované, ve verzi II je plánek nakreslen 
plnými čarami a verze III je naznačena 
čárkovanými čarami. Ve všech třech  ver
zích je stejný úhel seřízení a poloha 
těžiště.

P rv n í verze je určena pro začátečníky 
v radiem řízených modelech, kteří ovšem 
již mají zkušenosti s volně létajícími mo
dely. V tomto případě je model celý z tu
zemského materiálu, mimo kýlovou plochu 
se směrovkou. Má dvoukolový podvozek 
a trup je potažen překližkou na bocích jen 
do poloviny (na plánku tečkované) a po
tom až v ocasní části, kde je umístěna výš- 
kovka. Křídlo a výškovka jsou obdélníko
vé, žebra z lmm překližky jsou vylehčena.

D ruhá  verze, ve které je plán hlavně 
kreslen, je určena pro soutěžní létání. Ma
teriál je použit tuzemský, jako v prvém pří
padě. Model má tříkolový podvozek, boky 
trupu potaženy celé překližkou tl. 0,8 mm.

U verze tře tí -  též pro soutěže -  je 
trup podobný jako u druhé, jen horní stra
na od přepážky 4 a kýlová plocha jsou po
taženy balsou tl. 1,5 mm. Křídlo a výškov
ka pak jsou běžného balsového provedení 
a mají v koncových částech lichoběžníkový 
tvar (na plánku čárkovaně).

K STAVBĚ

Řekněme úvodem, že konstrukce i stav
ba a také vzhlednost jsou podřízeny účel
nosti. Hehulín v kterékoli ze tří verzí není 

• model na výstavu, ale především na létání. 
Konstrukce dílů byla ověřena na několika 
kusech, postavených různě zručnými mo
deláři. Konstruktérem pilotovaný model 
obsadil dvakrát první místo v celostátním 
sportovním žebříčku.

Stavební popis se omezuje jen na pod
statné věci, je vysvětlením k podrobnému 
plánku, nikoli podrobným návodem.

T rup  příhradové konstrukce lepíme celý 
zásadně Epoxy 1200. Pozornost věnujeme 
zvlášť přední části trupu, pro jejíž montáž 
si zhotovíme předem díly předního pod
vozku, motorové lože a palivovou nádrž. 
Velikost nádrže upravíme podle použitého 
motoru tak, aby chod motoru byl 5—6 
minut, což nám na odlétání soutěžní sesta
vy musí stačit.

U verzí II a III si připravíme stojinu 16 
z 10 mm letecké překližky, kterou po přes
ném nalícování mezi přepážky 1 a 2 zale
píme a ještě zajistíme k první přepážce 
šroubem do dřeva. Všude, kde je to možné, 
dáme ještě výkližky, aby se stojina ani při 
tvrdém přistání nevylomila. Spodní strana 
trupu je ve všech třech verzích potažena 
překližkou až po místo označené na plánku, 
to je za hlavní podvozek, který potah pře
rušuje. Přes všechno včetně překližky je 
pak potah z monofilu nebo silonu.

Horní strana trupu je od přepážky 1 
k přepážce 3 potažena překližkou a od 
přepážky 4 ve verzi I a II Modelspanem, 
ve verzi III pak balsou tl. 1,5 mm. Neza
pomeneme při tom na odnímací kryt, aby 
byl dobrý přístup k ovládacímu magnetu.

U svislé ocasní plochy věnujeme 
pozornost především kýlové přepážce 7, 
kterou dvakrát zesílíme a dobře zalepíme 
Epoxy 1200. Ve cvičné verzi (I, II) zhoto
víme kýlovou plochu ze zbytků balsy podle 
plánku, u verze III ji potáhneme balsou tl.
1,5 mm. Směrové kormidlo z tvrdší balsy 
potáhneme Mikelantou. Musí se otáčet 
úplně lehce a přesně v čepech ze zkráce
ných a upravených hřebíčků. Dolní ložisko 
tvoří celuloidová kulisa, která má funkci 
dorazu pro klidovou polohu a zároveň ra
mene pro táhlo. V horní části je na smě
rovku přilepeno rovněž celuloidové zpev
nění, tvořící druhé ložisko.

Svislá ocasní plocha Hehulína je v po
rovnání s jinými modely znatelně větší. 
Taková plocha model dobře vede a její 
kormidlo jej ovládá, když „to tam kop
ném". Vzhledem k větší účinnosti smě
rovky musíme ovšem rychleji pulsovat 
řízení, chceme-li letět přímo, ale jinak si 
ovladatelnost jednopovelového modelu 
„nekoupíme".

Podvozek Hehulína sice také nezala- 
hodí každému oku, zato je však mimořádně 
robustní a účelný. Jde zejména o neobvykle 
mohutný přední podvozek, provedený 
takto proto, aby model po jakkoli tvrdém 
přistání startoval opět přímo a nehonil 
majitele po vzletové ploše, jak často vidíme.

pouzder. Smontujeme jej tak, aby otáčení 
kolem osy sklápění šlo ztuha, protože po 
několika přistáních se mechanismus uvolní. 
Jako pružící element se nejlépe osvědčila 
pásová guma, vinutá mezi rozpěrky 10 a 13. 
Gumy dáme tolik (2 x4  mm asi 1 m), aby 
přední podvozek nepropružil, jestliže za něj 
zvedneme plně vybavený model do letové 
polohy. Podvozek smí propružit až tehdy, 
uděláme-li s takto drženým modelem 
prudší pohyb, jakoby podvozek dostal ná
raz.

Výškovka je u verzí I a II z tuzemského 
materiálu, překližková žebra jsou vylehče
na. Spodní klín, doplňující tvar trupu, je 
z pěnového polystyrenu, střed je potažen 
0,8mm překližkou. U verze III je použito 
běžné balsové konstrukce. Důležité je 
dodržet nulový úhel nastavení výškovky.

Při volbě nosné výškovky jsem vycházel 
z praxe, kterou mám s volnými motorový
mi modely a myslím, že jsem udělal dobře.

K říd lo  v celku je sice nepraktické na 
transport, ale je o jednu starost méně, totiž 
o možnost, že se „něco hlo“ a že „to" tedy 
nepoletí doleva nebo doprava...

Středy 18 a 19 jsou z letecké překližky. 
V balsovém provedení je vhodné umístit 
žebra asi 40 mm od sebe a dále pak zvětšit 
celkové rozpětí o 40 mm, aby se nahradila 
plocha ztracená seříznutím odtokové lišty. 
U balsové verze se velmi osvědčil duralový 
pásek 0,6 X 5 X 500 mm, vložený do okraje 
odtokové lišty uprostřed křídla. Křídlo se 
jím zpevní, ale hlavně nedochází k proříz
nutí odtokové lišty pevně přitaženou váza
cí gumou.

Hlavní podvozek, u verze I dvoukolový, 
je z tvrdého duralu tl. 1,8 mm, zpevněného 
ocelovým 3mm drátem, který tvoří též 
hřídele kol. Přední podvozek (u verze II 
a III) se skládá ze 4 hlavních dílů z dura- 
lového plechu, 4 kusů rozpěrných trubiček, 
šroubů M3 a 2 bronzových (mosazných)

M otor o zdvihovém objemu válce 2,5 
až 3,5 cm8 musí být dostatečně výkonný. 
Nejde o vysoké otáčky, ale o kroutící mo
ment. Montáž v normální poloze je nej
výhodnější pro co nejméně starostí s obslu
hou. Hodnoty vyosení (2,5° dolů a 1,5° 
vpravo) jsou pouze směrné. Vliv dobrého

MODELÁŘ . 10/1966 15







zakrytování se projevil v praxi na klouza
vém letu.

Osvědčila se tuzemská silonová v rtu le  
0  250/120 mm (s motorem MVVS 2,5 D). 

Pro dobré létání soutěžní sestavy se snaží
me o to, aby motor dobře táhl v pomalých 
fázích letu. Toho dosáhneme nejspíše 
s vrtulí o menším stoupání a větším prů
měru.

Podle zkušeností autora není též účelné 
snažit se za každou cenu mít rychlý model. 
Výsledek je problematický: takový model 
sice lépe proniká proti větru, ale také se 
často dostane z dosahu řízení a zmizí vůbec 
z dohledu.

Součásti řízení

Jednopovelový radiový p řijím ač, kte
rý máme k dispozici, umístíme včetně 
elektrických zdrojů  do prostoru pod kříd
lem. Obecně lze k nejednotným aparatu
rám sotva více hovořit, kromě důtklivého 
doporučení spolehlivé elektrické instalace 
a důkladného obložení radia pružnou pě
novou plastickou hmotou (houba Molitan 
apod.) j obojí platí vždycky.

Jako výkonný řídicí element se osvědčil 
na modelu Hehulín nejlépe m agnet. Je 
to ovšem v prodeji nedostupná součást, 
kterou je nutno zhotovit amatérsky (proto 
je též na plánku, ač to není obvyklé). Prob
lémem je hlavně sehnat vhodný materiál, 
který nedrží magnetismus.

Cívku magnetu zhotovovaného podle 
plánku navineme měděným smaltovaným 
drátem o ø  0,25 mm zkusmo tak, aby 
spotřeba cívky nepřesáhla hodnotu 400 mA. 
Čím větší bude při zapnutí síla magnetu, 
tím lépe. U nás v klubu jsme vyrobili již 
značný počet megnetů, ale nikdy se nám

nepodařilo vyrobit dva stejné. Ostatně 
ani odborníci -  k nimž se autor nepočítá -  
nedokázali dát zatím modelářům rozumný 
recept. Důležitá je odchylka destičky, 
kterou přitahuje jádro. Nemá být v tomto 
případě větší než 2 mm. Výslednou vý
chylku na směrovce musíme získat d lo u 
hou pákou na magnetu a k r á tkou  pákou 
na kulise směrovky (dodržte míry podle 
plánku a budete spokojeni).

Funkci magnetu prověříme takto: při 
svislé poloze trupu modelu s motorem na
horu zapínáme střídavě jako při létání 
proud do magnetu, jenž musí spolehlivě 
ovládat směrovku. Opačnou funkci mag
netu, tj. vracení směrovky do klidové po
lohy, kterou zajišťuje pružina, ověříme při 
opačné poloze trupu. Po zaniknutí signálu 
musí pružina magnetu spolehlivě vrátit 
směrovku do klidové polohy. Výchylky 
směrovky jsou na plánku. Prvá signálová 
výchylka musí být větší, aby model spoleh
livě reagoval.

Táhlo řízení slepíme (Epoxy 1200) ze 
dvou kvalitních lišt do tvaru T , na konce 
upevníme nití a přilepíme kování z ocelo
vého drátu. Proti vypadnutí z páky mag
netu zajistíme táhlo připájením tenkého 
ocelového drátu na ocelový drát koncovky 
táhla.

Seřízeni a  zalé tán í

Kontrolu seřízení uděláme podle zná
mého receptu z Modeláře, to je úhloměry: 
výškovka 0°, křídlo nejvíce +  2,5°, nej
méně +  2°. Seřízení dolaďujeme brouše
ním bočnic trupu, na kterých výškovka 
sedí.

Poloha těžiště modelu musí odpovídat 
(při prázdné palivové nádrži) údaji na 
plánku, to je těsně před polovinou hloubky 
křídla, a to i kdybychom měli dovážit mo
del olovem. (Vzletová váha po všech úpra
vách nemá přesáhnout 2 200 g!)
N edom nívejte se, že chybnou polohu 
těžiště nap rav íte  vypodložením  výš- 
kovky.

Překontrolujeme vyosení motoru, 
o němž už byla řeč. Dále doladíme výchyl
ky, směrovky. Levou seřídíme pilováním

T E C H N I K A

S P O R T

U D Á L O S T I 1ti m ,

Učm e se vydě lávat!

(sch) Naše modelářské kluby si často stě
žují na nedostatek finančních prostředků. 
Málo však dělají pro to, aby si prostředky 
získaly jinak než z  dotace.

Modellbauclub Mittelrhein v Oberbieber 
v N SR  (nedaleko Bonnu) sdružuje jen RjC  
modeláře v počtu 32. Klub má pronajatou 
travnatou plochu asi 30 X 120 m jako letiště 
a u ní velký autobusový vlek s osvětlením a 
sporákem na plynovou bombu jako klubovnu. 
Dotaci nepobírá, kde tedy bere prostředky ? 
Vydělává si, jak to jde!

Příkladem výdělečné akce byla i I. me
zinárodní soutěž, uspořádaná koncem srpna 
na oslavu desetiletého výročí klubu. Po 
soutěži v sobotu večer a v neděli odpoledne 
bylo předvádění R /C  modelů (volná akroba

cie, jakýsi druh souboje aj.) a po dvou sesko
cích parašutistů. Čili program, dá se říci 
velmi skromný. Díky dobré propagaci přišlo 
však v sobotu okolo 2000 a v neděli přes 3000 
diváků. Dospělí platili vstupné 1,5 DM, 
děti nic. Zato však tu byla pro děti (a kapsu 
rodičů) jednoduchá a lákavá soutěž s balónky, 
jež je vůbec v N SR  značně oblíbená. Prodá
vají se vodíkem plněné balónky a lístky s na
tištěnou adresou modelářského klubu, na 
něž se napíší adresy soutěžících. Balónek 
s lístkem se vypustí a nálezce se na lístku 
žádá o jeho nevyplacené zaslání. Vítězí sou
těžící, jehož balónek ulétl nejdále. Cenat 
Vyhlídkový let na větroni. Dalším výděleč
ným prostředkem byly vkusné 48stránkové 
programy, sloužící také k náboru mládeže a 
obsahující inzerci. Byly slosovatelné a cena
mi byly opět vyhlídkové lety na větroni. Ko-

kulisy nebo vypodložením, pravou ohýbá
ním smyčky na táhle u magnetu.

Pro zalétání vyčkáme klidného počasí. 
Jestliže jsme zmíněné seřízení udělali 
přesně a model není zborcen, zkusíme hned 
první start se země. Zaklouzání modelu 
můžeme vynechat; bylo by stejně dosti 
obtížné vzhledem k poměrně značné rych
losti modelu. Před startem ještě ověříme, 
zda model pojíždí Jehce a v přímém směru; 
neškodí namazat hřídele kol palivem. Pa
liva natankujeme na 60 až 90 vt. chodu 
motoru.

Ve dvoukolové verzi má model kratší 
rozjezd než v tříkolové, ale je velmi chou
lostivý na boční vítr. U tříkolové verze 
počítejte s délkou rozjezdu 50—60 metrů. 
Stálým kódováním držíme model při roz
jezdu v přímém směru. Neodlepí-li se asi 
do 80 m od místa vypuštění (při dobrém 
chodu motoru), je třeba zmenšit potlačení 
motoru, nikoli „natáhovať4 výškovku 
(zvětšovat úhel seřízení)! Předpokládáme 
ovšem, že úhel seřízení je v rozmezí +  2 
až +  2,5°. Nechtějte, aby se model odle
poval po 20 metrech, to byste si s ním pří
liš nezalétali. Buď by v motorovém letu

nečně na závěr uspořádal klub taneční večer 
ve velkém stanu na letišti, který předtím slou
žil soutěži.

Celá akce byla aktivní, i když pořadatelé 
z  výtěžku hradili četná vydání: účast členů 
mezinárodní jury a rozhodčích, seskoky čle
nů parašutistického klubu, pořadatelskou 
službu hasičů, postavení stanu aj.

Náčelníkům a radám našich klubů se tu 
nabízí zkušenost a námět k přemýšlení, jak 
uspořádat jednoduché a přitažlivé propagač
ní akce s finančním výtěžkem. Že to ani u nás 
není „beznadějné'*, to ukázali letos např. 
pořadatelé „výběrovky44 v Trenčíně, o níž se 
zmiňujeme na jiném místě.

„R a t-rac ing “  v Evropě

(s-ma) Belgičtí modeláři chystali na 
měsíc září první závod oblíbené americké 
kategorie upoutaných modelů Rat-racing. 
Pravidla jsou celkem jednoduchá. Velikost 
modelu a zdvihový objem motoru bez ome
zení (samozřejmě kromě omezení FAI). 
Dvoukolý podvozek. Objem palivové nádr
že neomezen. Délka řídicích drátů 15,92 m. 
Létají se tři kola: prvé na 35 okruhů bez
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houpal anebo při přebytku motorického 
výkonu by příliš stoupal. Model má stou
pat jenom mírně, abychom mohli létat 
soutěžní sestavu v přiměřené výšce.

Létání se nelze naučit teoreticky. Má-li 
se dostavit úspěch na soutěži, chce to létat 
a létat, zvyknout si na svůj model, po ha
várii nestavět hned jiný, ale opravovat 
a znovu létat, až nakonec dostaneme model 
do ruky a přijdeme na chuť létání.

Ještě jednu radu, než poprvé odstartu
jete: dobře si rozmyslete a zapamatujte, co 
vlastně chcete dělat s modelem ve vzdu
chu. A vyžeňte všechny „kibice", protože 
ti vás dokáží jedině poplést, třeba to byli 
modeláři. Jiné je přihlížet a jiné je držet vy
sílač a učit se létat, když se třesou kolena.

Jakmile budete mít první starty úspěšně 
za sebou, začněte hned trénovat soutěžní 
letovou sestavu, nelétejte „jen tak“ . Nemu
síte třeba ani soutěžit, ale potřebujete mít 
pevný program, chcete-li se naučit model 
skutečně řídit, nikoli s ním jen poletovat.

★
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trochu jinak

Po postavení několika akrobatických u- 
poutaných modelů jsem chtěl vyzkoušet, 
zda by mi dobře létal také model odliš
ný od ustálených tvarů, více se podobající 
skutečnému modernímu letadlu. Výsledný 
návrh -  balsový model s motorem M W S
2,5 T R — létá celou akrobatickou sestavu.

K řídlo má žebra (viz obrys 1 : 2) i po- 
ložebra ti: 2 mm, náběžku 7 x 7 ,  hlavní 
nosník ze dvou smrkových lišt 3 x 4 a  od- 
tokovku dvakrát 2 x 25.

Ocasní plochy s profilem rovné desky 
jsou z plné balsy tl. 3 mm.
• T rup  má vpředu tři přepážky z překližky 
tl. 3 mm, jež nesou motorové lože ze dvou 
bukových hranolů 8 x 10 x 150. Na tento 
celek jsou přilepeny bočnice z balsy tl. 
2 mm, rozepřené směrem dozadu příčkami

a spodní stěna rovněž tl. 2 mm. Oblý vršek 
je lamelován z balsy na lehké půlkruhové 
přepážky. Přední podvozek drží na masív
ním „motorovém" základu, zadní na zesí
leném trupu. Kabina je vylisována z plexi
skla v olejové lázni.

Řídicí mechanismus je běžného prove
dení s bronzovými pouzdry. Poloha těžiště 
je 90 mm od náběžné hrany křídla u kořene 
(v ose otáčení vahadla řízení).

P o tah  z barevné Mikelanty je šestkrát 
lakován. V. HADZINSKÝ, Tachov

AKROBATICKÝ MODEL

S T A V E B N Í  V Ý K R E S
ve skutečné velikosti (dva form áty  A I) 
se stavebním  popisem  na druhé straně 
vyjde jako plánek č. 7 (s) „speciální 
řady M odelář”. Cena jedné sady vý
tisků je 8,— Kčs.

Výkres HEHULÍN si m ůžete hned 
objednat tak, že POUKÁŽETE předem  
poštovní poukázkou typu C peníze na 
adresu: Vydavatelství časopisů MNO, 
adm inistrace, Vladislavova 26, P ra h a  1. 
Dozadu na poukázku napište ještě 
jednou HŮLKOVÝM písm em  svoji 
úplnou adresu a uveďte, za co platíte . 
Zvláštní písem ná objednávka není za
potřebí.

VYŘÍZENÍ trv á  nejm éně 6 týdnů. 
Nelze je urychlit, protože náklad plánku 
se určuje přesně teprve podle vašich 
objednávek a tiskárna potom  nem á vždy 
hned volnou kapacitu. P rosím e proto, 
abyste zaslání plánku zbytečně neurgo- 
vali. Objednávky na výkres HEHULÍN 
přijím á adm inistrace do konce října 
1966.

povinného mezipřistání, druhé na 70 
okruhů s jedním povinným mezipřistáním 
a třetí na 140 okruhů se dvěma povinnými 
mezipřistáními. Obdobně jako u týmového 
závodu letí současně tři závodníci.

A krobacie  na „m ono line "?

(s-ma) Američané prý uvažují o použití 
systému jednodrátového řízení (monoline) 
pro akrobatické upoutané modely. Výhodou 
by mělo být to, že řízení tahem se nahradí ří
zením krutém. Při normálním dvoudrátovém 
řízení se nutně nepříjemně projevuje různá 
velikost tahu při akrobatických obratech. 
Moment krutu je však na obratech nezávislý 
a tudíž stálý. Předpokládá se prý, že jedno- 
drátový systém by umožnil při pohonu mo
torem 10 cm9 létat na poloměru až 60 m.

•  (s-am) Zvýšení daní ve Velké Britá
nii od 21. srpna 1966 se projevilo i na ce
nách modelářského materiálu. Zvýšení je 
progresivní, takže materiál s cenou do při
bližně 2,5 devisových korun je stejně dra
hý, avšak materiál s cenou přibližně od
17,5 do 20 devisových korun se zdražuje 
asi o 5 %.
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USNESENÍ III. SJEZDU O ŽIVLO

Zdálo se možná, že některé body usnesení III. sjezdu Svazarmu 
bude obtížné realizovat, že „už se všechny možnosti vyčerpaly". 
A vidíte, není tomu tak. Modelářské sekce spolu s OV Svazarmu 
opět dokázaly, že usnesení, doporučující přibližovat zajímavými 
formami a prostředky svazarmovskou činnost mládeži, lze usku
tečňovat k prospěchu dosavadní práce. Dva příklady, které se 
sešly na redakčním stole, nejsou jistě ojedinělé ani poslední!

SOUSTŘEDĚNÍ NA RANÉ . . .
• Modelářská sekce při OV Svazarmu Li
toměřice připravila začátečníkům i pokro
čilým modelářům na 1.—11. července stano
vý tábor. Nebýt ochoty náčelníka letiště 
Raná s. Paušy a dalších členů aeroklubu, 
nežili by si tu modeláři s takovým „kom
fortem" -  byly jim k dispozici prostory 
letiště, bazén i sportovní nářadí. Bydleli ve

Část stanového městečka na Rané

vlastních stanech a mohli vzít sebou i ro
dinné příslušníky. Velký vojenský stan slou
žil jako jídelna, kuchyně a přednášková 
místnost. Podmínkou účasti pro jednotlivce 
bylo vzít sebou letuschopný model, pro 
kolektiv (kroužek) pak přivést svého ve
doucího. Dopoledne byla praxe, odpoledne 
teorie, sportovní soutěže, koupání atp., za 
nepříznivého počasí konzultace. Během tá
bora se konaly dvě soutěže modelů, kurs 
časoměřičů, ti mladší se naučili samostat
nosti nejen v modelářské práci, ale i ve 
vaření (!) -  každá skupina si vařila samostat
ně. OV Svazarmu věnoval při zahájení kaž
dému juniorovi stavebnici raketového klu
záku -  na závěr už s nimi létali soutěž.

Byl to pěkný tábor a neradi jsme ze sva-

Vedoucí soustředění -

zarmovského letiště odjížděli. Ale napřesrok 
chceme uspořádat podobné soutředční opět 
a zaměřené už na R/C modely. Přizveme 
i zájemce ze sousedních okresů.

V. ŠPIČKA

. . .  A V BŘEZOLUBECH
OV Svazarmu Hodonín se zajímal o mo

deláře vždycky neformálně. A tak i po III.

Vítěz závěrečné soutěže v Březolupech -  
A. Horehled z  Uh. Hradiště s předsedou 
modelářské sekce Hodonín V. Mastihubou 
( vpravo)

sjezdu našel s modelářskou sekcí snadno 
možnost, jak spojit dobré s užitečným. Ten
tokrát spolupracoval ještě s OV Svazarmu 
Uherské Hradiště a výsledkem bylo tý
denní soustředění „mladých talentů" na 
zámku Březolupy v uherskohradišťském 
okrese. Rovněž na finanční úhradě se oba OV

s. Veselý z  O V Svazarmu Hodonín -  při přehlídce modelů

Svazarmu podílely, takže instruktoři -  čle
nové modelářské sekce z Hodonína F. 
Konečný a V. Mastihuba -  měli od 25. do· 
30. července pouze starost o účelný a zají
mavý program. K 23 chlapcům, vybraným 
ze škol hodonínského okresu, se přidala 
11 zájemců z okresu Uherské Hradiště. 
Ukázali se jako snaživý a pilný kolektiv -  
učili se, stavěli modely, shlédli létání akro
batických a R/C modelů i raket na stadionu 
Svazarmu. Cílem soustředění bylo zhotovit 
větroň A-l ze stavebnice, které připravil OV 
Svazarmu Hodonín. Výsledek? Modely do
končili všichni a na závěrečné soutěži spl
nilo 15 chlapců limit III. VT. Na rozlou
čenou si zajeli účastníci do Kunovic, podívat 
se na část soutěžních seskoků parašutistů.

Obě okresní modelářské sekce budou v ta
kovém způsobu práce pokračovat.

V. MASTIHUBA

7. srpna
•  LMK K rom ěříž uspořádal v Hole

šově soutěž volných m odelů. Počasí: 
jasno, vítr 2-5 m/s, teplota 17-23° C.

VÝSLEDKY -  větroně A-2 -  A. Ška- 
braha, Otrokovice 900; M. Gevera, Uh. 
Hradiště 870; T . Táborský, Karviná 839 vt. 
Startovalo 42 modelářů. M otorové m odely
-  B. Kryčer 780; J. Blažek 708; A. Plevák 
588 vt. (všichni Uh. Hradiště). Startovalo 
11 modelářů. Sam okřídla A-2 -  m. s. 
J. Hladil, Kroměříž 288 vt.

•  LMK V rchlabí uspořádal svahovou 
soutěž R/C větroňů „Krkonošský svah". 
Počasí: oblačnost 2/4 -  4/4; vítr 3-10» 
nárazově až 17 m/s, teplota 4-10° C.

VÝSLEDKY -  větroně jednopovelové
-  J. Vencálek, Žďár n. S. 1950; V. Štefan, 
Vrchlabí 1900; F. Trefulka, Ždár n. S. 
1550 b. Startovalo 8 modelářů. Vícepovelo- 
vé -  J. Heyer 1550; m. s. J. Michalovič 
1350; M. Musil 1150 b. (všichni Praha 8). 
Startovali 3 modeláři.

14.«rpna
•  LMK Drozdov uspořádal soutěž 

R/C m otorových modelů. Počasí: jasno, 
vítr 5-8 m/s, teplota 32° C.

VÝSLEDKY -  m otorové jednopo
velové -  Z. Havlín, Praha 894; J. Bázner, 
Neratovice 869; V. Weisgerber, Praha 848 b. 
Startovalo 19 modelářů. Vícepovelové -  
m. s. Michalovič 12 531; M. Vostrý 9751 
(oba Praha); J. Bílý, Mělník 1457 b. Star
tovali 3 modeláři.

•  LMK Roudnice n. L. uspořádal 
soutěž větroňů a m ot. m odelů „I. Roud
nická". Počasí: slunečno, klid, teplota 
30-32° C.
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DVĚ SOUTĚŽE „JAK MAJÍ BÝT"
TRENČÍN

„ Veríme, že sa nám podaří spríjemniť 
Váš pobyt a že budete odchádzai spokojní, 
s dobrými spomienkami na naše mesto“, 
vepsal do tištěného zpravodaje pořadatel -  
L M K  a O V Sväzarmu Zvolen. Uvedené 
motto bylo splněno do posledního puntíku 
v míře, v jaké to ani optimisté neočekávali. .

Připravit a zvládnout soutěž, mistrov
skou soutěž A-2, k níž bylo přihlášeno 179 
sportovců, podařilo se zvolenským modelá
řům s plnou podporou O V Sväzarmu 
skutečně tak dokonale, že soutěž dne 16. 
a 17. 7. na Sliači si v ničem nezadala 
s úrovní mnohých soutěží mezinárodního 
formátu. O modeláře bylo po všech strán
kách postaráno už od příjezdu na nádraží. 
Spolehlivě fungovala informační i ubytovací 
služba a tak účastníci mohli po odevzdání 
cestovních účtů s klidem odjet na letiště na 
nějaký ten ,,skok“ (než přijde večer a M S  
ve fotbalu u televizoru). Službu pracovnic 
O V, které přes noc připravily cestovné 
k výplatě, považovali druhého dne ráno již  
mnozí za samozřejmost.

V neděli před sedmou hodinou ráno 
místní i „soukromé“  autobusy přepravily 
masu soutěžících včetně dobré šedesátky

Takovému záběru  odpustím e i slabší kva
litu  snímku. Aby bylo jasno: nejde o cvik se 
švihadlem , ale o pohotové odskočení p ilo ta, 
k terý  p řistává s R/C větroněm  p říliš  doslova 
,,k  noze** na soutěži v Trenčíně

VÝSLEDKY -  větroně A -l junioři -
J. Švagr 840+ 120; V. Kvasnica 840 (oba 
Praha 10); M. Černý, N. Bor 824 vt. Seni
o ři -  F. Třepeš, Praha 6 840 +  120 +  61; 
V. Zahrádka, Kladno 840+ 120+ 53; 
F. Treu, Slaný 782 vt. Větroně A-2 ju
nioři -  V. Jonák, Rokycany 900; M. Černý, 
Čáslav 859; J. Kulich, Slaný 819 vt. Seni
o ř i -  J. Michálek,Praha 10815;O. Boudný, 
Mělník 795; J. Votava, Kladno 789 vt. 
M otorové -  J. Sedlák, Praha 10 895 vt. 
Celkem startovalo 127 modelářů.

21. srpna
•  LMK Chomutov uspořádal soutěž 

m alých modelů. Počasí: oblačno, vítr 
1-4 m/s.

pořadatelů na letiště, kde v 8,30 zahájil 
mistrovskou soutěž J . Cerha, a po věcných 
připomínkách sportovního komisaře MUDr. 
J . Zachara začaly starty na 22 stanoviš
tích. Účast 140 modelářů plus přehledná 
organizace a pěkné počasí slibovaly dobré 
výkony. Nikdo snad ale neočekával, že ve 
třetím kole bude mít 42 soutěžících plný 
počet bodů a ve čtvrtém kole 33 modelářů 
po 720 vt. V pátém kole -  snad poprvé 
v historii -  podařilo se ještě 22 modelářům 
udržet samá maxima. Dokázali tak sice své 
taktické umění (létalo se vesměs systémem 
„všichni čápi do jednoho k o m ín a z a to  
pořadatelům z  toho vstávaly vlasy na 
hlavě. Spolu s devítistovkaři, časoměřiči 
a trenérem vyřešil však otázku „co s tím“ 
jednoduše, s ohledem i na zesilující vítr: 
„Rozumně -  25m šňůry a maxima po 
180 vt až do konce!“ V šestém kole už za 
daných podmínek dokázal maximum nalétat 
jen brněnský modelář J . Moučka; nikomu 
z  dalších se nepodařilo dostat přes 100 vt.

Dolétáno, rozlétáno, nastalo slavnostně 
připravené rozdílení cen. Jen kdyby tento 
závěr považovalo více modelářů za spor
tovní hold vítězi a dík pořadateli! -  N a
stoupili jsme cestu domů. Unaveni, ale spo
kojeni. Díky vám, „zvoleňáci“, škoda, že 
se vám do pořádání příštího ročníku 
nechce -  byli bychom u vás opět jako 
doma! (Jh)

VÝSLEDKY -  J. Moučka, Brno 
900 +  180; A. Brabec 900 +  126; m. s. 
O. Procházka 900 +  113 (oba Most); J. 
Andrle, Pardubice 900 +  112; O. Reiter, 
Lučenec 900 +  88 vt.

SLIAČ
Ešte dva dni před majstrovskou sútažou 

RjC  vetroňov bolí tváře usporiadatelov 
zachmúrené právě tak, oko obloha nad 
Trenčínem. Všetko sa zdálo nasvědčovat 
tomu, že úspěch starostlivo pripravovanej 
sútaže odpláva s napršanou vodou dolu 
Váhom. V sobotu sa však karta obrátila 
a prichádzajúcich pretekárov vítal s orga- 
nizátormi aj pěkný slnečný podvečer.

A počasie ako na objednávku vydržalo 
po celů sútaž 10. 7., pre ktorú urobili 
členovia L M K  s náčelníkom a riaditelom 
sútaže v jednej osobě J. Stuchlíkem všetko, 
čo sa dalo. Milou pozornostou bola už 
pozvánka s propozíciami, v ktorej mala 
svoje miesto propagácia rázných trenčian- 
skych výrobných podnikov, čo málo finančný 
efekt pre usporiadatelov, lebo išlo o platenú

VÝSLEDKY -v ě tro n ě  A -l -  Rambousek 
Chomutov 825; Šourek, Kladno 790; Štol- 
mach, Žatec 750 vt. Coupe d ’H iver -  
Ing. Popelář, Suchdol 694; Zahrádka 631; 
Dvořák 601 vt. (oba Kladno.) Motorové 
C -l -  Metz, Kladno 816; Štefan,Chomutov 
689; Šourek, Kladno 595 vt.

28. srpna
•  LMK Svitavy uspořádal v Poličce 

Π. ročník soutěže „m alých modelů**.
Počasí: oblačno, mírný JZ vítr, teplota 
17-20° C.

VÝSLEDKY -  větroně A -l -  J. Klejch, 
Svitavy 818; L. Pivoda, Adamov 803; 
J. Krtička, Náchod 745 vt. Startovalo 22 
modelářů, kategorie B-l a C-l nebyly obe
slány.

V tipný nápad a m ilá  pozornost pořadatele 
soutěže k účastníkům

A tady m áte  J. S tuchlíka „ve finiši**

inzerciu. Ťažisko hladkého chodu sútaže 
bolo vo spolupráci L M K  s O V Svnzarmu; 
menovite s. Holúbek z  O V Sväzarmu 
zaistil ubytovanie, dopravu na letisko aj 
občerstvenie. Športoví funkcionáři a uspo- 
riadatelia moli pásky s označením funkcie, 
pretekári mali výrazné označené štartovacie 
poradie na plátěných štvorcoch 10 X 10 cm, 
ktoré si pri losovaní vytiahli. Pristávacie 
kruhy bolí vyznačené na trávnatom po
vrchu bielou stuhou po celom obvode 
a zvýrazněné přerušovanými pruhrni žitého 
plátna; zaistené bolí klincami do zeme, 
takže pri přistávaní sa model nemohol 
poškodit. Všetci sútažiaci dostali diplomy 
(vopred připravené) v doškách, ktoré 
věnoval n. p. Oděvné závody Trenčín 
spolu s praktickými papierovými štítkami 
proti slnku. So vzácnou ochotou vyšiel 
usporiadatelom v ústrety velitel letiska, 
ktorý uvolnil pre sútaž celú plochu a dokonca 
požiadal o prepáčenie, že nebude mód 
osobné přís t. . .

Priebeh sútaže narušilo len čekanie na 
dvoch z  bodovatelov. Neplánovanej přestáv
ky využili modeláři k predletovej príprave, 
pri ktorej si s bodovatelmi zjednotili názory 
na to, ako sa má čo lietat. Sútažné štarty 
začali sice s oneskorením terner hodinovým, 
ale vdaka pretekárom a organizácii boli 
výsledky vyhlášené pál hodiny před progra
movaným ukončením. Zvlášt třeba vy- 
zdvihnút novoobjavený talent -  maketára 
R. Ferlicu (podal vynikajúci výkon ako 
Startér) a skutečnost, že z  15 sútažiacich 
nalietalo 7 I. a 7 II. VT. Nakolko aj 
„výpočtové středisko“ pracovalo výborné, 
bola sútaž ukončená necelú čtvrthodinu po 
poslednom lete už vyhlášením výsledkov 
a odovzdaním den a diplomov. (s)

VÝSLEDKY -  jednopovelové větroně -  
V. Štefan, Vrchlabie 869; m. s. V. Špulák, 
Pardubice 928; ing. L. Lichtblau, Kopřiv
nice 833 b. Viacejpovebvé -  Ing. J. Heyer, 
Letňany 952; M. Musil, Praha 8 738; 
F. Bayer, Č. Lípa 653 b.
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Poznáváme leteckou techniku

LAKE LA-4
AMERICKÁ AMFIBIE

Ve 4. čísle loňského ročníku našeho 
časopisu jsme uveřejnili amfibii „Riviera" 
italské firmy Siai -  Marchetti. Dalším úspěš
ným typem v této skupině, mimo dříve vy
ráběnou Republic Seabee, je typ Lake 
La-4. Je to amfibie se širokým použitím -  
pro turistiku, sport i policejní službu. Am
fibie totiž je výhodná všude tam, kde je 
nutné střídat přistávací plochy, tzn. našla 
působiště zejména v přímořských a jezer- 
natých oblastech.

Vznik La-4 se datuje vlastně již v roce 
1946 dvojsedadlovým typem Colonial Skym
mer C-l s motorem Lycoming 0-320 o 
150 k, který byl později přestavěn na tříse- 
dadlovku C-2 s motorem Lycoming 0-360
0 180 k. Firma Colonial se v roce 1959 
sloučila s firmou LAKE Aircraft, kam přešla
1 výroba typu Skymmer C-2. Prototyp LA-4 
byl zalétáván ještě téhož roku v listopadu 
a sériová produkce začala v srpnu 1960. 
V roce 1962 se LAKE Aircraft sloučila se 
společností Aeronautic Inc.

LA-4 byla oproti typu Skymmer C-2 
upravena prodloužením trupu, zlepšením 
vodních charakteristik a zvětšením rozpětí. 
LA-4 je pravá amfibie s nízkým trupem, 
širokým rozchodem podvozku a dvěma po
mocnými plováky, což zaručuje bezpečné 
vzlety i přistání, jak se země, tak z vody.

TECHNICKÝ PO PIS

LA-4 je čtyřmístná celokovová středokříd- 
lá amfibie s tlačným motorem umístěným na 
pylonu za kabinou.

Křídlo je samonosné jednonosníkové kon
strukce s pomocným nosníkem pro zavěšení 
křidélek a klapek. Odtoková hrana se u trupu 
láme a tvoří značný přechod, který pře
krývá i přistávací klapku. Křidélka i vztlako
vé klapky jsou rovněž celokovové. Klapky 
jsou značně veliké, zabírají 80 % rozpětí a 
jsou proto vysouvatelné hydraulicky. Štíh
lost křídla je 8,65, profil u trupu NACA 
4418, na konci NACA 4412; úhel nastavení 
+  3,75°.

T rup  má člunovitou spodní část včetně 
stupnění (na řezu 5-5). Konstrukce je pří- 
hradová s podélníky. Prostorná kabina se 
čtyřmi sedadly má vstup z obou stran do
předu odklopnými čelními dveřmi. Ří
zení je volantové, dvojité, mimoto je upro
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střed mezi předními sedadly i ruční řízení 
kormidla. Palubní deska je bohatě vyba
vena i pro podmínky letu bez vidu. Jen 
kompas je umístěn nad deskou na střední 
příčce.

Ocasní plochy jsou samonosné, přičemž 
vodorovná ocasní plocha je uložena značně 
vysoko. Úhel nastavení je —4,5°. U vodo
rovné ocasní plochy slouží jako kormidlo 
pouze vnitřní část, vnější zadní části slouží 
jako vyvažovači plošky, ovládané hydrau
licky. Ze spodku směrovky se vyklápí kor
midlo pro pojíždění na vodě. Profily ocas
ních ploch jsou souměrné.

P řis távací zařízení. Na vodě je to spodní 
člunovitá část trupu a dva pomocné plo
váky pod křídlem, pro provoz na zemi slouží 
tříkolý zatahovací podvozek s olejopneuma- 
tickým pérováním. Hlavní kola o rozměru
6.00 X 6 jsou opatřena diskovou brzdou 
typu Goodyear, příďové kolo má rozměr
5.00 X 4. Hlavní podvozek se zaklápí do 
křídla a zůstává nezakrytý, příďový pod
vozek, který je otočný o 30°, se zatahuje 
dopředu a zavírá se kryty.

M otorová skupina. Čtyřválcový vzdu
chem chlazený plochý motor, typ Lycoming 
0-360-A1A o 180 k při 2700 ot/min, po
hání automatickou stavitelnou tlačnou vr
tuli typu Hartzell o ø  1,83 m. Motor je 
v gondole nad trupem pouze na souměrně 
profilovaném pylonu, který je vyztužen jed
noduchými vzpěrami. Osa motoru je sklo
něna k ose trupu o 7,5°. Palivové nádrže 
pojmou 1501.

Zbarvení je značně členité a pestré, 
přičemž na základní bílou barvu jsou malo
vány pruhy v kombinaci červená -  žlutá -  
černá anebo červená -  modrá -  zelená -  
černá apod. Standardem zůstává pouze 
černá špička a černý nápis na kýlovce z obou 
stran: LAKE LA-4.

Technická data  a výkony :ro? pěti 11,58, 
délka 7,60, výška 2,84 m; plocha křídla 
15,8 m2; prázdná váha 714, max. letová 
1.090 kg; plošné zatížení 68,8 kg/m2. Rych
losti -  největší 235, cestovní na 75 % vý
konu 211, ekonomická 201, nejmenší 82 
km/h. Stoupání 244m/min, praktický do
stup 4.270 m, dolet 1010 km. Délka roz
jezdu na zemi 198 m, na vodě 343 m; 
délka dojezdu při přistání na zemi 145 m, 
na vodě 183 m.

N ový m eziná rodn í reko rd

vytvořil 26. června 1966 známý americký 
rekordman Maynard L. Hill. Na letišti 
Westover Air Force Base zlepšil dosavadní 
rychlostní rekord R/C modelů z  204 km/h na 
226 kmih. Bási 200 m dlouhou prolétl 
celkem desekrát, největší dosažená rych
lost byla přes 240 km/h.

Rekordní model vážil 1,6 kg a měl roz
pětí 900 mm. Motor Super Tigre · 60 (tj. 
10 cm3), neupravený, točící rychlostní 
vrtuli Top Flite. Model měl řízení přípus- 
tě motoru, výškovky a křidélek. Bylo po
užito proporcionální soupravy Dee Bee 
Quadruplex 21.

Rekord byl předán FAI ke schválení. 
Nyní se Maynard L. Hill připravuje k po
kusu o překonání rekordu výškového.

(s-am)

M aketa le tad la Lake LA-4 je zařaze
na do skupiny I (viz Modelář 4/1966).

POZNÁMKA. V půdoryse plánku není 
pro lepší názornost kreslena motorová sku
pina!

Zpracoval Zdeněk KALÁB
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Ing. J . CEJP

F A K T A  A D O JM Y R l U L ' W t l r l l » «

z mistrovství Polska 1966

Pro letošní mistrovství Polska, uspořádané s mezinárodní účastí SSSR , Madarska 
a Československa, vybrali polští pořadatelé Poznaň. Čs. družstvo ve složení P. Kri- 
žan, J . Kind, M . Škarytka, Z . Minář a jako vedoud pisatel, se vydalo do Polska 
po třídenním soustředění v Praze. Po soustředění, které vzhledem k nepřízni počasí 
a špatnému stavu dráhy v Krči nesplnilo zdaleka svůj účel.

Na místo jsme dojeli v pátek 4. srpna 
ráno a téhož dne jsme odpoledne trénovali. 
V podstatě nám šlo o vyladění motorů 
a o drobné úpravy. Plně jsme vymezeného 
času využili a skutečně jsme z modelů vy
těžili vše, co se dalo. Obdobně jako my se 
připravovali i ostatní.

V sobotu ráno bylo mistrovství Polska 
zahájeno, během dopoledne se jezdily prv
ní, odpoledne druhé a v neděli dopoledne 
pak třetí jízdy všech tříd.

Model Madara J. Hadnagyho s motorem 
se žh. svíčkou o zdvihovém objemu válce 
1,5 cm3 je vlastní konstrukce a dosahuje 
rychlosti 157 kmih

V porovnání s modely maďarských a 
sovětských závodníků si naše modely z hle
diska koncepce a vypracování nezadají. 
Naopak model V-3 M. Škarytky napří
klad vypracováním zahraniční modely 
předčí. Přesto jsme však byli handicapo
váni -  nedostatečným materiálovým vyba
vením. Maďarští modeláři měli na jeden 
model přiděleno 40 žhavicích svíček, so
větští modeláři měli pro tuto soutěž 10 kg 
nitromethanu, zatímco my jsme se měli 
podělit o 50 žhavicích svíček a 1 kg nitro
methanu! -  Považujeme za zbytečné a ne
správné hazardovat takovým způsobem 
% poctivou prací a dobrým jménem, které 
si čs. modeláři na mezinárodním fóru vybo
jovali! Je přece naprosto jasné, že s motory 
na methylalkoholové palivo nemůžeme 
mezinárodně konkurovat motorům, upra
veným a „vyježděným" na palivo nitrova-

n é ... Rovněž samotnými motory jsme 
s maďarským a sovětským družstvem ne
mohli soutěžit: Maďaři používali motory 
M OKI, jež byly ve výzkumném středisku 
speciálně upravené na maximální výkon-

Čs. družstvo před odjezdem do Poznaně 
(bez fotoreportéra Z. Mináře)
nost s nitrovaným palivem, sovětští mode
láři jezdili s motory Super-Tigre v úpravě 
Rossi-Speciál. Je tedy nabíledni, že ve 
srovnání s nimi měly naše modely se 
sériovými motory MVVS (upravenými 
„na koleně") velmi malé vyhlídky na 
úspěch. A ještě k oné „výbavě". Naše druž
stvo obdrželo při odjezdu z ČSSR jednu 
vlajku Svazarmu (kterou jsme odevzdali 
pořadatelům) a 75 odznaků. Díky tomuto 
„prozíravému opatření" jsme při oficiál
ním zahájení klopili hanbou oči, neboť 
jsme dostali maďarské a sovětské vlajky a 
neměli jsme pozornost čím opětovat!

Tolik o nepříjemných dojmech, které se 
však nevztahují na pořadatele. Naopak. 
Ještě jednou děkujeme touto cestou našim 
hostitelům: za srdečné přijetí, přátelství, 
za starostlivost i za snahu co nejvíce nám 
účast na mistrovství Polska a pobyt v Po
znani zpříjemnit.

VÝSLEDKY

T řída  1,5 cm* -  J. Hadnagy, Maďarsko 
156,894 a 152,542 (druhý model); O. Mas
lov, SSSR 150; J. Olejnik 138,461; B. Jud-

Polský reprezentant R. Rockstein zabíhal 
3 m za naším depem nový motor M O K I  
10 cm* tak dlouho a poctivě, že spolu se svým 
pomocníkem byli nasáklí ricinem
kowia 123,287; Z. Betz 121,621 (všichni 
Polsko); P. Križan, ČSSR 109,756; H. 
Szura 109,090; K. Czakanska 108,433 (oba 
Polsko); P. Križan, ČSSR 72,289 km/h 
(druhý model).

T řída  2,5 cm* -  I. Iharosi, Maďarsko 
185,567 a 180 (druhý model); J. Kind, 
ČSSR 178,217; J. Kůrek, Polsko 169, 
811; G. Dzenytis, SSSR 169,811, 163,636 
a 160,714; J. Kůrek, Polsko 159,292 (druhý 
model); M. Škarytka, ČSSR 155,172; S. 
Kazimierowski 152,542; J. Kůrek 152,542 
(třetí model, oba Polsko); M. Škarytka, 
ČSSR 140,625 (druhý model); W. Targosz, 
Polsko 114, 649 km/h.

T řída  5 cm* -  V. Jakubovič, SSSR 
202,247; I. Iharosi 189,473; J. Koltay 
187,500 (oba Maďarsko); V. Jakubovič, 
SSSR 185,567 (druhý model);M. Škarytka, 
ČSSR 183,673; J. Koltay, Maďarsko 183,673 
(druhý model); P. Križan, ČSSR 180; R. 
Rockstein, Polsko 178,217 a 166,666 km/h 
(druhý model).

T říd a  10 cm* -  P. Gutsohn, Maďarsko 
209,302; V. Solovjev, SSSR 206,896 a 
191,489 (druhý model); P. Gutsohn, Ma
ďarsko 187,500 (druhý model); Z. Minář, 
ČSSR 185, 567 a 181,818 (druhý model); 
J. Michalla, Polsko 173,076 a 169,811 km/h 
(druhý model).

Rozměry elektromotorů pro dráhové modely
(hš) U dráhových modelů v měřítku 

1: 25 i 1: 32 vycházíme při stanovení veli
kosti obvykle z  velikosti použitého motoru. 
V modelech obou měřítek (hlavně sportov
ních a závodních automobilů) bývá však 
většinou místa jako v hodinkách. Uvádíme 
proto rozměrově náčrtky u nás dosažitel
ných motorů, abyste si podle nich mohli zvolit 
měřítko. Motory Igla 4,5 V mají štítkově 
4500 otlmin a je možno je krátkodobě pře
tížit až na 12 V; motory Piko mají přes 
4500 otlnňn a snesou rovněž krátkodobé 
přetížení -  Piko 4 V na dvojnásobek a 12 V  
až na 16 V. «

P lá n k y  M O D E L Á Ř
Upozorňujeme zejména nové čtenáře, že 

v letošním roce vyšly tyto  nové plánky:
V  základní řadě -  č. 10 KÁČA, větroň 

A-2 z tuzemského materiálu; č. 11 NETO
PÝR, sportovní U-model na motor 2,5 až 
3,5 cm»; č. 12 PIRUETA, volný vrtu lník na 
motor Jena 1 cm»

Ve speciální řadě -  č. 4 (s) NÁKLADNÍ 
VOZY‘ČSD, plánky tř í  čs. nákladních vagónů; 
č. 5 (s) LETKA, špičkový akrobatický 
U-model; č. 6 (s) ČTYŘI SONDÁŽNÍ 
RAKETY, makety skutečných raket na 
motory Adast

Nemůžete-li plánky dostat v modelářských 
prodejnách, pište redakci!
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M ĚKKÉ ZÁVODNÍ OBRUČE 

pro dráhové modely

Ék - >■

í  i i g
I , I i l i l l l  III

První a poslední 
SOUTĚŽ

Nedejte se mýlit. Jde sice o první a posled
ní soutěž, je však míněno letošní sezóny. 
Uspořádali ji  pražští modeláři 3. a 4. září 
na dráze v Krči jako ,,zápočtovou“ pro vý
konnostní třídy. Z  oprávněných obav před 
nedělním nepříznivým počasím odjezdilo 14 
modelářů s 26 modely první i druhé jízdy již  
v sobotu. V neděli však bylo proti očekávání 
lak pěkně, že to přispělo nejen k hladkému 
průběhu rozhodujících jízd, ale snad i k utvo
ření dvou nových čs. rekordů: Ing. J . Posko
čil s modelem 10 cm3 překonal svůj rekord 
z Velké Bíteše rychlosti 193,548 kmih (tím 
jako první překročil limit třídy) ; jeho příklad 
úspěšně následoval neúnavný S. Kříž, který 
rychlostí 185,567 kmih vytvořil nový čs. 
rekord třídy 5 cm3.

Ostatní výkony byly průměrné. Nelze je 
však porovnávat s výkony, dosaženými 
jinde, neboť odpovídají úrovni krčské dráhy, 
která před očima chátrá... Částečně se o to 
přičiňuje zub času a hlavně pak naše „milá" 
mládež z  okolí, která j i  používá k ušlechti
lým hrám pod heslem „znič co můžeš". Není 
zatím nikdo, kdo by přispěl k obnovení nebo 
alespoň k udržení dráhy a jejího okolí v při
jatelném stavu. Pouze ochotných rukou je 
dostatek, ale finanční podpora, požadovaná 
rok co rok, zůstává nadále nesplněným po
žadavkem. A  jestliže nakonec -  jak se pro
slýchá -  povede v blízkosti plánovaná dálni
ce, budeme asi jezdit trénovat do Velké Bíteše, 
Bratislavy nebo do Istebného.

VÝSLEDKY

T řída  1,5 cm 8 -  V. Boudník, Praha 117,647;
J. Tonhauzcr, Bratislava (proxy Š. Šóš) 90; K. 
Galas, Praha 82,568 km/h. Startovalo 5 modelářů. 
2,5 cm* -  M. Skarytka, Hradec Králové 135,338; 
S. Kříž, Praha 128, 571; J. Petřík, Bratislava 120 
km/h. Startovali 4 modeláři. 5 cm* -  S. Kříž 178,218
K. Aubus st. 162,162 (oba Praha); Ing. J. Cejp, 
Bratislava 160,714 km/h. Startovalo 7 modelářů. 
10 cm* -  Ing. J. Poskočil 181,818; Z. Minář 
163,636 (oba Praha); Ing. J. Cejp, Bratislava 
159,292 km/h. Startovali 3 modeláři. Vrtulové m o
dely -  J. Sekáč, Bratislava 102,273; J. Kryštof 
92,307; M. Polanccký 87,804 km/h (oba Praha). 
Startovali 3 modeláři.

Přesto však ještě věříme, že zářijová sou
těž byla poslední soutěží jen letošní sezóny!

Ing. H. ŠTRUNC

Jednou z nejdůležitějších součástí 
u závodních dráhových modelů automo
bilů jsou gumové obruče zadních kol, které 
mají pomoci proměnit co nej účinněji krou
tící moment motoru v rychlost modelu. 
Jaké vlastnosti má mít gumová obruč, aby 
ztráty byly co nejmenší a využití síly moto
ru co největší?

Gumová obruč má mít především do
statečnou přilnavost k povrchu vozovky, 
v daném měřítku modelu má mít co nej- 
širší záběrovou^ plochu a spolu s diskem

a hřídelem má tvořit jednotný a pevný 
celek. Proto má být obruč bud pevně nata
žena nebo ještě lépe přilepena na vroubko
vaný disk.

Na našem trhu však není vhodný druh 
obručí, které by vyhovovaly uvedeným po
žadavkům. Soustružit obruč jde poměrně 
snadno jen z tvrdé gumy, ta však nemá 
dostatečnou přilnavost. Z měkké gumy je 
soustružení celé obruče velice nesnadné, 
sáhneme proto po polotovaru. Je to koleč
ko z mechové gumy o 0  40 mm, které je 
k dostání za 1,20 Kčs v modelářských pro
dejnách. Šířka a tvar vnitřní části kolečka 
vyhovují dobře našemu účelu, upravíme

pouze průměr na 30 mm (pro modely 
v měřítku 1 : 25).

POSTUP: z duralové kulatiny zhoto
víme disk podle obr. 1. Našroubujeme jej 
pevně na hřídel o 0  3 mm se závitem M3. 
Zmíněnou mechovou obruč (dosud ne
upravovanou) přilepíme lepidlem Epoxy 
1200 do drážky disku a necháme alespoň 
24 h. vytvrdit. Pak upneme disk s přilepe
nou obručí za hřídel do soustruhu nebo 
sklíčidla vrtačky. Obruč namočíme vodou 
a ostrým špičatým skalpelem odpíchneme

podle obr. 2 vnější část obruče. Odpichu
jeme pomalým posuvem nože po šíři bč- 
hounu obruče za stálého přístupu vody -  
jen tak dosáhneme čistého řezu. Povrch 
nového běhounu obrousíme opět za mokra 
brusným papírem pod vodou, nejdříve 
o zrnitosti č. 70 a nakonec č. 140—280.

Výsledkem práce je dobře vystředěné 
a neházející kolo s obručí z měkké a doko
nale přilnavé gumy, která svými vlastnost
mi vyhoví i náročnému modeláři.

Pro modely v měřítku 1 : 32 upravíme 
obruč asi na průměr 24 mm a úměrně 
zmenšíme i celkový průměr disku (asi na 
0  16 mm) při zachování ostatních rozmě
rů. J. BROŽ
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Pramice

Mezinárodní soutěž v Sovětském svazu

Napsal Ing. Z. Tomášek, vedoucí čs. družstva

Pondělí 22. srpna je posledním dnem pří
prav a večer už následuje odjezd rychlíkem 
na VII. mezinárodní soutěž lodních modelů 
do Tarnopolu. Po menších komplikacích a po 
přerušení jízdy ve Lvově vystupujeme 24. 
srpna v jednu hodinu po půlnoci na nádraží 
v Tarnopolu. Táboříme na lavičce před ná
dražím, pozorujeme oblohu, sledujeme dru
žici a snažíme se zjistit, kde je jezero nebo 
kancelář DOSAAF. Jelikož se informace 
různí, čekáme. Konečně se vracejí vyslaní 
,,zvědové“ s přesnou zprávou a tak po osmé 
hodině ranní vyrážíme. Přivítání organizá
tory je srdečné, přátelské a plné omluv, že 
jsme museli čekat ( telegram o našem příjezdu 
nedošel). Vše se vysvětluje, dostáváme se do 
péče Valentina Vasiljeviče Voronova (který 
o nás po celou dobu našeho pobytu skutečně 
pečoval). Ubytování v novém hotelu Terno
pol, nutný odpočinek, úprava a v parku 
před hotelem přivítání komsomolci místního 
cukrovaru. S  modely si víme lépe rady než 
s kyticemi... Pak prohlídka města a po
vzbuzování místní fotbalové jednáctky; sta- 
čítne ještě stihnout i prohlídku muzea a pak -  
konečně -  na startoviště.

Prohlížíme tratě, okukujeme konkurenci 
a odhadujeme naše vyhlídky. Prostředí je 
velmi pěkné. Závody rychlostních modelů, 
maket a R/C modelů budou na chráněné vo
dě v parku oddechu u Komsomolského je
zera (kde se pojede soutěž plachetnic). Jed
notlivá startoviště jsou blízko u sebe, takže 
vedoucí i trenér mají možnost prakticky 
sledovat všechny starty -  jak také při tré
ninku zjišťujeme. Naši si vedou dobře. 
Družstva Bulharska, Polska a Maďarska 
už známe, setkáváme se však s novými 
členy sovětského družstva a s nováčky na 
mezinárodních soutěžích -  s modeláři 
Rumunska. Hned napoprvé příjemně pře
kvapují. Modelářům z NDR zatím nedošly 
modely a tak jezdí pouze Harry Niebuhr, 
který si „nářadíčko” prozřetelně přivezl 
v kufru. Modely ostatních došly na místo

Rychlostní modely AI (s m otorem ''M V V S 
2,5 R ) a A2 (s m otorem  MVVS 5 R) m istra  
sportu  V. D vořáka .

teprve poslední den soutěže, večer a značně 
poškozené. Pořadatel po dohodě s vedou
cími družstev povolil družstvu NDR do
datečné starty. Jelikož však jejich makety 
neodpovídaly propozicím, jezdily mimo 
soutěž a do výsledků jednotlivců byl zapo
čítán pouze výkon J. Trempa ve třídě A2. 
Družstvo NDR pochopitelně hodnoceno 
nebylo.

Časový program rozepisovat nebudeme, 
za zajímavější považujeme podrobnější 
informace o podmínkách a dosažených vý
konech.

Čs. družstvo tvořili zkušení modeláři: 
mistr sportu V. Dvořák, J. Vorlíček, O. 
Pecháček, J. Vráblík a nováčci -  Z. Sko- 
řepa, F. Cerha a J. Šustr (všichni se uvedli 
velmi dobře a při startech si počínali jako 
zkušení „kozáci”)i trenérem družstva byl 
mistr sportu J. Baitler.

Startoviště rychlostních modelů souse
dilo s tratí pro makety. Plato ke startu ma
ket se při chůzi soutěžících pohybovalo, 
rozviřovalo vodní hladinu, což ztěžovalo 
podmínky rychlostním modelům. Rovněž 
nepříznivě působil boční vítr a kolmé ka
menné stěny hráze, jež vracely vlny. Vcel
ku měly tedy rychlostní modely všech tříd 
a při všech jízdách stejně nepříznivé pod
mínky, které také zřejmě způsobily, že vý
kony byly v průměru o 15—25 km/h nižší 
než standardně. Vlny také dvakrát pohřbi
ly mistru sportu V. Dvořákovi naděje na 
lepší umístění ve třídě do 2,5 cm3; uvolně
né šoupátko a ohnutá ojnice byly zase pří
činou nižší rychlosti Vorlíčkova modelu 
10 cm3; dobře (a s notnou dávkou štěstí) 
zajel ve třídách 5 a 10 cm3 J. Šustr.

Problémem číslo jedna byly pro nás ma
kety. Propozice určovaly měřítko a výtlak, 
čemuž odpovídaly pouze makety F. Cerhy 
(vojenská) a O. Pecháčka (obchodní). 
V prvním případě jsme s dobrým umístě
ním nepočítali, protože Cerhova maketa 
bez gira měla ve srovnání s ostatními (té
měř dvoumetrovými) malou naději již 
v hodnocení (získala 17,97 b.). Při tréninku 
sice jezdila do branek -  čímž její šance 
stouply -  ale při první jízdě najela pravdě
podobně na trávu, vyjela z kursu, narazila 
na postranní dřevěné hrazení a přitom 
zohýbala šrouby. Jelikož všechny starty 
následovaly bezprostředně za sebou,k opra
vě musely stačit kleště. Při druhé jízdě se 
situace opakovala a navíc se maketa pře
vrátila. Kromě znova poškozených šroubů 
zmizela ještě pod vodou část nástavby. 
Cerha předvedl -  mimo program -  exhibici 
v potápění, poztrácené díly našel, ztratil 
však naděje na lepší umístění. I tak je jeho 
4. místo úspěch.

V maketách obchodních lodí zajel O. 
Pecháček maximum, i když neměl při 
první jízdě bodovanou rychlost. Nemělo 
by to stejně vliv, protože jeho soupeři měli 
(i když o málo) lepší ohodnocení a bez
pečné jízdy do „desítky” .

Závod ponorek byl prakticky záležitostí 
dvou sovětských soutěžících, protože po
norka jediného maďarského soutěžícího 
se nepotápěla. Hodnocení této třídy neod
povídalo pravidlům NAVIGA: ponorka 
se měla ihned po startu ponořit, proplout 

(Dokončení na str. 28)

MIKUL
na elektromotor 4,5 V

Model nákladní m otorové pram ice 
„M ikul” je určen pro  začátečníky. 
Jako vzor m i sloužila jedna z m noha 
podobných skutečných p ram ic , k teré 
konají dobré služby na Ženevském je
zeře.

S tavba m odelu je snadná a  rychlá. 
Už pohled na plánek připom íná spíše 
vystřihovánku. P ram ička je pěkná nejen 
vzhledově, ale také dobře jezdí. M ateriá l 
na  ni seženete snadno, m otor (Igla 4,5 V) 
a  zdroje (kapesní baterie) také. M ůžem e 
tedy začít.

PO PIS  STAVBY

Nejdříve důkladně prostudujeme plá
nek, pročteme návod a připravíme si po
třebný materiál. Na kladívkovou čtvrtku si 
přesně překopírujeme jednotlivé díly a peč
livě je vystřihneme. Poslouží nám jako 
šablony, které obkreslíme na překližku.

Z 3mm překližky vyřežeme žebra 1-5 
a spilujeme na nich potřebný úkos. Motorové 
lože 9 a špalík 15 x 15 x 15 mm pro uložení 
hřídele kormidla zhotovíme z tvrdého dřeva. 
Z překližky tl. 08 -1 ,2  mm vyřežeme dvě 
bočnice 7 a dno 6, na které narýsujeme 
umístění žeber (využijeme přirozeného 
prohnutí překližky). Připravíme si rovnou 
desku z měkkého dřeva o rozměrech 20 X 
X 50 cm a potáhneme ji igelitem. Tím zís
káme potřebnou stavební desku. Na dno 
lodě přibijeme malými hřebíčky žebra 
1 a 5. Dno položíme na desku a hřebíčky při
bijeme žebra 3 a 4 až do desky (tím zajistíme, 
že se trup nebude deformovat). Pomocí špen
dlíků se skleněnou hlavičkou uchytíme boč
nice 7 a upevníme je obě současně, přičemž 
postupujeme od zádě k přídi. Pak upevníme 
žebro 2. Takto připravený trup celý zevnitř 
důkladně natřeme Epoxy 1200 (v rozích 
vytvoří lepidlo přechody, které nahradí 
nosníky a zaručí vodotěsnost). Ještě do 
vlhkého lepidla vtiskneme motorové lože 
9 a špalík pro hřídel kormidla.

Díly nástavby 13-21 (18, 19 po dvou 
kusech) vyřežeme z 0,8- l , 2mm překližky, 
rýhováním naznačíme latění na kormidelně 
a spáry nákladního víka 21. Vyvrtáme ot
vory pro madla a ochrannou mříž, kterou 
zhotovíme z drátu o ø  0,5-1 mm. Z desky 
a žeber 3 a 4 vyjmeme hřebíčky a zaschlý 
trup sejmeme s desky. Lepené spoje očistíme 
pilníkem. Pak pomocí špendlíků sestavíme 
na pracovní desce nástavbu: k jedné bočnici 
přišpendlíme přepážky 15, 16, 18, 19, při
špendlíme bočnici druhou a zalepíme hust
ším acetonovým lepidlem. Poté přišpendlíme 
střechy 17, 20 a 21 a přilepíme.

Dále už pracovní postup nerozepisuji -  
závisí na zručnosti jednotlivce.

Lodní hřídel 11 tvoří mosazná nebo měděná 
trubička o vnitřním 0  3 mm. Na její konce 
připájíme kousek lmm mosazného plechu, 
opracujeme a vyvrtáme otvory o ø  2,1 mm. 
Do vnitřního konce trubičky vyvrtáme ma
zací otvor a připájíme kousek trubičky. 
Trubku hřídele lodní vrtule (dále šroubu) 
zalepíme do trupu podle plánku i s podpěr-
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MIKUL — dokončení ze str. 26

kami 10 z lmm překližky. Dbáme na sou- 
osost hřídelů motoru a šroubu! Třílistý 
šroub 24 z plastické hmoty o 0 25 mm nali- 
sujeme na hřídel, který zhotovíme z drátu 
do jízdního kola ( 0 2,1 mm). Konce drátu se 
závitem i ráfkovou maticí použijeme jako 
hřídele kormidla 12, který je z mosazného 
plechu a je připájen na hřídeli, pro který 
vyvrtáme otvor 0  2 mm do vlepeného 
špalíku. Palubu 8 z překližky tl. 0,8-1,2 mm 
vyřežeme podle opracovaného trupu a otvor 
podle nástavby. Přilepíme palubu a oděr- 
nou lištu 2 X 2 mm. Průvlaky 22 jsou ze 
dřeva jako větrací kornínek 25, který má 
stříšku z kladívkové čtvrtky. Přední ná
razník 26 zhotovíme z kousku plátna. Zá
bradlí 23 spájíme z drátu o 0  1,5 mm a za
suneme je do otvorů v palubě, které pod- 
lepíme kousky 3mm překližky.

Po dokončení očistíme celý model jemným 
brusným papírem.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Model natřeme bezbarvým nitrolakem 

a obrousíme. Pro druhou vrstvu si připra
víme směs bezbarvého nitrolaku +  Sypsi, 
model natřeme a opět brousíme. Poté na
neseme 3-4krát nitrolak požadované barvy 
a konečný nátěr uděláme Epoxy 1200, které 
zředíme acetonem. Zbarvení: Celý trup 
a oděrná lišta jsou žluté. Cárá ponoru se 
nevyznačuje, do těchto pramic se nakládá 
„co se vejde". Paluba je červenohnědá, 
boky nástavby, čela a střecha s okny jsou 
bílé. Střecha kormidelny a víka nákladního 
prostoru jsou světlezelené, úvazníky, madla, 
mřížky, zábradlí, komínek a nápis na boku 
lodě černé; latěná část kormidelny je v 
barvě dřeva.

Model je možno podle vlastních schop
ností a možností dále vylepšit, např. zho
tovit funkční dveře do kormidelny, na před
ní palubu umístit svinuté lano (1 : 20), 
stožár se svítilnou, zhotovit okenní rámy 
(skla jsou znázorněna celuloidem, nalepe
ným zevnitř), vybavit kormidelnu aj.

V. HULÁ, Karviná

— dokončení ze str. 26Mezinárodní soutěž v SSSR

celou trať pod vodou a vynořit se až před 
cílem, přičemž se hodnotila rychlost (50 m 
za 13 vteřin) a místo vynoření. O pořadí 
sovětských modelů rozhodovala pouze 
rychlost, neboť obě ponorky dojely při 
všech třech jízdách bezpečně do cíle.

R/C modely jely tři obraty slalomového 
kursu: čtyřlístek, stromeček a stromeček 
s couváním do postranních středních bra
nek. Velmi dobře zajel Z. Skořepa -  v ko
nečném pořadí zůstal pouze o 1 bod za 
vítězem. V píchání balónků (s modely pro 
slalom) už nemohl výrazně zasáhnout, pro
tože jeho model je příliš pomalý a v otáč
kách při najíždění na balónky ztrácel 
mnoho času velkými oblouky.

Pro plachetnice byly podmínky příznivé 
(boční vítr); u prvních pěti rozhodovala 
o pořadí celková váha lodě. Jel každý s kaž
dým, všechny rozjíždky skončily v cíli.

Organizace soutěže byla po všech strán
kách skutečně výborná. Jednotlivá star- 
tovištč byla dostatečně obsazena kvalitní
mi a objektivními rozhodčími (přísnější 
metr měli na své soutěžící). Během soutěže 
nebyl podán jediný protest, nedošlo ani 
k nějakému dohadování.

Pokud byl čas, prohlédli jsme si 
modely soupeřů -  nezaznamenali jsme 
žádné zvláštní konstrukční změny, 
jen jsme se obdivovali precizně vypraco
vaným sovětským maketám. I když 
jsou výsledky družstev poněkud zkres
leny (pouze družstva SSSR a Ma
ďarska obsadila všechny třídy), odpovídá 
naše umístění našemu standardu a potvr
zuje, že čs. modelářství se v tomto odvět
ví drží v evropské špičce. Vítězství vyrov
naného sovětského družstva je zcela za
sloužené. O druhé místo jsme svedli boj 
s družstvem Maďarska, které nás bodovým 
náskokem z hodnocení ponorek (my jsme 
nestartovali) odsunulo na třetí místo.

★

Sovětští pořadatelé nám připravili pěknou 
soutěž. Máme spoustu příjemných zážitků. 
(i ze závodů v rybolovu a ve vařeni rybí po
lévky -  obsadili jsme druhé místo) a za to jim  
patří náš dík. Budeme vzpomínat i na občany 
neznámého města, kteří nás přijali jako své 
a dávali nám to na každém kroku najevo, na

personál jídelny, kotnsomolce patronátního 
cukrovaru, na obětavého průvodce Valentina 
Vasiljeviče, na tlumočnici Věru Pavlovnu... 
A  budeme se pomalu připravovat na příští 
setkání.

V Ý SL E D K Y

(V pořadí jednotlivců uvádíme pouze státní pří
slušnost soutěžícího, protože nemáme k dispozici 
výsledkovou listinu).

Rychlostní m odely Al-1. SSSR 120: 2. Bul
harsko 109,1; 3. Maďarsko 107,9; 4. ČSSR -  J. 
Vorlíček 102,3; 7. ČSSR -  m. s. V. Dvořák 80,4 km 
za h. A2 -  1. ČSSR -  J. Sustr 120,8; 2. SSSR 
120; 3. ČSSR -  m. s. V. Dvořák 100; 4. Bulharsko 
97,3 km/h. A3 -  1. SSSR 140,6; 2. Maďarsko 
137,4 3. ČSSR -  J. Sustr 118,5; 4. ČSSR -  J. 
Vorlíček 116,1 km/h. P lachetnice „D M " -  1.-2. 
SSSR; 3. Bulharsko; 4.-5. ČSSR -  J. Vráblik; 
4.-5. Maďarsko. M akety vojenských lodí -  1. 
Bulharsko 39,30; SSSR 38,84; 3. Maďarsko 25,76;
4. ČSSR -  J. Cerha 19,97; 5. Polsko 19,17; 6. 
Rumunsko 18,66 b. M akety obchodních lodi —
1. SSSR 39,50; 2. Polsko 38,60; 3. ČSSR -  O. 
Pecháček 30,97; 4. Maďarsko 19,30 b. RC/ m odely 
-  slalom  -  SSSR 79,20; 2. ČSSR -  Z. Skořepa 
78,10; 3. Rumunsko 70,63; 4. Maďarsko 65,17 b. 
R /C  m odely — píchání balónků -  1. SSSR 50;
2. Maďarsko 50; 3. Rumunsko 45; 4. ČSSR — Z. 
Skořepa 30 b.

P ořad í d ružstev  -  1. SSSR 425,04; 2. Maďarsko 
319,06; 3. ČSSR 294,44 ; 4. Rumunsko 189,09;
5. Bulharsko 178,10; 6. Polsko 159,70 b.

V plachetnicích reprezentoval zkušený m o
delá ř L. V ráblik

Zrušení jízdní cesty
Každý vlak, odjíždějící z nádraží, musí 

mít předem postavenou jízdní cestu. To 
znamená, že musí mít postaveny výměny 
z koleje, z které odjíždí do volné trati, 
a musí mít návěstidlo nastaveno na 
,,volno“ . V modelovém provozu pak 
ještě musí koleje, po nichž souprava 
opouští nádraží, dostat proud z přísluš
ného transformátoru. Modelář si trať 
připraví pomocí ovládacích zařízení před 
odjezdem vlaku, tj. před zapnutím jízd
ního transformátoru. Po odjezdu, resp. 
po opouštění zhlaví, tuto jízdní cestu 
opět zruší.

Postavit jízdní cestu znamená použít 
několika ovládacích zařízení, a to vý
hybkových a sekčních přepínačů a ná- 
věsťového spínače. Všechny úkony je 
možné zajistit jedním ovládacím zaříze
ním a pomocí několika relé, popřípadě 
krokového vodiče, ale o tom jindy.

Dnes si vysvětlíme automatické zru
šení nastavené jízdní cesty, které najetím 
na kontakt provede lokomotiva. Tímto 
kontaktem rozumíme tzv. „šlapací kon- 
takť‘. Na kolejový pražec připevníme 
bronzový dotek, jehož se projíždějící 
lokomotiva dotkne svými kovovými koly 
a uzavře tak okruh. Do koleje je totiž 
přiveden nejen stejnosměrný trakční 
proud, ale i proud (třeba střídavý) pro 
ovládání například závor, návěstí, výhy
bek apod. Schéma „šlapacího kontaktu" 
je jednoduché (viz obr. 1).

K  t Uapad'kontakt

1 k d e jt

spotřebič^
ovládací 

g  Ctruh

Ti '

seå re

řrc
. 1

i*Ó7/ proud
T7

Obr. 1

Aby se oba proudové okruhy neovliv
ňovaly, jsou napájeny každý z jiného 
zdroje: T i je transformátor pro pomocné 
okruhy, T 2 pak pro trakční obvod. Velmi 
známé jsou kontakty firmy PIKO, které 
svou konstrukcí zcela vyhovuji. (Za urči
tých podmínek by i zde bylo možno po
užít jednoho transformátoru.)

Zrušení jízdní cesty spočívá v tom, že 
lokomotiva tedy po projetí návěstí na
jede na šlapací kontakt, propojí tím okruh 
relé, které se překlopí, odpojí proud do 
koleje a shodí návěstí. Celé zařízení uka
zuje schematicky obr. 2.

Obr. 2. K -  „šlapací" kontakt; S -  
osvětlení mechanické návěsti; N -  cívka; 
R -  dvoucívkové relé -  I a II jsou cívky 
relé; 1, 2 -  kontakty relé; A -  izolovaný
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Brněnský modelář B. Meduna si vybudoval kolejiště velikosti T T  na ploše 3,5 X 1,5 m. 
V záběru je výtopna vlastní konstrukce a lokomotivy „starší generace1'' -  BR 92 a E 70, 

jež jsou výrobky fy . Zeuke a Herr v NDR

Malí mezi velkými

ÚPRAVA LOK . BR 50
Na viacerých kolajišliach sa poměrně 

úspěšně používá nákladný rušen typu BR 50. 
Modelárov ale ruší zle vykonstruovaný 
a lepšie povedané zle napodobený predný 
behúň;.
Tento nedostatok můžeme však poměrně 

jednoducho napraviť. Úprava spočívá vtom, 
že na predposlednú nápravu, ktorá je 
konštrukčne uložená o niečo vyššie ako 
ostatně, nalepíme alebo navlečieme gu
mový krúžok. Zápich do kolesa a tým aj 
drážka nie sú v tomto případe potřebné, 
pretože -  ako už bolo spomenuté -  táto ná
prava je riešená tak, že sa kolejnice nedo
týká a je asi 3-5 desatin nad úrovňou 
kolajnice. Obloženie nemusí byť bezpod- 
mienečne z gumy, můžeme s úspechom 
použiť aj například PVC trubičku -  tzv. 
„bužírku", alebo ešte výhodnejšie sili- 
konovú trubku.

Touto poměrně jednoduchou a časové 
nenáročnou úpravou možno dosiahnúť 
neuvěřitelné zlepšenie ťažných vlastností, 
pričom, tak ako doteraz, budu aj naďalej 
štyri kolesá zbierať prúd, takže jazdné 
vlastnosti sa nijako nezmenia.

Pre popisovanú úpravu třeba vybrať celú 
nápravu z frémy. Při rozobraní pozor, aby 
sa nám rušeň podařilo opať správné zložif!

Ing. I. NEPRAŠ

Manželství bylo rozvedeno . . .
Vídeňský Arbeiter-Zeitung otiskl v sou

hrnu poznatky předních vídeňských rozvo
dových advokátů, kteří m. j. uvádějí: „Prá
vě v poslední době ztroskotávala manželství 
z  nejobskumějších důvodů. Třeba muži, 
který se tvrdou prací probil na vytoužené, 
odpovědné a tím také dobře placené místo, 
splnil se konečně sen z  dětství -  může si 
koupit dětskou železnici. Koupí si ji. 
Kupuje jich stále víc. Dá si probourat zdi, 
aby si mohl položit hodně kolejí. Každou 
volnou chvíli věnuje svému koníčku. Jeho že
na a děti byly vypuzeny do postranních 
pokojíků. Tam na ně „pan přednosta“ za
pomněl."

úsek před návěstí; t l  -  tlačítko pro relé; 
T 2 -  transformátor trakční; T, -  transfor
mátor pro pomocné obvody

Popis funkce. Stisknutím tlačítka tl 
dostane proud cívka II relé R z transfor
mátoru Ti. Relé R přitáhne a spojí 
svoje kontakty 1 a 2. Kontakt 2 zapo j í  
okruh z trakčního transformátoru T 2 do 
sekce A a kontakt 1 postaví návěstí N 
na volno. Lokomotiva se rozjede, mine 
návěstí N a najede na šlapací kontakt K. 
Za předpokladu, že je již tlačítko tl roz
pojeno, přivede kontakt K z transformá
toru Ti přes kolej a kolo lokomotivy 
proud do cívky I relé R. Relé R se pře
klopí zpět a ro zp o j í  své kontakty 1 a 2; 
tím se odpojí sekce A, je bez proudu 
a návěstí N spadne na „stůj“ . Tím je 
volná jízdní cesta zrušena a další vlak 
nemůže vyjet, dokud znovu nezmáčkne
me tlačítko t l ;  poté se celý postup opa
kuje.

Použijeme-li více návěstí pro odjezdy 
z různých kolejí, potřebujeme pro každé 
návěstí samostatné tlačítko a relé (kon
takt K nám postačí pouze jeden, na jedné 
odjezdové koleji). Relé použijeme tele
fonní o odporu 2krát 500 až 2krát 1000 Ω. 
Po využití dvou spínacích kontaktů zbývá 
ve svazku ještě několik volných spínacích, 
rozpínacích a přepínacích kontaktů, kte
ré můžeme popřípadě použít pro další 
signalizaci. Dr. J. HATLÁK

Prší, stále prší. Tak kolik se nás sejde ? 
Všichni, kteří projevili zájem ? To se snad 
ani nestává. Přešlapujeme na břeclav- 
ském nádraží a postupně se k nám přidá
vají instruktoři z  Třebíče, Kroměříže, 
Prostějova, Gottwaldova a z  Brna. Má
me možnost vidět naše vzory -  díky s. 
Goldhamerovi. Je tady a už nám předsta
vuje s. Ošlejška, -  zástupce náčelníka 
železniční stanice Břeclav.

Jste všichni? Tak jdeme! -  A už se 
proplétáme loužemi směrem k hradlu. 
Ještě nějaká ta desítka schodů a jsme na
hoře. Místnost dosti velká pro obsluhu
jící personál je najednou malá, obsluhu
jící mají téměř bojové podmínky. 
Přesto vyprávějí, vysvětlují funkci hrad
la a protože kvůli nám nebyl zastaven 
provoz, doplňují teorii praktickými ukáz
kami. Okukujeme nejdéle kolejový plán 
z  hlaví, obsluhovaný hradlem. Proč? Inu 
-  podobá se přece ovládacím pultům tla
ších kolejiší. Signální žárovky opakují 
návěstní pojmy návěstidel, vyznačují na
stavení jízdní cesty i  obsazené úseky. A 
tak (pod dozorem, samozřejmě) dává
me „zelenou" x-tému odjíždějícímu 
vlaku a přijímáme bílomodrou soupravu 
osobního vlaku z  Vídně.

Pak zase po schodech dolů a rovnou 
mezi koleje. Tam nám (za naší odborné

asistence) ochotně zvedají kryt nad po
honem výhybky, ochotně vysvětlují funk
ci pohonu, spojky, táhel a navíc dělají 
i zkoušku. Tím první část naši exkurze 
končí. Přestávku před prohlídkou výtop
ny vyplňujeme odbornou debatou, jeden 
ochotník pořizuje dokumentární snímek.

S  výtopnou jsou spojeny i dílny na 
opravu lokomotiv. Ujímá se nás s. 
Svrček, na lokomotivách v různých sta
diích oprav vysvětluje postup -  od vylé
vání ložisek, soustružení kol až po opra
vy kotlů. Lokomotivy je nutno vyzved
nout, dvojkolí uvolnit, vysunout z  haly 
ven, po další koleji zase zpět do dílny a 
zde teprve osoustružit kola, případně 
i čepy. Strojní zařízení dílny není zrovna 
nejnovější a připočteme-li k tomu obtíž
nou manipulaci, pak si snadno spočítáme, 
že osoustružení kol není jen tak hned ho
tové. Lokomotiva si v dílně postává pěk
ných pár dní. A  tak si vzpomínám na 
francouzský film „Autour d’Un Tour", 
kde je m .j. vidět práci soustruhu na obrá
bění kol. Je umístěn v jámě pod kolejemi 
a celý pracovní proces zkracuje na ně
kolik hodin. Ale to je ve filmu...

Po prohlídce výtopny směřujeme k — 
vlastně na lokomotivu. A tady také po
hotově pořizuje náš fotoreportér druhý 
snímek. Právě v tom motoráčku přikláda
j í  pod kotel a proto tak kouří. Že už 
dávno nemáme parní motorové vozy? -  
Máte pravdu -  ta lokomotiva vzadu od
jela, ale snímek zůstal! Neočekávaně se 
nám dostává možnosti získat zahraniční 
zkušenosti, i když jen prostřednictvím 
odstaveného rakouského vagónu. Sou
káme se dovnitř a -  ona ta bílá barva je 
opravdu bílá, sedadla uvnitř jsou čistá, 
okny je vidět ven, voda v umyvárnách 
teče a tak se začínáme stydět za -  mokré 
šlápoty na linoleu v uličce vozu.

Pak hvizd píšťalky a odjezd. Počítá 
jeden, druhý i třetí, dopočítat se nemůže. 
Je nás nějak málo. Nebýt exkurze, nikdy 
bychom nevěřili, že železniční modelář 
může také zmeškat vlak... (t)
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V E L K É  i malé

Píše Ivo T V A R Ů Ž E K

(4. pokračowání)

V předcházejících statích jsme hovořili 
o betonových železničních mostech. Nyní 
se podíváme blíže na betonové silniční 
mosty. Objevují se na modelovém kole jisti 
nejčastěji, hlavně jako nadjezdy nad želez
niční tratí.

nímž prochází komunikace a protéká hor
ská bystřina, vidíme na obr. 14.

Nyní něco o mostech v oblouku: nemůže
me říci, že neexistují. Nejsou však tak 
běžné, protože jejich výpočet a konstrukce 
jsou velmi složité. Vzhledem k tomu, že

Obr. 11

■ Obr. 12 Obr. 13

Na obr. 11 je čestní nadjezd, na levé stra
ně pohledu je most s křídly. Most překlene 
čtyři koleje a můžeme jej použít k přemos
tění menšího nádraží. V pravé polovině 
obrázku je zakreslen most s volným náspem 
pro dvoukolejnou trať. Most je v tomto 
případě ukončen na pilíři (čárkovaný), 
který je kryt náspem. Tyto mosty jsou 
postaveny mezi Brnem a Břeclaví. V pravé 
části obrázku pak je pilíř a řez mostovkou.

Na rozdíl od předešlého je na obr. 12 
most obloukový, kde mostovka je podepřena 
spodní obloukovou konstrukcí. U oblou
kových mostů nemusí být mostovka pouze 
podpírána, ale může být také zavěšena, 
jak ukazuje obr. 13. Oba oblouky jsou 
v horní části spojeny příčkami. U vysokých 
náspů přes údolí by bylo v místech křížení 
s vodními toky nebo komunikacemi zby
tečné násep úplně přerušit a stavět vysoký 
most. Stačí v tomto místě postavit kamen
nou nebo betonovou klenbu potřebné výše 
a rozpětí a nad ní může pokračovat násep 
plynule dál. Toto řešení je velmi časté

tyto potíže v modelářství nemáme, povíme 
si o mostech, které můžeme postavit na 
základě znalostí z uvedených příkladů. 
Budou to mosty, které mají lomenou nosnou 
konstrukci a mostovku (silnici nebo koleje) 
v oblouku. Pilíře těchto mostů můžeme 
stavět dvojím způsobem. V případě, že má
me překlenout údolí, kde není komunikace 
ani vodní tok, použijeme sloupy s osami 
radiálními; jejich tvar může být i klínovitý, 
jak je znázorněno na obr. 15a. Nosná kon
strukce má pak. běžný obdélníkový tvar. 
Je-li v údolí komunikace nebo vodní tok, 
mají být opěry a pilíře mostů rovnoběžné 
se směrem dolní komunikace, u řek pak 
s proudnicí (aby voda nenarážela na jejich 
boky). V tom případě jsou ovšem nosné 
mostní konstrukce šikmé jako na obr. 15b.

Silniční mosty stavíme v oblouku jen 
v nejnutnějším případě, a to jen mírně za
křivené nebo lomené, železniční mosty vět
šinou jen lomené. Oblouk kolejí je umís
těn mezi hlavní nosníky a ty jsou proto od

mostu. Zvláštností mezi mosty v oblouku 
je most pro pouliční dráhu v Brně. Jediný 
oblouk klenby je v poměru ke značnému 
rozpětí a velkému vybočení oblouku od 
podélné osy mostu velmi nízký -  viz sní
mek (obr. 16). (Pokračování)

K N I H Y  P R O  VÁ S
V současné dobl vychází v nakladatelství Naše 

vojsko řada knížek z  nejrůznějších oborů, z  nichž si 
některé jisti rádi přečtete nebo prostudujete.

Se zpožděním, které bylo zaviněno technickými ob
tížemi při výrobě, vychází publikace nazvaná D ruhá 
světová válka 1939 — 1945 -  M alá encyklopedie. 
Přináší přehled druhé světové války v číslech a datech 
-  popisuje všechna válečná taženi, nastiňuje vývoj 
tehdejšího vojenství, celkovou bilanci války, uvádí 
charakteristiky ozbrojených sil válčících zemí, mezi
národni smlouvy, konference, krycí hesla a názvy nej- 
dúležilějších operací, chronologii druhé světové války.

Čtenářským zážitkem bude kniha R. Jánského 
Tady bezpečnost. Uvádí deset reportážně zpraco
vaných skutečných případu z  činnosti našich bezpeč
nostních orgánů v prvním desetiletí jejich existence. 
Protože se autor snaží postihnout celkový profil práce 
čs. bezpečnosti, líčí všechny druhy případů -  od bestiál- 
nich vražd po prosté případy drobnějších krádeži.

Mládeži je určena magazínová publikace kolektivu 
autorů nazvaná K luci, znáte vojáky? Přibližuje 
čtenářům život příslušníků naši armády, seznamuje 
je s vojenskou technikou a zbraněmi, vedle toho přiná
ší zajímavé, velmi napínavé a vzrušující reportáže 
a povídky, jak z mírové služby našich vojáků, tak 
z  jejich bojů v době minulé světové války.

Zábavnou i poučnou četbu v nejlepšim smyslu slova 
soustředuje novinka nakladatelství Naše vojsko, ma
gazín nazvaný Periskop. V prvním svazku si pře
čtete detektivku Karla Fabiána „Hlubina nebezpeč
nosti”, reportáž o únosu Adolfa Eichmanna, článek 
o létajících talířích, vyprávěni o Pluskalovi a jbude  
tady humor, písničky pro kytaru, fotografie aid. Pivní 
svazek vychází v těchto dnech, do konce letošního roku 
vyjde ještě jeden. V budoucnosti hodlá nakladatelství 
vydávat dva až čtyři svazky ročně.

Z  beletrie vojenského nakladatelství se objeví na 
knižním trhu nový román německého spisovatele K. 
Opitze Plechový cirkus. Liči osudy vojenského 
řidiče německé jednotky na africké frontě za minulé 
války. Na této postavě a několika dalších odhaluje 
autor celkový profil nacistické armády a její postupný 
rozklad. I  když kniha liči drsným způsobem hrůzy 
války, nepostrádá, jak je u Opitze obvyklé i v jeho 
předcházejících dílech, satirické, ironizující prvky.

sebe vzdálenější než jak bývají u přímého 
u propustků (jak poznáme dále). Most, pod Obr. 16 V
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TECHNIKA - SPORT - UDÁLOSTI ve světě
M ěření s t lu m ič i

V britském časopisu Aero Modeller 
jsou popisována rozsáhlá měření, která 
uskutečnili K. Lindsey, D. Balch a M. 
Larcombe na některých motorech s růz
nými typy tlumičů hluku. Ze zprávy 
vyjímáme výsledky, dosažené s motorem 
MVVS 2,5 RL upraveným na detonační 
verzi. Byla použita vrtule Trucut 8 x 4 "  
(200 X 100 mm). Hluk byl měřen ze vzdá
lenosti 4,5 m. Dosažené výsledky uvádí 
přehledně

Tlumič K. L. 3 má celkovou délku 
195 mm a je tvořen dvěma soustřednými 
trubkami, vnitřní o průměru 11,2 mm 
a vnější o průměru 19 mm. Vnitřní je na 
jednom konci připevněna na sběrač vý
fuku, na druhém uzavřena kuželem. Vnitř
ní trubka je provrtána 36 otvory o prů
měru 2,5 mm. Otvory jsou rozmístěny 
tak, aby jich bylo více u motoru. Mezi- 
kruží mezi trubkami je u motoru uzavřeno 
a zbytek prostoru je vyplněn ocelovou 
vlnou (drátěnky), a to tak, že tato vlna 
je více napěchována v místech vzdáleněj
ších od motoru.

Tlumič M. L. 1. je laděný a je tvořen 
expanzní komorou ze skelných laminátů, 
na niž navazuje kovová výfuková trubka. 
Expanzní komora je vyráběna metodou

ztraceného vosku (tj. na voskovém modelu, 
který se po zhotovení vytaví), aby se do
sáhlo co největší hladkosti vnitřního po
vrchu komory. Komora má tvar protáhlé 
kapky o celkové délce 250 mm. Její 
vnitřní průměr u výfuku motoru (místo 
vstupu zplodin do tlumiče) je 9,5 mm, 
pak na vzdálenosti 190 mm narůstá na 
maximální průměr 19 mm a konečně se 
tvarem rotačního paraboloidu do konce 
zmenšuje na průměr 6,4 mm. Z tohoto 
konce pak vybíhá výfuková trubka o stej

ném průměru 6,4 mm a délce 100 mm.
Uvedené typy tlumičů jsou pochopi

telně vhodné především pro motory 
koncepce odpovídající MVVS 2,5 RL, 
tj. s výfukem dozadu. (s-am)

M is tro vs tv í světa 1967

pro akrobatické R/C modely se bude konat 
ve dnech 21. až 26. června na Korsice. 
Praktičtí britští modeláři již sjednali mož
nost kombinace tohoto mistrovství s dovo
lenou. V srpnovém čísle časopisu Radio 
Control Models and Electronics vyšel 
inzerát na cenově poměrně výhodnou 
čtrnáctidenní dovolenou navazující na MS.

Není známo, co vedlo Francouze k volbě 
právě tohoto odlehlého místa. Účast

evropských R/C modelářů na tomto MS 
však bude pravděpodobně velmi slabá pro 
značné náklady na dlouhou cestu. Fran
couzský aeroklub prý je si této situace vě
dom a počítá snad s tím, že obstará zdarma 
dopravu z Marseille na Korsiku. (sch)

Věčné le p id lo
(lab) Angličtí inženýři provedli pev

nostní zkoušky lepených konstrukcí vět
roňů, které byly mnoho let v provozu.

Ukázalo se přitom, že pevnost lepených 
spojů se prakticky nezměnila. Na příklad 
spojení slepená kaseinovým klihem před 
28 lety měla stejnou pevnost jako právě vy
robená.

Z ústřední SEKCE

□  Upozorňujeme všechny modelářské 
kluby, že se blíží uzávěrka soutěže 
„O nejlepší modelářský klub ZO Svazar- 
mu“. Soutěž byla vyhlášena v příloze 
časopisu MODELÁŘ č. 2/1966 a končí 
dnem 1. 12. 1966.

Žádáme funkcionáře a kluby, kteří mají 
připomínky k letošním kritériím hodno
cení, eventuálně návrhy na úpravu pro 
příští rok, aby je poslali raději dříve než 
s hlášením. Tak budou moci být řádně 
projednány. Připomínky zasílejte na adre
su: ÚV Svazarmu, modelářský odbor, 
Opletalova 29, Praha 1.
□  V měsíci listopadu budou uspořádána 
IM Z pro předsedy okresních modelář
ských sekcí a náčelníky klubů. Budou 
organizována zvlášť pro oblast Čech, 
Moravy a Slovenska. Přesné datum 
a pozvánky budou rozeslány během 
měsíce října na všechny okresní výbory 
Svazarmu.
□  Ustavení novéhu klubu: OPAVA -  
O. Švarc, Osada míru 314, Dolní Benešov.

TABULKA

Typ tlumiče Stav tlumiče Otáčky (otjmin) Hluk (,dB)

K. L. 3 pouze sběrná trubka 16 000 92—95
K. L. 3 sběrná trubka a tlumič 15 900 85—88

holý motor 15 900 92—95
M. L. 1 laděný výfuk ze skelných 

laminátů a kovová trubka
o délce 100 mm 15 800 neměřeno

Inzerci p řijím á  Vydavatelství časopisů 
MNO inzertn í odděleni, Vladislavova 26, 
P ra h a  1 tel. 234-355, linka 294. Pop’atck 4,50 Kčs, 
za jednu tLkovou řádku, uzávěrka vždy 4. v rr.ě íci.

PRODEJ

•  1 Model motorové lodě dl. 90 cm +  5 akumu
látorů +  nabíječku za 300 Kčs. J. Bartúněk, Hum
polecká 26, Praha 4. ·  2 Nový motor Jena 2,5 za 
160 Kčs. J. Korous, Heřmaničky 54, o. Benešov.
•  3 Motor Vltavan 5 za 100; větroň A-2 za 50 Kčs. 
M. Souček, Karlov 43, Vel Meziříčí. O 4 Osvěd
čený R/C větroň „Saturn” s jednopovelovou apa
raturou; tranzist. přijímač na 9 V za 700; elektron
kový R/C přijímač MVVS v chodu za 150 Kčs. 
F. Kasal, Vedrovice 238, o. Znojmo. ·  5 R/C 
vysielač „Beta” s bateriami a náhr. elekrónkou 
za 220: přijímač na plošných spojoch za 180; mě
nič za 50 a magnet za 10 Kčs -  všetko prevádzky- 
schopné. Inž. L. Iambrich, 30. Apríla, Žilina.
•  6 Novou R/C soupravu „Gama”, cena 
podle dohody. J. Maroušek, Uhříněves 733. ·  7 
Motor Super Tigre ST 56 s vodním chlazením, 
vhodný pro R/C letadla i lodě za 400 Kčs, i na 
dvě splátky. V. Špaček, Svihov 312, u Klatov.
•  8 R/C vysílač „Trix” bez bič. antény nebo 
vyměním za motor MVVS 2,5 -  5,6, či Tono 5,6. 
F. Horák, Polabiny 215, Pardubice. ·  9 Relé 
M W S  AR-2 upravené na 40, 230, 2000 a 5000 Ω 
á 30-50 tranzistorový měnič 4,5-90 V pro vysílač 
motor Start 1,8 za 50 Kčs. V. Honzák, Letovice- 
Lhota 32, ok. Blansko. ·  10 R/C lOkanálový vy
sílač Belaphon starší, v provozu s poškoz. telesk. 
anténou amat. NDR s úplnou stavební dokumen
tací za 680; serva Servomatic 11 á 140, nejnovější 
Servomatic 13 á 150; nový motor Bambino 0,5 cm*

za 100 Kčs. L. Kozička, Cyrilometodějské nám. 5, 
Olomouc ·  11 R/C vysielač Gama so zabudovaným 
multivibrátorom a relé pre multi +  tranzist. měnič 
+  model lode s prijímačom Gama +  relé -f- vyba- 
vovač -f- motor Jena 1 za 1200 Kčs (všetko v chodě). 
V. Krajčovič, Budovatelská A/6, Šala. ·  12 Motor 
Fox 35 pro R/C za 300; jednopovel. vysílač za 
130; součástky na rezonanční relé za 70; vybavo- 
vač s rohatkou za 50 přijímač Beta neúplný za 
40; elektronku 1P2B za 15 Kčs. Případně vyměním 
za motory a R/C materiál. V. Krotil, Moskevská 
48, Praha 10. ·  13 Jazýčkové relé 8kanálové 
Pfeíl za 120; ókanálové Rum za 80; dva elektron
kové přijímače Hill á 100 elektr. vysílač pro při
jímač Hill za 80; dvě dvoukanálová serva (NDR) 
å 150 Kčs. Ing. L. Lichtblau, J. Fučíka 953, 
Kopřivnice.

KOUPĚ
•  14 Balsu, jednopovelové R/C řízení, motor 

Tono a veškerý modelářský materiál na lodě a le
tadla. Z. Balák, DP-VI 1298/30, Karviná 6 -  Nové 
Město. ·  15 Modelarz roč. 1962 +  8/1963; Mo
delář 1,2/1963. J. Šreiber, Textilní 7, Ostí n. L.

VÝMĚNA
•  16 Nehrající jap. 9tranzist. radiopřijímač 

Allawaver Super za soupravy el. vlaků T T  -+· 
trafo nebo prodám. V. Slucha, Chýnov 125, o. 
Tábor. ·  17 Čtyřicet kusů továrních a sportovních 
odznaků za balsu, Modellspan, větroň A-l nebo 
model na motor 2,5 cm* *. P. Kubala, U lesa 32, 
Ostrava 4. ·  18 Dva autostírače 24 V za motor 
Jena 1 nebo jiný detonační motor. R. Vrba, Závist 
10, Brno 24. ·  19 Lokomotivu +  2 nákladní vozy 
4-18 kolejnic +  reproduktor za vzduchovku. T. 
Gosiorek, Leningradská 39/1332, blok 94/1, Havířov 
IV.

RŮZNÉ

•  20 Zhotovím prvotřídní nafukovací kolečka -  
leštěný disk vel. 90 mm za 16,105 mm za 19; čtyř- 
kuličkové mosazné vložky o ø  8,5 mm se dvěma

podložkami za 2,90: tříkuličkové hliníkové vložky 
0  0  12 mm za 2,40 Kčs. V. Hudek, Rybářská 107, 
Kostelec n. Orl. ·  21 Polský raketový modelář si 
chce dopisovat a vyměňovat časopisy. Adresa: 
Viktor Sikorski, Os. Sikorskiego bl. 12/2, Zgierz, 
woj. Lodž, Polska. ·  22 Žádáme polského modelá
ře Andrzeje Skibiňského o přesnou adresu, z Var
šavy se naše zásilka vrátila. Redakce.

m o d e lá ř
Měsíčník Svazarmu pro letecké, raketové, auto
mobilové, železniční a lodní modelářství. Vy
dává Vydavatelství časopisů MNO, Praha 1, 
Vladislavova 26, tel 234 355-7 — Vedoucí re
daktor Jiří Smola. -  Redakce P ra h a  2, Lu
blaňská 57, tel. 223-600 -  Vychází měsíčně. 
Cena výtisku 2,20 Kčs, pololetní předplatné 
13,20 Kčs -  Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbro
jených sil VČ MNO -  administrace, Praha 1, 
Vladislavova 26. Objednávky přijímá každý 
poštovní úřad a doručovatel. -  Dohlédaci pošta 
Praha 07. Inzerci přijímá inzertní oddělení Vy
davatelství časopisů MNO -  Objednávky do 
zahraničí přijímá PNS -  vývoz tisku, Jindřišská 
14, Praha 1. -  Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
Tiskne Naše vojsko, závod 01, P raha.-T oto  
číslo vyšlo 15. 10. 1966 
©  Vydavatelství časopisů MNO Praha
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MATERIÁL A PLÁNKY

pro  letecké, lodn í, raketové, au tom ob ilové  a železniční m odely ob d rž íte  ve speciálních m odelářských  

prodejnách D R O B N É H O  Z B O Ž Í LIBEREC

MLADÝ TECHNIK v Ústí n. L. a v Liberci

Z Á S IL K O V Á  S L U Ž B A
uvedených prodejen rozesílá m ateriál m odelářským  klubům a pionýrským kroužkům  celého 
Severočeského kraje

LIBEREC

Písemné objednávky zasílejte  
na adresy:

P R O D EJN A  M L A D Ý T E C H  N IK  
Ú S T Í N . L ,  Fučíkova Cř. (tel. 
$617)
P R O D EJN A  M LA D Ý  T E C H  Ν ίκ ' 
L IB E R E C . Moskevská ul. 13 
(tel. SIM )

PRO 
MODELÁŘE

je  stále připraven velký výběr 
materiálu

v odborných p rodejnách  
D robného zboží P ra h a

Jindřišská 27, P rah a  1 - 
Nové Město (tel.236-492)

Pařížská 1, P ra h a  1 - 
S ta ré  Město (tel. 672-13)

P O L T T E C H N IC K É  P L Á N K Y :  
V L A Š T O V K A  -m ode l na gumu 3,—
L E D Ň Á Č E K  -  školní větroň A-1 4,—
J IS K Ř IČ K A -ško ln í kluzák 4,—
Š K O L Á K  -  škol. větroň A-1 4,—
P IO N Ý R -š k o l. větroň A-2 4,—
V L T A V A  -  škol. plachetnice 5,50
H Y D R O G L IZ É R  XB BL 60 4,—
K U B ÍČ E K -v o ln ý  model na motor 

1 cm* * 3,—
S A N T A  M AR IA  -  histor. lo<f 4,50

D R O B N É  Z B O Ž Í  P R A H A  D R O B N É  Z B O Ž Í P R A H A

V O D O M É R K A  -  rychl. člun 
M O A N  A  -  plachetnice tř . ,,10‘ ' 
Z U Z A N A  -  plachetnice tř .  ,,M “  
S T A V ÍM E D R A K Y  
F E L IX  -  motorová jachta 
4 -  R A K E T Y  -  na Čs. motor RM 2.5/5 
IV E T A  -  motorový člun tř . E-1

D Á LE  N A B ÍZ ÍM E :

N IT R O L A K  Z A P O N O V Ý  1005 
250 g

4,50

5.50

4.50

D R O B N É  Z B O Ž Í P R A H A  D R O B N É

K O L E Č K A  P O L O P N E U . 0  50 mm 
kus 7,50

K O L E Č K A  P O L O P N E U . 0  75 mm
kus £ ___

O C E L . L A N K O  ø 0,4 mm 40 m 28,—
O C E L . L A N K O  ø 0,32 mm 40 m 28,—
N O S N ÍK  5X20X1000 mm 0,75
N O S N ÍK -odpad. 4 x4 -5 x 5 x 1 0 0 0  

svazek 3>80
N O S N Í K - odpad. 6 x6 -1 0 x1 0  svazek 3,30 
L IŠ T Y  _  buk 25x10x1000 ks 2,80
U Š T Y - b u k  20x15x1000 ks 2,90

h u d *  U C H H I K  pr0 VÁS
rh X 3 » « * * » *

r ů in t  hoain.rsH  , vody a |ine
ve lm i n tak* ceny,předm ěty za

prům ěrně  Kčs

G U M A  1 x 2  mm -  20 m 
G U M A  1 X3 m m -2 0  m
G U M A 1 x 4 m m -2 0 m
P Ř E K L IŽ K A  LE T . 1 mm 
P Ř E K L IŽ K A  L E T . 1.5 mm 
K O L E Č K A  P O L O P N E U

kus

o,os
2 ,-  
3,30 
3,60 

dm* 0,35 
dm* 0,60 

® 37 mm
6,50

D R O B N É  Z B O Ž Í P R A H A  D R O B N É  Z B O Ž Í  P R A H A D R O B N É  Z B O Ž Í P R A H A

Ž Á D E J T E  K A T A L O G  M O D E L Á Ř S K Ý
D R O B N É  Z B O Ž Í p r a H a

C H  P O T Ř E B

d r o b n é
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ψ

*

R.A.F. SWINDERBY AUGUST 2 6 « i-3 0 th

P ř i le tošním  MS pro  U -m odely  se konala 
také m ezinárodní soutěž m aket, kde naši 
m odeláři bohužel nestartova li.

V Ý S L E D K Y : 1. M acZura , U SA  (Gulfhawk) 
1708; 2. Day, V. Británie (Shinn) 1392; 3. Ivans, 
V. Británie (Potez) 1214; 4. Blender, N SR (Fok
ker D7) 1148; 5. Perry, V. Británie (H aw ker H en
ley) 1013; 6. Hupgens, N SR (T A  154) 986; 7. 
Struik , Holandsko (T racker) 719; 8. W ilson  
Irsko (Friendship) 554 bodů.

A Friendship F27 Ira J. Wilsona. Rozpětí 
1400 mm, váha 2760 g, motory ED 2,5 cm3

A Holanďan Struik létal s maketou Grumman 
Tracker S2 F3. Rozpětí 1500 mm, váha 1955 g, 
motory Webra 3,5 cm3

MEZINÁRODNÍ  
SOUTĚŽ MAKET

ve Velké Británii

A Britský soutěžící Ivans soutěžil s bitevním Potezem ve francouzských barvách

A Hawker Henley britského modeláře Perryho o rozpětí 1220 mm s motorem 10 cm3 
váží 2470 g

Húpgens z NSR létal s maketou Focke-Wulf TA 154 na motory Enya 29. Model 
o rozpětí 1600 mm váží 4240 g(!) w
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A „M in u lo s t a p říto m n o s t" — proudový dopravní T r id e n t britské  společnosti BEA a m o
del h is to rického le tounu z počátku le tectví

A I nejmenší m o to r b ritské  f irm y  
Davies-Charlton „M e r l in "  0,75 cm 3 
je opatřen tlum ičem , jehož funkce 
se zlepší prod lužovacím i hadičkam i

M odelář H . Sem m ler z NDR se 
zúčastnil loňské m ezinárodní vý
stavy v Praze m odelem hradla hlav
ního nádraží v Postupim i w

A Rybářský člun, pa tříc í k holandské m ateřské lodi W . B A H R E N O S , 
zho to v ili jako R/C m aketu členové k lubu v Liége (B elg ie )

ψ  Také k známé R/C Caravelle dodává f irm a  J. G raupner stavebnici plováků


