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Tuto „maxi-minimaketu“ letadla Westland Velkin postavil K. Lud
vík z Brna. Váží 70 g a „umí" létat 50 vteřin. Citlivost na natočení 
u „dvoumotoráku" nepřekvapuje

Tohoročný juniorský majster Slovenska v kategorii A2 je Oto  
Baláš z LMK Pezinok

Nelátající maketa MIG-3 je prací O . Stej
skala z Linhartic u Moravské Třebové. Prac
nost modelu v měřítku 1 : 33 je 50 hodin

Č O LEK  podle plánku Modelář vybavil ra
diem J. Kolář z Prahy 6. RC souprava je jedno- 
kanálová, servo s elektromotorem umožňuje 
obě výchylky a neutrál. Napájení přijímače je 
ze 4 článků NiCd 225. Pohonný motor je 
z elektrického holicího strojku z NDR na 1,5V

Model nakládače T-159 vyráběného v NDR zhotovil S. Rů
žička z Mělníka. Jako podklad použil fotografii z pravidelné 
středeční přílohy Zemědělských novin
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Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva staví naši organizaci na velmi čestné místo mezi 
složkami Národní fronty. To přináší i nám, modelářům, nejen řadu úkolů a povinnosti, ale i práv. 
Modeláři jsou si toho dobře vědomi a není pochyb o tem, že se do plněni zásad a úloh JSBVO pustí 
s vervou i vynalézavosti jim vlastni.

Na tomto místě jsme již hovořili o ideových i politických aspektech, jichž se musíme při své 
práci na JSBVO držet. Posteskli jsme si i na potíže se zajišťováním technické modelářské činnosti 
potřebným materiálem i na nedostatek prostorů k provozováni vlastního modelářského sportu. 
Zmínili jsme se konečně i o práci kroužků a klubů jak při výcviku, tak při sportu.

Výčet by nebyl úplný, kdybychom pominuli nejvyššl metu modelářské činnosti -  státní reprezen
taci.

Mnoho modelářů, kteří se zúčastňují sou
těží, sní o tom, že jednou se stanou repre
zentanty. Všichni k tomu mají stejné mož
nosti, ale jen někteří potřebnou píli, um a 
vytrvalost. Jejich snaha je vede ke stálému 
zdokonalování svých modelů, k osvojování 
si nových technik stavby a taktik soutěžení.

To vše napomáhá technickému pokroku 
v naší činnosti a je tedy jedním z cílů našeho 
snažení. Nebylo by to však správné, kdyby 
ruku v ruce s technickým vývojem nešel vý
voj ideově politický. Takový jedinec by byl 
jednostrannou, nevyváženou osobností, ne
slučitelnou s naším pojmem státního repre
zentanta. Výchova k důstojné a úspěšné 
reprezentaci nemůže být chápána jen jako 
záležitost čistě sportovní, nepolitická a za
měřená jen na dosažení co nej lepších spor
tovních výsledků. i když to je pochopitelně 
rozhodující hledisko. Ostatní vlastnosti, ji
miž musí být reprezentant vybaven, musí
me v našich členech vychovávat již na těch 
nejnižších soutěžích. Není možné sportovce 
ponechat živelnému vývoji po osobní a poli
tické stránce, zaměřovat se jen na dosaho
vání lepších sportovních a technických kva
lit a předpokládat, že politické a morální 
aspekty si vyřeší trenér při tréninku a sou
středění. To už je pozdě. Správný pojem 
sportovní reprezentace socialistického státu 
se musí ve sportovcích vytvářet po celou 
dobu jejich činnosti. Je nutné pěstovat v nich 
vysoký pocit morální a politické odpověd
nosti. Vědomí, že jsou nejen ve svém oboru

představiteli nejlepších, ale také reprezen
tanty socialistického zřízení a jeho idejí. 
Reprezentanti musí mít nejen sami jasno, 
ale musí také umět v ostatních osobním pří
kladem pomáhat rozšiřovat dobré osobní 
i sportovní vlastnosti a základní politický 
rozhled. Musí umět třídně hodnotit situace 
a jevy, v nichž se ocitnou při výjezdech do 
zahraničí.

Sami reprezentanti si musí být také vědo
mi, že jsou prostředkem výchovy mládeže, 
že musí tvořit příklad pro ostatní a budit 
snahu stát se reprezentantem.

Při řešení problému státní reprezentace 
nemůžeme však reprezentanty zahrnovat 
jen požadavky, ale musíme se zabývat i otáz
kou, zda jsme jim poskytli vše, aby důstojně 
reprezentovat mohli. Zda jsou technicky vy
baveni tak, aby nebyli předem odsouzeni do 
role poražených a konečně zda jsme je na 
cestu do zahraničí vybavili hmotně tak, aby 
bylo možno o důstojné reprezentaci hovo
řit.

Je nezbytné si ve své práci uvědomovat, 
že politika a výchova není a ani nemůže být 
záležitostí jen některých funkcionářů nebo 
orgánů. Je věcí každého z nás a nemůže být 
zaměřena jen do vlastních řad, ale musí pro
střednictvím členů působit na co nejširší 
okruh obyvatelstva a zejména mládeže. Na
ším posláním je podílet se v okruhu své pů
sobnosti na utváření kladného vztahu ob
čanů zejména k otázkám branné výchovy·

K T I T U L N Í M U  S N Í M K U
V letošním roce se uskutečnilo několik srovnávacích soutěží a přátel

ských setkání s modeláři z lidově demokratických států. Tyto akce jsou 
cenné zejména pro naše mladé reprezentanty, kteří zde získávají první me
zinárodní zkušenosti. Na snímku Otakara ŠAFFKA z letošního meziměst
ského setkání Praha-Berlín je zachycen nadějný Evžen Skala.
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j r  onstruktér tohoto modelu se udržuje 
již několik let mezi naší raketomo- 

delářskou špičkou. Je specialistou na 
„padákové" soutěže a na raketoplány. 
S raketoplánem ASTALOK překonal 
na letošním mistrovství ČSR v Mladé 
Boleslavi československý rekord ve 
třídě do 40 Ns časem 654 vteřin. Model 
je typickým představitelem „ústecké" ško
ly. Dva trupy zajišťují větší tuhost, poměr
ně rychlý profil umožňuje dosažení značné 
výšky letu i při použití tří motorů. j  k (r)

Raketoplán

Ing. Ivančo s m aketou Vostok svého klubového 
kolegy K. Jeřábka. (Podrobný plán  tohoto  
m odelu p řip ravu jem e k vydání po autorově 
konstrukční úpravě a novém  ověření.)

M om entka zachytila ing. Ivanča na sta rtov ištl 
8 popisovaným  raketoplánem  p ř i jedné ze 
zm oklých soutěží

K STAVBĚ. Hlavice 1 je vysoustružena z tvrdší 
balsy. Na válcovém tm u o ø 44 mm se navine 
trubka kontejneru 2. Pouzdra pro motory 3 (tři) 
se navinou na trn o 0 18 mm. Nosná část trupu 5 
se slepí z bočnic 7 (dvakrát), vrchního dílu 6 a spod
ního dílu 8. Použije se balsa 3 mm tlustá. K trupu 
se přilepí z boku držáky kontejneru 4 (dva) z tvrdší 
balsy tl. 4 mm.

Křídlo se slepí ze 3 balsových prkének. Náběžná 
část je z tvrdé balsy tl. 10 mm, střední část z měkké 
balsy tl. 10 mm a odtoková část ze středně tvrdé 
balsy tl. 7 mm. Křídlo se vybrousí do profilu 
podle plánku a hotové se rozdělí na tři díly -  
centroplán 10 a dvě ,,uši“ 9. Na trupy 11 (dva) je 
potřeba vybrat tvrdou a pevnou balsu (lišty 8 X 10), 
a to zcela shodnou na oba.

Výškovka 12 a obě směrovky 13 se vybrousí ze 
středně tvrdé balsy tl. 2 mm. Vodítka 14 o ø  8 mm 
se stočí z hnědé lepicí pásky.

MONTÁŽ. Na rovné desce se přilepí k centro- 
plánu oba trupy a pod ně do výřezu se zalepí 
výškovka. K trupům se přilepí obě ,,uši“ křídla. 
Shora na trupy se přilepí přesně souose směrovky. 
Pod centroplán se přilepí střední trup. ke kterému 
se přilepí nosič s kontejnerem. Vodítka (dvě) se 
přilepí pod kontejner.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA. Celý model se po
táhne tenkým barevným Modelspanem, případně 
se lehce nastříká barevným nitrolakem.

ZALÉTAvAM zásadně na jeden motor 10/4. 
Na soutěži létám na dva nebo tři motory, podle 
povětrnostních podmínek.

Ing. I. Ivančo, MK Ústí n. L.

◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

Rekordní  raketa 
D A G M A R

Dobu letu 2475 vteřin dosáhla žákyní Dagmar 
ŽAM PACH O VA na soutěži v Prostějově. Výkon 
ustavený 24. června na mistrovství ČSR pro žáky zna
mená nejen titul přeborníka ČSR, ale i nový rekord 
ČSSR a překonání světového rekordu. Škoda jen, 
že se létalo podle národních  pravidel, Dáša by jinak 
byla asi nejmladší světovou rekordmankou v historii 
FAI.

Raketu však uveřejňujeme zejména proto, že je 
vhodná pro hromadnou stavbu ve školních a svazar
movských kroužcích. Po zhotoveni dvou přípravků, 
které must zajistil většinou zkušený instruktor, zvládne 
stavbu snadno i úplný začátečník. Konstruktérem mo

deluje trenér raketových modelářů Oldřich SA TZKE, 
který většinu svého volného času věnuje právě práci 
s dětmi.

K STAVBĚ: Z tvrdé balsy nebo jiného vhodného 
dřeva (lípa, topol, buk) se vytočí na soustruhu 
nebo větší vrtačce trn určený pro zhotovení těla 
rakety, tj. trupu vcelku s hlavici. Na tmu se zhotoví 
tělo rakety kašírováním z hnědé lepicí pásky. 
Nejméně jsou zapotřebí čtyři vrstvy, nejvíce šest. 
Lepenka se po vyschnutí přebrousi, natmeli a po
vrch vyhladí do lesku. Hotové tělo trupu se nastříká 
barevným nitrolakem a vylešti se. Ostrým skalpelem 
se pak odřízne hlavice 1 od trupu 2. (Obě součástky 
je ovšem možno zhotovit odděleně na kratších 
trnech.)

Stabilizátory 3 se vybrousí ze středně tvrdé 
balsy tl. 3 mm do kapkovitého profilu a po dokonče
ní povrchové úpravy nastříkáním se přilepí k trupu. 
Obě části trupu se spoji papírovou trubkou 4 . 
Na trup se přilepí držák vodítek 5 z balsové lišty 
7 x 3  mm. Vodítka 5 (dvě) se stočí z hliníkové 
fólie a přilepí se na držák.

Na vyhořelém raketovém motoru se stočí 
z hnědé lepicí pásky trubka 7 a zalepí se do trupu. 
Po uchycení padáku se vlepí do hlavice lepidlem 
EPOXY 1200 kroužek 8 z drátu o 0  1 mm nebo 
bambusový trn o ø  2 mm.

Zbývá zhotovit padák, přivázat jej k hlavici 
a proužkem gumy o průřezu 1 x 4  mm spojit 
trup s hlavicí.

Při rekordním letu bylo použito padáku z černého 
plastiku o 0 800 mm s osmi šňůrami. Model bez 
motoru vážil 22 gramů. (-ek)

MODELÁŘ . 10/1972
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Mistrovství ČSSR 

pro žáky
V Prostějově se konalo ve dnech 23. 

až 25. června mistrovství ČSR raketových 
modelářů -  žáků. Soutěžilo se v katego
riích streamer a v trvání letu na pa
dáku. Žel, právě ve druhé kategorii jsme 
přišli opět o jeden světový rekord -  létalo 
se zase podle národních pravidel. Dáša 
Žampachová z Bíliny dosáhla času 2 475 
vteřin, výkon, lepší o deset m inut (!) 
než současný absolutní světový rekord. 
Druhé místo obsadil Petr Frank z Adamo
va rovněž skvělým časem 1 546 vteřin. 
Třetí byl P. Svatoň z Bíliny časem 1307 
vteřin.

V kategorii streamer obsadili prvá dvě
místa bratři Trávníčkové z Vyškova. První 
byl časem 78 vteřin Vláda, druhý Jirka 
dosáhl času 75 vteřin. Třetí místo obsadil 
Petr Frank výkonem 67 vteřin. vý-

První plzeňská
soutěž raketových modelů se konala 25. 
června péčí modelářského klubu Plzeň- 
-Bory. Krásné slunečné počasí a hodnotné 
ceny pro vítěze přilákaly na letiště Bory 
na 30 soutěžících. V kategorii streamer 
5 Ns zvítězil P. Holub z Plzně časem 92 
vteřin před ing. I. Ivančem (85) z Ústí 
n. L. a I. Petákem (63) rovněž z Plzně. 
V kategorii raketoplánů 2,5 Ns si nej
lépe vedl opět P. Holub (168) z Plzně 
před J.Schreierem  (112) z Ústí na. L. 
a M. Černým (83) z Bíliny. Nejlepší 
v kategorii raketoplánů 5 Ns byl K. 
Jeřábek (264) z Ústí n. L. před M. Denk- 
kem (176) z téhož klubu a P. Chodorou 
(157) z pořádajícího klubu. Plzeňský
I. Peták se stal vítězem kategorie raketo
plánů do 40 Ns časem 307 vteřin před 
svým klubovým kolegou P. Holubem (95) 
a ing. I. Ivančem (80) z Ústí n. L. Výbor
ného výkonu 612 vteřin, což je čas lepší 
národního rekordu, dosáhl v kategorii 
vejce 10 Ns J. Šlosár z Ústí n. L. Druhý 
byl K. Jeřábek (197) z téhož klubu, třetí 
P. Holub (133) z Plzně. Ivo Peták

Na pomoc 
začátečníkům:

Před odstarováním podrobíme předběžné pro
hlídce model i jeho RC zařízení, a to asi v následu
jícím pořádku:

1. Zkontrolujeme stav baterií v modelu i ve 
vysílači (můžeme udělat ještě doma).

2. Přezkoušíme funkci vybavovače, jeho upevně
ní, zda táhlo (silon) někde nezadrhává.

3. Překontrolujeme celý model, upevnění motoru, 
podvozku, gumy na upoutání křídel, výškovky.

4. Naplníme nádrž palivem, spustíme motor, 
zahřejeme jej a pak seřídíme jeho chod.

5. Vyzkoušíme radiové zařízení za chodu mo
toru -  jsou-li jakékoli pochybnosti o jeho správné 
funkci (kmitání kormidla, pomalé vychylování 
apod.), přerušíme přípravy k letu a najdeme 
a odstraníme závadu.

6. Nikdy nestartujeme model, máme-li po
chybnosti o správnosti jeho seřízení. Nedejte se 
v takovém případě vyprovokovat; ,,hecíři“ vám 
nový model nepostaví, stejně tak jako na rozbitém 
modelu závadu těžko najdete.

7. Je-li vše v pořádku, odstartujte model proti 
větru. Zdůrazňuji: nelétejte nad diváky, neboť 
je možnost úrazu.

8. Po vypuštění řidte model přímo proti větru 
až do výše 30-50 metrů a pak se mírnou zatáčkou 
vraťte nad sebe. Potom můžete začít s programem 
letu. Důležité je zvládnout přímý let proti větru 
za všech podmínek.

9. Před každým letem si určete program letu, 
abyste věděli, které obraty si chcete nacvičit.

10. V každé situaci si zachovejte klid a rozvahu; 
vynechá-li vám řízení za letu, zkuste znovu zaklí- 
čovat třeba i několikráte za sebou. Létá-li více 
účastníků, dohovořte si i nouzové použití druhého 
vysílače. (Váš vysílač může mít malý dosah, náhle 
vybité baterie apod.).

Motorový RC model musí na soutěži startovat 
se země, výjimečně -  kde není vhodná startovací 
plocha -  z ruky. Proto je důležité ověřit si předem 
jeho vzletové vlastnosti a tento způsob startu 
trénovat. Především zjistíme, zda model při pojí
ždění nezatáčí. Jestliže ano, odstraníme závadu 
seřízením os podvozkových kol. Modely s dvouko
lovými podvozky vzlétají dobře jen tehdy, není-li 
podvozek příliš před těžištěm. Ostruha má být 
opatřena kolečkem; jinak není ocas modelu při 
pojíždění veden a občas vybočí a model třeba 
vůbec nevzlétne.

Model s tříkolovým podvozkem má odstartovat 
plynule po dosažení určité rychlosti. Jsou-li zadní 
kola daleko za těžištěm, rozjezdová dráha modelu

Létání s radiem řízenými modely je nepo
chybně nejvyšší formou [modelářského vyži
tí se. Je tedy pochopitelné a zákonité, že 
RC modelářství se stává středem zájmu ne
jen dřívějších vyznavačů jiných kategorii, 
ale i začátečníků. Modeláři, kteří nabyli 
zkušenosti v jiných kategoriích, se pochopi
telně dopouštějí méně chyb než začátečníci, 
jimž jejich dychtivá nedočkavost „kdy už to 
poletí“ nedá dost času a klidu k nalezení 
třeba jen drobných, ale mnohdy nebezpeč
ných závad.

Zkušený pražský vedoucí modelářských 
kroužků Václav ŠULC (na snímku), je
muž je také líto každého rozbitého či ulétnu
tého modelu, shrnul své bohaté zkušenosti do 
pokynů, jejichž dodržováním lze předejít 
mnohým nepříjemným překvapením.

je dlouhá a ten pak následkem přebytku rychlosti 
„vystřelí" do vzduchu. Je pak někdy obtížné v této 
fázi letu model bezpečně řídit. Nikdy nestartu jte  
m odel p ro ti d ivákům , vždy je možnost úrazu!

Na travnatých letištích vzlétnou se země jen 
velké modely, opatřené velkými koly. Proto malé 
a střední modely házíme z ruky. Jelikož modely 
jsou dosti těžké, nestačí k udělení správné rychlosti 
prostý hod z místa, ale je třeba s modelem nejprve 
několik kroků běžet. Pozor však, abychom model 
nestrhli ke straně, popřípadě nezachytili křídlem 
o anténu vysílače. I tento způsob startu vyžaduje 
určitou zkušenost a cvik.

Mnoho prvních letů věnujeme jen prostému 
řízenému létání. Pozornost věnujeme hlavně tomu, 
abychom model udrželi vždy v návětrném prostoru 
a v dostatečné vzdálenosti od sebe. V dostatečné 
výšce vyzkoušíme také chování modelu v zatáčkách 
zamotorového i bezmotorového letu. Podle toho ještě 
upravíme výchylky kormidla nebo vyosení motoru. 
Po spotřebování paliva si všimneme přechodu 
z motorového do klouzavého letu a pozorujeme 
klouzavý let. Případné opravy podílného seřízeni 
jsou snažši u modilu s výškovkou upoutanou' 
gumou než s výškovkou pevnou. K jemnému 
nastavení úhlu seřízení (třeba při změně síly větru) 
použijeme podložky z překližky tlusté 0,5-0,8 mm. 
Musíme si také zvyknout na to, že model jinak 
reaguje na výchylky kromidla v motorovém letu 
(při větší rychlosti) než v klouzavém letu.

Motorový model necháme po vzletu stoupat 
v přímém směru proti větru a let opravujeme jen 
krátkými signály. Po dosažení bezpečné výšky na
sadíme na první zatáčku a točíme ji tak, aby byla 
pl/nulá bez trhavých pohybů modelu. Zatáčky 
nikdy nedržíme trvale, neboť při plné výchylce 
kormidla přejde model do spirály. Jakmile se 
model dostane nad místo startu, obrátíme jej znovu 
proti větru a odvedeme jej zase před sebe. Nikdy 
nepřipusťte, aby model létal v závětrném prostoru, 
tj. v prostoru, v němž bychom museli model 
sledovat s větrem v zádech. To je nejčastějši chyba 
začátečníků, která končí vylétnutím modelu z dosa
hu vysílače, jeho rozbitím a mnohdy í ztrátou. Je 
vhodné, když začátečník létá se zkušenějším mode-
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diody je'stálá, po jejím překročení zbytkový 
proud prudce stoupá, až se dioda zničí -  
prorazí. Této velikosti napětí se říká prů
razné napětí v závěrném  směru.

Jakost diody v propustném směru je 
dána velikostí jejího odporu. Průchodem 
proudu diodou vzniká ztrátové teplo. 
Množství vzniklého tepla je úměrné veli
kosti odporu a procházejícího proudu. 
Protože povrch diody postačí vyzářit 
jen určité množství tepla, aniž dojde 
k přehřátí přechodu a tím k zničení diody, 
musí být velikost procházejícího proudu 
omezena (velikost odporu je známá).

Polovodičové diody využíváme nejčastěji 
pro usměrňování střídavého proudu. 
Podle toho, jak ji do obvodu zapojíme, 
propouští jen kladné nebo jen záporné půl- 
vlny střídavého proudu. Mimo to mají 
polovodičové diody v různých obvodech 
i mnoho jiných funkcí.

Konstrukci diody si můžeme velmi 
dobře prohlédnout na starším typu diody 
1NN41 znázorněném na OBR. 39. Doskle-

Polovodiče
Dosud jsme se setkali se dvěma skupi

nami látek, které mají zcela odlišné elek
trické vlastnosti. Byly to vodiče a izo
lanty. V ideální představě vodiče mají 
nulový odpor a nevodiče -  izolanty -  ne
konečný.

Vedle těchto dvou skupin však existuje 
jedna zcela zvláštní skupina -  polovodiče. 
Od předešlých dvou skupin se liší hlavně 
tím, že jejich vodivost (schopnost vést 
elektrický proud) se mění ve velmi širo
kém rozmezí. Tato změna vodivosti 
má různé příčiny. Jednou z podstatných 
je teplota: při vysokých teplotách polo
vodiče se mění ve vodiče a naopak při 
velmi nízkých teplotách na izolanty.

K výrobě polovodičových součátek, 
hlavně diod a tranzistorů, se dnes nejčastě
ji užívá germania a křemíku. Výchozí 
materiál (základní) musí být velmi čistý. 
Během výrobního procesu je záměrně 
„znečisťován** příměsí zcela určitého 
množství atomů určitých prvků. Tímto 
procesem vzniknou dva základní materiá
ly: materiál s vodivostí typu N a materiál 
s vodivostí typu P.

Princip polovodičové diody znázorňuje 
OBR. 38. Polovodičová dioda vzniká stykem 
materiálu s vodivostí typu N a materiálu 
s vodivostí typu P, jež tvoří přechod PN 
Podle polarity zdroje napětí chová se dio

da jednou jako vodič a podruhé jako ne
vodič -  izolant (OBR. 1). Oba tyto stavy 
nejsou ovšem ideální. V zapojení, kdy se 
dioda chová jako vodič (v propustném 
směru) vykazuje vždy určitý odpor -  vyš
ší než mají běžné vodiče a v zapojení, kdy 
se dioda chová jako izolant (v nepropust
ném směru), naopak vykazuje téměř 
nekonečný odpor jako mají běžné izolanty.

Jakost diody v nepropustném směru 
je charakterizována tzv. zbytkovým prou
dem (protože její odpor není nekonečný, 
protéká diodou nepatrný zbytkový proud). 
Velikost zbytkového proudu je určena 
ještě velikostí napětí, které je připojeno 
na elektrody diody. Až do určité velikosti 
tohoto napětí velikost zbytkového proudu

tok elektronu 1 = 0

Obr. 38
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lářem, který’ v kritické situaci’ převezme řízeni 
a model znovu navede proti větru. Dosáhnc-li 
model velké výšky, rrusime jej dostat zpět do bez
pečné letové hladiny. Model navedeme do prostoru 
před sebe (proti větru) a uvedeme jej do řízené 
klesavé spirály. Tímto způsobem dostáváme model 
i ze stoupavého proudu.

Důležité je i přistání modelu. Na soutěžích se 
přistává do určitého prostoru, vymezeného čarou, 
praporky, balónky aped. Proto je ru tré  nacvičovat 
tento manévr za každé povětrnostní situace. 
Musíme dokonale poznat svůj model po stránce 
klouzavosti i jeho schopnosti pronikat proti větru 
a naučit se řešit rychle a správně neobvyklé situace, 
jež mohou připravit poryvy stoupavých proudů 
a vítr. Musíme umět správně odhadnout vzdálenost 
a výšku modelu. Nesnažíme se za každou cenu 
přistát ,k noze“ , neboť při tom můžeme model

rozbít. Při tréninkovém létáni nacvičujeme pravo
úhlé přiblížení s levými i pravými zatáčkami (při 
soutěži se stanoví podle směru větru).

Správné přistání je takové, když se model 
měkce dotkne země bez odskakování a bez změny 
směru a dojede přímo až do zastavení. Při rozpočtu 
na přistání se někdy stane, že model je „dlouhý**, 
tj. že by přelétl přistávací prostor. Nadbytečnou 
výšku pak ztrácíme zatáčkou ve tvaru širokého S. 
Při soutěži však tento způsob znamená ztrátu bodů.

Po každém přistání, ať dobrém či špatném, 
očistíme model od zbytků paliva, důkladně pře
kontrolujeme upoutání křídel, výškovky i podvozku 
a přesvědčíme se o správné funkci radiového zaří
zení. Pak jej znovu připravíme ke startu. Pouze 
hou ževnatým tréninkem docílíme úspěchu v létáni 
s RC modely.

Obr. 39

něného pouzdra jsou zataveny dva vývo
dy. Na jeden vývod je připájena destička 
germania a vodivostí typu N, na druhý vý
vod je připájen wolframový drátek tvaru 
S (aby pružil), zahrocený v místě styku 
s germaniovou destičkou. Pod hrotem 
vznikne malá ploška s vodivostí typu P a tak 
mezi hrotem wolframového drátu a destič
kou germania vzniká P-N přechod.

Podle konstrukce nazýváme tento typ 
diody hrotové. Hodí se velmi dobře 
pro usměrňování vysokofrekvenčních prou
dů. Nesou typové označení 1 až 7NN40 
nebo 41. Prvé číslo typového označení 
označuje maximální velikost napětí v zá
věrném směru, jež se pohybuje v rozmezí 
20 až 100 V podle typu diody. Protože 
plocha přechodu je velmi malá, jsou urče
ny jen pro malé proudy, v trvalém provozu 
asi 10 až 15 mA.

Vedle hrotových diod máme i diody 
plošné. Jsou vyráběny jinou technologií, 
mají podstatně větší stykovou plochu po
lovodičů různých typů vodivosti a jsou 
určeny pro značně větší proudy. Je jich 
mnoho typů pro různá napětí a proudy 
a používají se pro usměrňování nízko
frekvenčních proudů. Jako polovodivého 
materiálu používá se pouze křemíku. 
Diody jsou uzavřeny v pouzdru buďto 
z kovu nebo z plastické hmoty.

Jak můžeme polovodičovou diodu vy
zkoušet, zda je dobrá? Poměrně velmi 
snadno. Potřebujeme k tomu jen plochou 
baterii a žárovku 6 V/0,05 A. Žárovku při
pojíme jedním vývodem na libovolný 
vývod ploché baterie. Druhý vývod žárov
ky spojíme přes diodu s druhým pólem 
baterie. Podle toho v jakém směru jsme 
diodu připojili, žárovka buďto svítí (dioda 
je zapojena v propustném směru) nebo 
nesvítí (dioda je v nepropustném směru). 
Svítí-li žárovka v obou směrech, je dioda 
proražena, má zkrat. Nesvítí-li žárovka 
v žádném případě, je dioda přerušena.

Snadno také zjistíme polaritu diody: 
připojíme-li diodu katodou k zápornému 
pólu baterie, žárovka svítí, je-li katoda 
diody na kladném pólu baterie, žárovka 
nesvítí. (Příště dokončení)
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3.2. Zvláštnosti zapojeni

Porovnáme-li schéma superhetů na obr. 
3.1.1. až 3.1.4., vidíme několik specifických 
znaků, kterými se tyto superhety odlišují 
od běžných tranzistorových rozhlasových 
přijímačů. Jsou to vstupní obvody, kde 
zásadně bývá jako anténní laděný obvod 
použit pásmový filtr. Tento filtr dokonale 
odděluje anténu od vstupního tranzistoru, 
zvětšuje odolnost proti příjmu zrcadlo
vých kmitočtů a částečně zamezuje zpět
nému vyzařování místního oscilátoru do 
antény. Další přednosti je, že bez přelaďo
vání vstupních obvodů lze použít jakýkoli 
vf kanál jednoduchou výměnou krystalů.

funkci; poněvadž křemíkový tranzistor 
potřebuje pro otevření napětí asi 0,7 W 
na bázi a takové napětí se na sekundárním 
vinutí nenakmitá, je báze podložena napě
tím křemíkové diody, které bývá asi 0,6 V. 
Potom stačí pro otevření tranzistoru jen 
asi 0,1 V. Činnost AVC je zřejmá: čím 
silnější je signál, tím více se detekční 
tranzistor otevírá, klesá mu kolektorové 
napětí a zmenšuje se tím předpětí pro báze 
mezifrekvenčnich tranzistorů.

U superhetů na obr. 3.1.3. a 3.1.4. 
je detektor klasický. Napětí pro AVC je 
odebíráno z primáru třetího mf transfor
mátoru a usměrňováno křemíkovou dio
dou, která zároveň určuje pracovní bod 
směšovače a tranzistorů mezifrekvenčního 
zesilovače. Je zajímavé, že americká sou

PohLed ze strany spojů

kolektor
tranzistoru

,-opájení

studený konec

báze následujícího 
tranzistoru

Obr. 3. 1. 5.

3.3. Dekodéry

Aby mohl pracovat synchronizační ob
vod a registr, který distribuje impulsy 
jednotlivým kanálům, musí být signál 
na výstupu superhetu vytvarován a patřič
ně upraven. Některé soupravy (např. 
Tx 14, Simprop 4 + 1 )  měly podobně 
jako analogové soupravy kanálové výstupy 
ve formě stejnosměrného proměnného 
napětí. Toto řešení mělo za úkol zvětšit 
přesnost a linearitu výchylek servomecha- 
nismů. Musely však být použity poměrně

bilo_ černá
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Obr. 3.1.4.

Místní oscilátor je z hlediska stability 
vždy řízen krystalem. Na rozdíl od rozhla
sových přijímačů je kmitočet tohoto osci
látoru v pásmu 27 MHz vždy o mezifrek- 
venční kmitočet nižší než je vysílací. 
Je to proto, že pásmo 27 MHz leží velmi 
blízko pásma radioamatérů 28 MHz. Při 
mezifrekvenčním kmitočtu okolo 450 kHz 
by oscilátor kmital asi na 27,5 MHz a zr
cadlový kmitočet, který by náš superhet 
také přijímal, by padnul právě do radio
amatérského pásma. V něm však pracují 
vysílače o výkonu stovek W, takže pravdě
podobnost příjmu jejich signálů by byla 
velká.

Pro zvětšení stability mezifrekvenčního 
zesilovače se zavádí záporná zpětná vazba 
v emitorech tranzistorů. Zdálo by se, 
že se tím zmenší citlivost celého přijímače, 
ale není tomu tak, neboť dokonalý souběh 
je zajištěn a zavedením proudové zpětné 
vazby neblokovanými emitorovými odpo
ry se zvětší vstupní odpor příslušných 
tranzistorů. Zvětšením vstupního odporu 
se zároveň zmenší tlumení mezifrekvenč- 
ních transformátorů, což má za následek 
zvětšení selektivity a větší nakmitané 
napětí.

Další odchylkou oproti ortodoxnímu 
zapojení je detektor. Na obr. 3.1.1. 
a 3.1.2. jde o shodné zapojení tranzistoro
vého detektoru, který zároveň funguje 
jako zesilovač AVC. Někoho možná zmát
ne dioda, připojená ke druhému konci 
sekundárního vinutí posledního mf trans
formátoru. Tato dioda má však jinou

prava Blue Max, která je odvozeninou 
soupravy M.A.N. 2-3-4, žádné AVC nemá. 
Dobrá funkce AVC je důležitá hlavně při 
malých vzdálenostech vysílače od přijí
mače. Jestliže v takovémto případě AVC 
je slabé nebo chybí vůbec, mezifrekvenční 
zesilovač se zahltí a ztratí selektivitu. 
Proto pozor při provozování takových 
souprav v modelech lodí nebo automobilů, 
kde se snadno stane, že náš přijímač je 
mnohem blíže cizím vysílačům než na
šemu.

Proto jsou tak oblíbeny soupravy 
Graupncr-Varioprop, které mají o řád 
účinnější AVC. Takto dokonale pracující 
automatiku zajišťují tranzistory typu FET, 
jejichž charakteristika se blíží speciálním 
mf elektronkám (selektodám). Z tohoto 
důvodu připravila firma Kraft pro rok 
1972 nový přijímač osazený také MOSFE- 
Ty, jehož lepší zrcadlovou selektivitu 
zajišťuje dvojí směšování.

Výrobci většiny souprav používají ja
ponské mezifrekvenční transformátory pro 
rozhlasové přijímače. Podle počtu závitů 
na odbočce a na sekundárním vinutí jsou 
rozlišeny většinou barevně na doladova- 
cích šroubech a samozřejmě i číselným 
označením. Protože amatér u nás musí 
dělat z toho, co kde sežene, uvádím u sché
mat pořadí mezifrekvenčnich transformá
torů jen barvou. Rozladitelnost těchto 
transformátorů je veliká a proto si nemusí
me dělat starosti, neseženeme-li pár krys
talů s rozdílem kmitočtů 460 kHz. Mezi
frekvenční kmitočet se může pohybovat 
od 455 až do 468 kHz. Na obr. 3.1.5. 
uvádím zapojení všech japonských mf 
transformátorů. Činitel jakosti naprázdno 
bývá asi 140, což je velice dobrá hodnota. 
Šířka pásma celého superhetu z obr. 3.1.4. 
je asi ± 4  kHz.

choulostivé precizní elektromotory TO 3 
Mikromax, které celé zařízení zdražovaly 
a při havárii se velmi snadno poškodily. 
Proto byly vyvinuty tzv. digitální servo- 
mechanismy, kde se šíře impulsů převádí 
přímo na výchylku. Koncové tranzistory 
pracují ve spínacím režimu, to znamená, 
že motor je bud odepnut od zdroje, nebo 
je na něm připojeno plné napětí. Je 
zřejmé, že toto servo může být vybaveno 
méně přesným a tím také robustnějším 
motorem. Takové motory byly vyvinuty 
v Japonsku; motory firmy Mitsumi a Fu- 
ruichi jsou dnes téměř ve všech digitálních 
servech.

Dekodéry s analogovým výstupem byly 
většinou řešeny pomocí bistabilních klop
ných obvodů a koincidencí v diodové 
matici. Integrace dvou inverzních signálů 
pro kanál byla provedena )ednoduše 
elektrolytickým kondenzátorem s malým 
svodem (tantal).

Protože tyto dekodéry jsou složité 
a dnes se už neuplatňují, nebudu se jimi 
zabývat.

Na obr. 3.3.1. je blokové schéma deko
déru s digitálními výstupy. Výstup ze su
perhetu jde do tvarovače impulsů T. Zde 
jsou impulsy vytvarovány a zesíleny. 
Z tvarovače jdou takto upravené impulsy

takt. impulzy

J.kciii. 2kan. 3.kan. ikon

Obr. 3. 3. 1.
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do obvodu synchronizace S a jako takto- 
vad impulsy do posuvného registru slo
ženého z bistabilních klopných obvodů 
BO 1 až BO 4. Na výstupech těchto obvo
dů jsou již požadované kanálové impulsy. 
Na obr. 3.3.2. je schéma dekodéru, který 
je použit v soupravách Simprop Alfa 
a Kraft. Popíšeme si funkci dekodéru 
podrobněji: dioda D 1 má za úkol nepro
pustit signály menší, než je její otevírad 
napětí, tj. asi 0,6 V. Protože výstupní 
napětí impulsů z detektoru na obr. 3.1.1. 
je asi 1,1 V, užitečný signál projde, ale 
neprojdou různé šumy, které by zejména 
na hranici dosahu náhodně spouštěly 
registr a způsobovaly zákmity elektromo
torů serv. Tranzistor TI dostává z bodu 
„A“ předpčtí asi 0,4 V, takže je signálem 
bezpečně otevírán. Tranzistor TI pracuje 
jako invertor. Tranzistory TI a T2 fungu
jí tedy podle blokového schématu jako 
tvarovač T. Z kolektoru T2 jdou kladné 
jehlové impulsy přes RC kombinad na bá
zi synchronizačního tranzistoru T3. Jeho 
funkce je následující: v klidu je T3 zavřen 
a kondenzátor M22 je nabit na plné kladné 
napětí. Zesilovač taktovacích impulsů T4 
je zavřen. Prvním impulsem se tranzistor 
T3 otevře a vybije kondenzátor. Zároveň 
se otevře tranzistor T4 a začne propouštět 
taktovací impulzy na sběrnici, k níž jsou 
připojeny emitory tranzistorů T6 až T I2, 
tvoříd bistabilní obvody registru. Kon
denzátor M22 je volen tak, že se po celou 
sérii impulzů nestačí natolik nabít, aby 
uzavřel tranzistor T3. Časové průběhy 
na kolektorech tranzistorů TI až T6 
a odpovídající kanálové impulsy na emi- 
torech T5, T7, T9 a T il  jsou na obr. 
3.3.3. Kraft používá tentýž dekodér, ale 
vynechal ochrannou diodu D l a n í signál 
přivádí přímo do bodu ,,A“. Odpor 33k 
je zvětšen na M l. Posuvný registr je 
tvořen komplementárními dvojicemi tran
zistorů. Takto zhotovené bistabilní obvo
dy vycházejí nejjednodušeji a jsou rovno
cennou náhradou za čtyřvrstvé diody,

které používá dosud Graupner ve Vario- 
propu. Jejich cena je však příliš vysoká, 
takže všechny firmy v posledních mode
lech již od používání těchto diod upustily. 
Na obr. 3.3.4. je náhrada této diody kcm- 
plemenární dvojici tranzistorů. Pokud jde 
o křemíkové tranzistory typu PNP, lze 
použít do dekodéru naše tranzistory typu 
KSY81. Jejich cena je však příliš veliká. 
Komu by nevadily větší rozměry, může 
použít tranzistory KF517. Všeobecně lze 
říci, že pro dekodér se hodí jakýkoli PNP

Obr. 3. 3. 4.

křemíkový tranzistor se zesilovacím čini
telem větším než 50. Tranzistory NPN 
jsou naše běžně používané KC508.

Na obr. 3.3.5. je schéma dekodéru, 
který je odvozen od přijímače Teleprop. 
Byl vyzkoušen v zapojení se superhetem 
z obr. 3.1.4. a pracuje v této soustavě 
naprosto spolehlivě. Dekodér má poněkud 
složitější zapojení; je to ale vyváženo vel
kou úsporou PNP tranzistorů, přičemž 
tranzistory NPN nemusí mít velký zesilo
vací činitel. Jenom na TI je zapotřebí 
použít KC509 a odpor označený hvězdič
kou nastavit tak, aby na kolektoru tohoto 
tranzistoru bylo napětí asi 1,5 až 2,5 V. 
(Měřeno přístrojem DU10 nebo Avomet 
2). časové průběhy jsou téměř totožné 
s předcházejícím dekodérem, jenom 
synchronizační obvod je složitější o Schmid- 
tův obvod T5, T6, z jehož výstupu je zá
roveň přes diodu D2 spouštěn první bista
bilní klopný obvod posuvného registru. 
Taktovací obvod T7 a posuvný registr 
jsou stejné.

Obr. 3. 3. 5. (Pokračování příště)
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S p o r t o v n í
RC maketa 
S E D A N

Konstruoval J. FARA, 
Praha 8 -  Ďáblice

Dnešní letadla i modely s jednoduchými účelnými liniemi, převážně přímkovými, považují 
mnozí modelář; za „osekaná1 ' a nehezká. Jejich představu o tvarech stojících za podívání 
splňujíoblouky a křivky Jimiž oplývala letadla starší. Jedním z  takových je sportovní horno- 
plošník„Sedan“firmy Aeronca.

Technický popis m odelu

(Míry materiálu v mm)

Trup má čtyřhranný průřez, který 
v přední části přechází do oblého tvaru. 
Zhotovíme jej bud tak, že kostru z balso- 
vých lišt 4 x 4  (nebo smrkových 3x3) 
potáhneme balsou tl. 2 anebo známým způ
sobem z bočnic s nalepenými podélníky 
a příčkami. Dvě přední přepážky jsou 
z překližky tl. 3 až 4, obě polopřepážky 
z balsy tl. 3. Motorové lože z překližky 
tl. 5 je přilepeno na balsové lišty tl. 4 (smrk 
3 X 12). V přední části nahoře je šachta 
pro motor (montovaný v normální poloze), 
dole po celé šíři trupu odnímací víko. 
Na hřbetě trupu jsou žebra z překližky 
tl. 5 a otvory pro spojovací díly křídla, 
mezi nimiž je otvor pro přístup k radiu, 
uzavřený víkem. Kabina je z celuloidu 
tl. 0,5.

Křídlo bez jakéhokoli křížení je ze dvou 
samostatných polovin, které se spojují 
nasazením na ocelový drát o 0  5, provle
čený trupem a kolíky v odtokové části. 
Zajištěni je gumou převázanou přes 
háčky na nosníku. Pro spojovací drát

je na stojině trubka o ø  5. Provedení 
křídla, míra a umístění podélníků jsou 
zřejmé z připojeného obrysu žebra 1 :1 .  
Vzpěry ze smrkových lišt 3 X 10 jsou 
volně navlečeny drátěnými koncovkami 
(nejsou funkční).

Ocasní plochy jsou připojeny k trupu 
napevno. Směrovka z balsových lišt 
tl. 4 až 5, provedení výškovky je zřejmé 
z připojeného obrysu největšího žebra 
1 : 1.

Podvozek z duralového plechu tl. 2 
nebo spájený z ocelového drátu o 0  2,5 
se váže k trupu gumou. Kola mají ø  50. 
Ostruha z drátu o 0  1,5 je přišita na destič
ku mezi podélníky.

Potah a povrchová úprava jsou 
provedeny běžným způsobem. Barevná 
úprava modelu na snímku, který postavil 
a létá Jan JEŽEK z Berouna II, neodpoví
dá skutečnému letadlu.

Motor a radiová souprava. Prototyp 
modelu létá s motorem MVVS 1,5 D 
s vrtulí Super Nylon o ø  200/100 a dvou
kanálovým přijímačem se servem z NDR. 
Letová váha v tomto provedení je 1 400 g.

Je také možné použít jen jednokanálový 
přijímač s elektromagnetem či s elektro
motorem (navíjejícím nit) anebo také čtyř- 
kanálový přijímač a motor o objemu 
2,5 cm® s ovládáním otáček.

Posléze může model létat také volně 
(bez řízení radiem). V tom případě je 
nutné zvětšit vzepětí alespoň na 75 mm 
(místo 50 mm). Aby se předešlo úletu 
modelu, je vhodné udělat ocasní plochy 
vyklápěcí (stejným způsobem jako u dvou- 
plošníku BA-4B =  viz Modelář č. 9/1970). 
Směrovka pevně zalepená do výškovky 
pak zapadne přední částí do drážky v tru
pu. Místo pohyblivého směrového kormid
la je zapotřebí udělat stavitelnou směrovou 
plošku, oproti kormidlu RC modelu ploš
ně menší asi o 1 /3.

Při nedostatku balsy lze na model po
užít materiál tuzemský. Na kostru trupu 
smrkové lišty 4 x 4 ,  na potah přední 
části trupu dýhu tl. 0,5 až I nebo kladív
kovou čtvrtku. Pro křídlo smrkové lišty 
4 X 8 na náběžku, 4 x 1 4  (skosenou) na 
odtokovku, dýhu tl. 1,5 až 2 nebo překliž
ku tl 0,8 až 1 na žebra (náběžná část křídla 
pak nemá tuhý potah). Pro ocasní plochy 
smrkové lišty 4 X 8 a 4 x 4. Celý model 
(bude potažen tlustším vláknitým papírem 
Modelspan).

ZÁJEMCE o model upozorňujeme na 
to, že stavební plán 1 : 1 má autor, nikoli 
redakce.

Startujeme RC větroň BEZ POMOCNÍKA
Ať už startujeme gumou se silonem 

či vlekem, neobejdeme se bez pomocníka, 
řídíme-li vysílačem Gama, který za
městnává obě ruce.

nasunutí, v každém případě musí být 
asi o 1 mm větší, aby přípravek držel 
kormidlo v neutrální poloze jen zcela

Nemáme-li pomocníka, lze v obou 
případech použít jednoduchého přípravku 
podle obrázku, který při startu udržuje 
směrovku v neutrální poloze.

Zhotovíme jej z jakéhokoliv lehce 
zpracovatelného plechu o tloušťce asi 
0,5 mm; vyhoví hliníkový nebo konzer
vový plech. Proužek široký asi 5 mm na 
jednom konci nastříhneme do hloubky 
asi 4 mm (záleží na mezeře mezi kormid
lem a trupem). Jednu část ohneme v pra
vém úhlu nahoru, druhou dolů. Protější 
konec plechu ohneme nahoru tak, aby 
přehyb činil asi 4 mm. Vzdálenost mezi 
ohyby řídíme tloušťkou směrovky v místě

volně. Obrázek znázorňuje přípravek pro 
kormidlo, jež je bez signálu vychýleno 
doprava. Pro opačné výchylky jej umístí
me stranově obráceně. Přípravku lze 
použít u modelu řízeného elektromotorem 
či magnetem.

Při startu, který při směrovce v neutrálu 
nemusí být řízen, dáme po vypnutí 
krátce signál. Přesunem kormidla doleva 
se přípravek uvolní, vypadne a kormidlo 
je volné. Aby se přípravek neztratil, 
může být upevněn nití k trupu. Předpo
kladem úspěšného využití přípravku je 
model, dodržující při vleku přímý směr.

Václav Novák

•  Dne 2. září ulétl větroň ORION
RC-V1 ze dvorů u Nymburka směrem 
na Lysou nad Labem. Potah žlutý, konce 
křídla červené. Na pravém křídle nápis 
ORION II. Majitelem je J. Kubíčka, 
Dvory 92, okr. Nymburk.
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Světové

rychlostní

rekordy

do SSSR
O světových rekordech sovětských 

modelářů, jichž dosáhli během zvláštního 
soustředění na Krymu loni v září, jsme 
už částečně referovali. Podrobně byly 
popsány pokusy L. Aldošina, který s RC 
větroněm ustavil rekord na rychlost v pří
mé linii a na vzdálenost na uzavřené trati.

Na uvedeném soustředění se však neko
naly jen rekordní pokusy s RC modely, 
ale také s volnými modely na rychlost 
v přímé linii.

Rychlostní model na gumu dosáhl 
rychlosti 144,9 km/h. O průběhu pokusu 
o rekord zatím nic nevíme, přinášíme 
tedy alespoň obrázek (1). Ž něho je vidět, 
že model mnoho „křídel” nemá, započí
taná plocha je však asi 1,5 dm*.

Model by tedy podle pravidel FAI 
nesměl vážit více než 150 g, což lze snadno 
dodržet. Obě vrtule pravděpodobně po
hání jediný svazek, na model pak nepůsobí 
kroutící moment. Zadní vrtule má větší 
průměr zřejmě proto, aby i v rozvířeném 
vzduchu měla přibližně stejný tah jako 
přední vrtule. Při daném průměru vrtulí 
a jejich předpokládaném stoupání lze 
soudit, že k prolétnutí určené trati 50 m 
(plus rezerva) bylo zapotřebí natočit 
svazek alespoň na 500 otáček. Vrtule se 
za těchto pedpokladů točily rychlostí přes 
100 otáček za vteřinu (!).

Rychlostní m odel s pohonem spalo
vacím m otorem  má také zajímavou 
koncepci a neméně zajímavá je i historie 
jejího vzniku. Popud k ní daly zkušenosti 
člena rekordního rýmu A. Dubiněckého, 
jinak trojnásobného mistra SSSR v ka
tegorii combat. Ten totiž dobře ví, že mo
del pro combat, když se utrhne z řídicích 
drátů, je schopen prolétnout značnou 
vzdálenost v přímém letu. Použití podob
ného způsobu startu slibovalo odstranit 
dvě největší překážky, jež této kategorii 
modelů stojí v cestě k zvýšené rychlosti 
blížící se alespoň poněkud teoretické hra
nici, dané příznivým poměrem možné 
váhy modelu, jeho odporu a výkonností 
motoru. Jsou to udržení přímé dráhy mo
delu za letu velkou rychlostí a docílení 
potřebného zrychlení před nalétnutím 
na měřicí bázi.

Zbyl pak už jen problém, jak "zajistit, 
aby model neutrpěl při přistání tak velké 
poškození, že by nebyl schopen prolétnout 
podle propozic FAI měřenou trať znovu 
opačným směrem v časovém limitu 30 mi
nut.

Dubiněcký se svým kolegou Larju- 
kinem tedy postavili „létací stroj” zcela 
neobvyklých tvarů -  viz obr. 2. Pro za
jištění přímě dráhy letu je zcela souměrný 
kolem podélné osy -  za letu se pů
sobením kroutícího momentu motoru 
zřejmě kolem této osy otáčí, ale díky 
souměrnosti to nevyvolává změnu směru 
jeho dráhy. K modelu je upevněno lano 
dlouhé 1,5 m, za něž je model při startu

380

držen jako upoutaný a v příhodném okam
žiku vypuštěn. Lanko potom nese s sebou.

Po úspěšných zkouškách pak A. Du
biněcký a V. Larjukin vytvořili dne 26. 9. 
1971 a motorem super Tigre G20/I5G 
(2,5 cm*) rekord výkonem 169 km/h a na
to dne 30. 9. s motorem Super Tigre 
G21/29 (5 cm*) další rekord výkonem 
194,7 km/h.

Literatura: Aero Modeller

V Y V Á Ž E N Í V R T U L E nejednou se při sportovním létání stane, že kus dře
věné vrtule se uštípne, jinou nemáme a tak ještě na 
pár letů postačí poškozenou vrtuli souměrným při- 
říznutim tvarově opravit -  a vyvážit.

problém stále živý
(la ) S  rostoucím počtem otáček modelářských motorů vystupuje do popředí nutnost doko

nalého vyvážení vrtule. Nevyvážená vrtule nejen ničí motor, ale její vibrace se přenášejí na 
celý model, který se chvěje, uvolňují se jeho spoje a také zařízeni instalované v modelu je 
mimořádně namáháno. Vibrace nevyvážené vrtule mají na svědomí mnohý ulomený přívod 
vodiče u RC soupravy. Nikdo by si jistě neuložil hodinky na pneumatické kladivo, ale drahý 
mechanický časovač v modelu drnčícím vibracemi na tom není o nic lépe.

Aby péče vynaložená výrobcem na kvalitní vyvá- Kuželovitost dříku slouží k tomu, aby na něj bylo 
žení motoru nebyla zmařena montáži nevyvážené vr- možno pevně natlačit vrtule s různým průměrem 
tule, prodávají se v zahraničí různé drobné pomůcky, 
jež usnadňují modeláři kontrolu vrtule.

Na OBRÄZKU 2 je dokonalejší přípravek sestá
vajíc! z válcového pouzdra a dvou závitových tel, 
z  nichž v jednom je upevnéna jehla. Druhé závitové 
čelo má v sobě kuželový otvor, do něhož se při vyva
žováni vloží hrot jehly. Vnější závit tohoto čela je ku
želovitý. Nepřesnost uložení kuželovitého závitu ve 
válcovém středovém otvoru vrtule se zde zpravidla 
neprojeví, neboť závit je obvykle možno zaříznout 
do vrtule až k dorazu, jenž se opře o jeji čelní plochu. 
Popsaný přípravek se hodí především pro přesnou 
dílenskou práci, neboť umožňuje vyvážit vrtuli sku
tečně jemně, iak podle podélné, tak i podle příčné 
osy. Po skončeni práce se přípravek sešroubuje 
v kompaktní váleček, takže jednotlivé díly se nepo- 
ztrácejí a jehla se neotupí.

OBRÁZEK 1 ukazuje nejednodušší z nich: ocelo
vý kuželový dřík na obou koncích vybroušený do hrotů.

středového otvoru. Není to řešení ideální, neboť vr
tule spočívá na kuželovém dříku málokdy zcela 
centricky. Protože její středový otvor je zpravidla 
válcový, má snahu se viklat. Na to se musí dát pozor 
a vrtuli podle potřeby urovnat. V každém případě je 
ale tato jednoduchá pomůcka lepši než nic -  vždyť

Každý jistě nemá rrožiost zhotovit si ve'své do
mácí dílně právě tyto pomůcky -  a ani o to nejde. 
Důležité je vědčt, že existuji, poznat jejich funkci 
a význam. Vlastním přemýšlením pak snadněji při
jdete na to, jak si pomoci v mezích svých možností.

^Literatura: Model Airplane News 5172
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J S B V O
a zájmová

činnost
dětí

S MONOFILMEM
s n a d n ě j i
Zdeněk LUSK, BLATN Á

O potahu ze silonového monofilu se všeobecni ví, i« 
je odolné)ti nei potah papírem, alt také to, že práce 
s nim je značné obli in filt. To je také důvodem jeho 
ne tak častého pouiiti. Potiie Hni zejména lakováni, 
nebol lak řídkou tkaninou prosakuje a tvoři uvnitř 
neodstranitelné kapky.

Jde to vlak i mnohem snadnlji, použije-li se jiného 
postupu.

POTAHOVÁNÍ
Kostru křídla čistě přebrousím jemným brusným 

papírem, nalakuji lepicím lakem, znovu jemně pře- 
brousím a ještě jednou přelakuji. Po druhěm lako
váni již nebrousím. Ustřihnu potřebný kus monofilu 
s přídavkem asi 20 mm tak, abych mohl celé křídlo 
potáhnout jcdnim kusem. Monofil jemně vypnu 
na rovné desce a položím na něj křídlo spodní 
stranou dolů. Přeložím monofil přes kořenové 
žebro a na horní straně jej podél něho dobře 
vypnu špendlíky směrem k náběžné liště. Odtoko
vou hranu monofil přesahuje asi o 10 mm po celé 
délce. Pak jej natahuji přes kapkovité zakončení 
křídla a opět od odtokové hrany k náběžné napínám 
a zajišťuji špendlíky. Je-li monofil takto vypnutý 
po délce, přeložím jej přes náběžnou hranu a asi 
po 20 mm připichuji špendlíky tak, aby se netvo
řily varhánky (obr. 1). Nakonec přehnu přečníva
jících 10 mm monofilu přes odtokovou hranu na
horu a napínám jej ve směru letu a opět zajišťuji 
špendlíky (obr. 1). Je-li monofil takto vypnutý, 
zkontroluji a případně opravím nedostatky; táká se 
to hlavně kapkovitého zakončeni, kde ie obvykle 
třeba potah vypnout. Potom potah na spodní straně 
napínacím lakem přilakuji na celou kostru. Po 
zaschnutí ořezávám ostrou čepelkou takto: u ko
řenového žebra na vrchní straně, u odtokové 
hrany na vrchní straně těsně po odtokové liště 
(obr. 21; na kapkovitém zakončení asi 3 mm 
nad největším půdorysným obrysem (obr. 3) móno- 
fil proříznu až na kostru a odříznutý kus odtrhnu.

Důležitým článkem Jednotného sys
tému branné výchovy obyvatelstva 
je zájmová branná činnost dětí. Za
kládání kroužků zaměřených na branné 
disciplíny a práce dětí v nich rozvíjí 
v mládeži praktické dovednosti a zájem 
o branné sporty, což je jev pro naši 
společnost velice dobrý a potřebný.

Odbor školství ONV v Hradci Krá
lové uspořádal pro učitele branné vý
chovy kurs, jehož náplní kromě teo
retických přednášek byla i orientace 
na rozvoj zájmové činnosti dětí v bran
ných disciplinách. Učitelé navštívili 
modelářské letiště Svazarmu v Hradci 
Králové, kde se přesvědčili o tom, 
jakou péči zde věnují dětem a mládeži. 
V zařízení, které si svazarmovci sami 
vybudovali (dílny, klubovna, betonový 
oplocený kruh) se mládež a dospělí 
vyžívají ve svém volném čase. Úspěš
nosti exkurze bezesporu prospěla pří
tomnost modelářů -  reprezentantů,

kteří se zde právě připravovali na 
letošní mistrovství světa ve Finsku. 
Účastníci kursu měli ojedinělou mož
nost shlédnout vrcholnou akrobacii 
s upoutaným modelem soudruha Gáb- 
riše. V improvizované besedě s ním 
(viz snímek) se pak také dozvěděli, 
jakou péči rozvoji zájmové činnosti 
dětí a vůbec realizaci Jednotného 
branného systému věnují na Sloven
sku.

Cenným výsledkem exkurse bylo to, 
že přímo na místě byly sjednány 
dohody o založení modelářských krouž
ků na školách, které povedou svazar
movci z hradeckého modelářského 
letiště. Jsem přesvědčen, že takovýto 
přístup k realizaci Jednotného systému 
branné výchovy obyvatelstva je pří
kladný a slouží ke cti hradeckým 
modelářům. Zdeněk BURIÁN

odbor školství ONV 
v Hradci Králové

I Vrchní část potahuji stejný. Nejprve opět vypnu 
po délce, pak přetáhnu přes odtokovou hranu, 
přišpendlím a opět přilakuji. Ořezávám obdobně, 
ovšem na spodní straně. Potah ještě přilepím 
Kanagomem tam. kde nedrží a po řádném zaschnu
tí je křidlo připravené k _

LAKOVÁNÍ
Nový způsob činí lakování „hračkou"; křídlo 

o ploše 45 dm* je možno touto metodou nalakovat 
prvním, tedy nejobtižnéjšim nátěrem, za 20 až 
30 minut. Je to jakási obdoba sítotisku, jež spočívá 
v tom, že lak není nanášen na monofil přímo, ale 
prostřednictvím porézního materiálu. Mě se nejlépe 
osvědčil tlustý Modcllspan. Postup je tento: 
Ustřihnu si kus Modellspanu asi ]00mm dlouhý 
a široký tak, aby překrýval potah na každé straně 
asi o 15 mm. Modellspan přiložím na potah a štět
cem na něj nanáším středně hustý vypínací lak. 
Laku musí být na Modellspanu stále dost, aby 
mohl prosakovat na druhou stranu papíru a tak 
zaplňovat póry monofilu. Štětcem lak vtírám a la
kuji ve směru letu střídavě sem a tam. Současně 
druhou rukou držím volný konec Modellspanu 
a pomalu jej táhnu podél křidla (obr 4). Lak naná
ším asi 10 mm od konce Modellspanu, aby papír 
byl svým druhým koncem stále ve styku s potahem 
a stejnoměrně se roztíral. Vytvoři-li se někde ka
pičky na opačné straně (lak prosákl), nechá se 
přebytečný lak velice dobře Modellspanem odsát.

Tímto způsobem nalakuji celé křídlo normálním 
postupem, to je nejprve vrchní stranu.

Při pozorné práci se prvním lakováním zaplní 
asi 75 % monofilu lakem. Druhý den nezaplněná 
mista nalakuji stejným způsobem, ovšem s přimě
řeně menším kusem papíru nebo už jen přímo 
štětcem, přičemž Modellspanu použiji pouze jako 
pijáku. Další lakování už je běžné, opatrnost je 
ovšem i nadále nutná. Je třeba postupovat tak, aby 
se první nátěr dalšími nerozpustil.
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TECHNIKA
na mistrovství 

světa 

U-modelů 

1972
RYCHLOSTNÍ MODELY

Laděné výfuky už dnes není třeba při
pomínat, jsou samozřejmostí. Motory 
nejrychlejších modelů jsou vlastně „bez- 
kompresní", vrtulí se dá protáčet velmi 
lehce a v horní úvrati klade píst nepatrný 
odpor. Žhavicí svíčky jsou velmi studené. 
Jsou to vlastně vyměnitelné části hlavy, 
do nichž je vsazena střední elektroda 
a platinové vlákno. Tlak pro nádrž se 
odebírá z výfuku z místa největšího prů
měru, nejčastěji z dolní strany, ukryté 
v trupu. Ovšem také se létá bez tlaku 
s nádrží typu krmítko (Američan Schuet- 
te). Někteří ani nepoužívají škrticího 
ventilu pro usnadnění startu. Vrtule jsou 
nejčastěji typu TO P-FLITE o průměru 
140-145 a stoupání 180-200. Motory jsou 
vesměs italské značky Rossi, ale Ricci(Itá- 
lie) a Pagani (Švýcarsko) měli nové mo
tory Super Tigre X 15. Za vydatné pomoci 
veterána italského týmu A. Prattiho se 
X-patnáctky protlačily do první pětky. 
A Pagani při snad nej rychlejším letu 
mistrovství ve třetím startu model utrhl.

Objevil se zcela nový prvek v technice 
letu, jejž užívali Italové: je-li motor špatně 
seřízen, zhasne jej pilot podobně jako u tý
mového modelu prudkým potlačením. 
Získá se tím mnoho času pro opakování 
startu a šetří se motor.

O celkové úrovni svědčí, že ještě dva- 
cátýprvý -  Švéd Cernold -  letěl rychlostí 
226 km/h. O tom, že naše rychlostní mo
tory se dostaly hluboko pod světovou úro
veň, hovoří i rychlosti dosažené s motory 
MVVS kubánskými modeláři, i když nelze 
pominout skutečnost, že se teprve učí.

Recept na dosažení dobrých výkonů 
zdá se tedy být dost jednoduchý: dobrý

M istrovství světa bývá vždy 
p řeh lídkou  toho nejlepšího, co 
se v m odelářské technice 
vyskytuje a  je tedy cenným  
zd ro jem  poučení p ro  všechny 
p říto m n é . Bylo to m u  tak  
sam ozřejm ě i letos. Je jen 
škoda, že v soutěžním  shonu 
nem á nikdo z účastn íků  dost 
času na  to, aby si všeho 
všim l. Alespoň tedy  to  hlavní.

motor (pokud možno Rossi), dostatek 
náhradních svíček, slušný lehký model 
s minimálním chlazením motoru nebo úpl
ně bez chlazení a dostatek času pro trénink.

Použité m otory i

Rossi -  ročník výroby 71 a 72 (23), vlastni -  so
větští závodníci a Švéd (4), MVVS -  kubánští 
modeláři (3), TWA (2), Super Tigre X 15 nový 
prototyp (2).

TÝMOVÉ MODELY

Ve stavbě modelů se postupně vyhra- 
ňují dva směry: model elegantní a naleště
ný a model čistě účelový, který není ani 
krásný ani naleštěný. Zkušenosti ukazují 
že do těchto skupin se modelář zařadí 
hlavně na základě své řemeslné zdatnosti. 
Naši modeláři patří do první skupiny; 
malou výjimkou tvořil Drážkův nový mo
del, který je naleštěný, ale při své účelo
vosti není krásný a vypadá příliš mohutný.

M otor rychlostního 
m odelu ncjrychlejiiho 
sovětského závodníka 
Baidalinova byl -  ač 
vlastni výroby -  zp ra
cován zcela p rofe
sionálně

Tyto dvě skupiny se dělí dále na modely 
velmi lehké (někdy i kolem 450 g celkové 
váhy) a modely, které se blíží maximu 
700 g. Váhu ovlivňuje především váha 
motoru (tady mají motory MVVS vel
kou nevýhodu) a samozřejmě opět zručnost 
modeláře. Lehké modely bývají však velmi 
choulostivé a mají krátkou životnost.

U našich modélářů dochází k nevýhodné 
kombinaci: máme těžké motory a modely 
na celý modelářský život. Zde tedy jsou 
ještě naše rezervy. Váha modelu je totiž 
velmi důležitá: lehký model rychleji 
odstartuje, rychleji letí a po shasnutí 
motoru se rychleji odbrzdí. Podvozky 
modelů jsou téměř vždy pevné, protože za- 
tahovací podvozek je pracný a zisk na rych- 
tosti je téměř bezvýznamný.

Novinkou bylo zavedení přídavného 
mazání klikového hřídele. U motorů se 
sáním rotačním šoupátkem v zadní části 
klikové skříně je mazání klikového hřídele 
málo účinné. Proto motory A. R. M., Bugl 
a motory sovětských závodníků měly

Závodnici z NSR léta}! s nesou m ěrným i 
m odely. Idea, lež k této koncepci vedlat 
křídlo je posunuto ke středu kruhu, kde leti 
pom aleji, klade menší odpor a ještě kryje 
část lanek, čím ž u b írá  další odpor. Na sním ku 
YV. Rum pel

kolem hřídele mezi ložisky prostor, který 
vyplňoval olej. Nevíme však, o jak velký 
prostor jde a jaký olej se používá. Toto 
řešení se dá posuzovat jako další palivová 
nádrž a proto nikdo nechtěl objasnit de
taily. Samotná jury zůstala taktně mlčen
livá s tím, že otázku bude řešit podkomise 
CIAM FAI.

Další hojně používanou novinkou bylo 
nastřikování paliva výfukem do spalova
cího prostoru při doplňování nádrže. 
Dnes se létá již s tak uvolněnými motory, 
že spouštění by bylo jinak velmi obtížné. 
Naši modeláři létají s mnohem ,,tužšími“ 
motory, v čemž může být další rezerva 
výkonu.

Špičkové motory mají vesměs tři pře- 
fukové kanály a poměrně malý průřez 
výfukového kanálu. Sleduje se tím zlepše
ní vyplachování, zrychlení hoření a i úspo
ra paliva. Písty těchto motorů jsou i na 
povrchu co nejvíce odlehčené. Nový motor 
Bugl má zajímavě řešené uložení ojnice 
v pístu: pístní čep neprochází celým pís
tem, ale je celý uvnitř písťu. Ojnice má oko 
dělené a je držena v pístu jen pojistným 
kroužkem (bez nákresu nelze vysvětlit). 
Nevýhodou je příliš malá robustnost a 
obtížná montáž, což činí toto uspořádání 
spíše zajímavé než účelné. Protipísty jsou
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u některých amatérských motorů dvojité. 
Velký protipíst je pevný a pouze malý 
protipíst v jeho ose je pohyblivý. Nastavu
je se obvyklým seřizovacím šroubem 
v hlavě.

Klikové hřídele jsou řešeny tak, aby 
vyplňovaly co největší objem klikové skří
ně. Ujal se způsob běžný u motorů K & B 
Torpedo, kde vyvážení je odfrézováno 
dovnitř „setrvačníku" a uzavřeno tenkým 
kovovým prstencem. Jindy je vyvážení 
uspořádáno jako dutina obrácená k hlav
nímu ložisku.

Ložiska jsou jen nejkvalitnější, ponej
více francouzská SKF nebo švýcarská. 
Nejvýkončjší motory mají sání misko
vým rotačním šoupátkem, uloženým na 
kuličkovém ložisku, jež má na obvodu 
dosti velký sací otvor. Časování kolem 
180°. Sleduje se tím co nejúčinnější 
bezztrátové nasávání. Většina motorů 
má obstřikové karburátory. Sovětské 
motory mají škrticí jehlu mimo motor 
u nádrže, do středu difuzoru vede tenká 
trubka.

V lc«m istřl K am arenko -  Krasnornckij s velm i 
pěkně provedeným  náhradn ím  m odelem  se 
zatahovacim  podvozkem

U našich motorů, které jsou vlastně 
klasickým motorem s předním sáním, se 
z těchto novinek zatím nic neobjevilo. 
Dokonce ani obstřikovací karburátory 
se z těchto novinek zatím neosvědčily. 
Naše motory se jevily perspektivní v roce 
1968, ale zatím ustrnuly. Pro týmové létá
ní potřebují vždy řadu úprav, aby jejich 
vlastnosti byly optimální. Nic na této sku
tečnosti nemění ani naše doslova vydřené 
umístění. Je nutno vidět i výsledky kubán
ských modelářů, kteří létají s našimi sério
vými motory.

Nádrže týmových modelů jsou nejrůz
nějších tvarů a mají společné jen jedno -  
jsou velmi malé. A v tom je právě asi 
příčina toho, proč tak rozdílné nádrže 
mají tak stejné vlastnosti.

Vrtule jsou kapitolou velmi zvláštní. 
Používá se několik typů bud laminátových 
nebo dřevěných. Avšak především je roz
hodující volba správného stoupání a prů
měru. Výborné byly laminátové vrtule 
značky Bartels. Jsou to vlastně naše vrtule 
M W S  (Šibl), avšak ze skelného laminátu. 
Sověti měli dva druhy vrtulí, ale oba byly 
dost extrémní. Bud úzký list po celém 
průměru, anebo u kořene velmi hluboký. 
I když jsme tyto vrtule mohli odzkoušet, 
nepřinesly nám žádné zlepšení. Zatím je

výhodné držet se našich dřevěných a volit 
správný rozměr.

V technice obsluhy modelu během závo
du se zatím neobjevilo nic nového, jenom 
více modelářů začalo používat zhasínání 
motoru za letu na znamení mechanika. 
Plnění nádrží při mezipřistání u některých 
týmů je skutečně dílem okamžiku. 
Dosahují toho především tím, že během 
plnění je zvětšen průřez odvzdušňovací 
trubky. Technika přistávání doznala změ
ny v tom že na modelu jsou namontovány 
ostruhy. Ty jednak brzdí model při po
hybu po zemi, jednak brání poškození 
vrtule.

Pro dosažení dobrého času je však 
důležitý co nej menší počet nutných mezi
přistání. Dobrý mechanik dokáže seřídit 
svůj motor tak, že letí 33-37 kol, ale 
rychlost je velmi rozdílná: čas na 10 kol 
se pohybuje v rozmezí 21—24. vt. 
Sověti létali 21—22 vt., naši 23—24 vt. To 
jsou ovšem časy optimální, jichž se vždy 
nedosáhne. A úspěšný model pro příští 
mistrovství ? Lehký a pevný, rychlost 
20—21 vteřin na 10 kol, bezpečných 35 
kol na jedno plnění nádrže. Spolehlivý 
motor se všemi finesami, který „chytne 
na křivý pohled".

Použité m otory

Super Tigre G 20/15 RV -  s diskovým šoupát
kem (8),
Super Tigre G 20/15 D -  se sáním klikovým 
hřídelem (6),
M W S  Super D7 -  družstva ČSSR a Kuby (5), 
H. P. — motor konstr. P. Gugla vyráběný sériově 
v Rakousku (4),
Bugl -  motor vyráběný P. Buglem (4), 
vlastni konstrukce -  týmy SSSR a jeden Italský (4) 
motory složené z dílů různých motorů (4),
A. R. M. -  motor USA konstr. R. Theobald (3), 
Rossi -  upravený „žhavík* ‘(zatím nepříliš úspěšný) 
Moki -  maďarský motor (1),
ETA -  anglický motor (1).

AKROBATICKÉ MODELY

Jak už vyplývá z povahy kategorie 
akrobatických modelů, úspěch je zde dán 
především uměním pilota a technické 
vymoženosti hrají druhořadou roli. Ovšem 
je pochopitelné, že ani sebelepší pilot 
nemá naději, má-li jeho model jen průměr
né letové vlastnosti. Cesta větších modelů 
se silnějšími motory se ukazuje čím dál tím 
více perspektivní, zejména po zavedení 
tlumičů (naše modely tvoří přechod mezi 
těmito dvěma rozměrovými skupinami). 
Větší modely lépe „sedí", lépe odolávají 
poryvům větru a -  to v neposlední řadě -  
bodovačům se na ně lépe dívá.

Určitou roli zde hrají i tvar a zbarvení 
modelu. Dobrým příkladem byl model 
Američana Phelpse, který se jevil v boko
rysu jako prohnutý a v obratech působil 
dojmem, že je přetáhl, nebo nedotáhl (pod
le smyslu obratu). Naproti tomu model 
mistra světa působil opravdu výborně.

Naše modely jsou v podstatě koncepčně 
navzájem shodné a jejich letové vlastnosti 
lze považovat za velmi dobré. Ožehavá je 
otázka motorů, neboť prastaré motory 
M W S  5,6 A (s novými jsou potíže) se 
nedají oživovat do nekonečna. A jeden 
až dva kubíky zdvihového objemu navíc 
by jistě neuškodily.

Mezi použitými motory měla převahu 
tradiční objemová třída ’35—5,6 cm*(16 
kusů). Sedmapůlek (’45—46) bylo 7, šest- 
apůlky (’40) 4 a dokonce i jedna desítka. 
I když tato statistika nevyznívá ve prospěch 
větších motorů i modelů (nelze zapo
mínat na určitou setrvačnost -  mnohé mo-

M otory veterána rychlostního tým u SSSR 
V. N atalenka, jem už s« však letos p ř illi neda
řilo

P rvn í a jediný japonský ů&astnik m istrovstv í 
A. Yamazaki m ěl hezky postavenou a  výborné 
létajici velkou polom aketu stíhačky Kawasaki 
Tony s m otorem  Enya 45

„S tro jo v n a "  m istrovského tým u. D obře Jsou 
viditelné šrouby uzavírající plnicí otvory pro  
p řídavné m azáni klikového hřídele

děly jsou dosti staré), vývoj půjde tímto 
směrem zřejmě dále.

Vrtule byly vesměs dřevěné, nylonové 
jen ojediněle.

Povrchová úprava modelů byla velmi 
různorodá, od podprůměrné k fantastické. 
Např. mistr světa Američan B. Werwage, 
který stavěl svůj model půl roku, má na 
modelu 18(!) tenkých (a vždy hodně ob
roušených) vrstev plniče pórů a tmelu a jen 
dvě vrstvy laku. Zcela bílý model (jen 
s několika pruhy ozdob a písmeny tak 
přibral na váze necelých 12 g. 
VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ na rt. 27
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Nej lepši Čs. modely

Magnetem 
řízený větroň

zvítězil na mistrovství republiky konaném 
letos v květnu na Rané u Loun. Model 
s plošnými rozměry větroně A2 se vyzna
čuje dobrým kluzem a směrovou stabilitou 
i v turbulentním proudění. Nejlepších 
výsledků dosahuje při rychlosti větru 
3 až 10 m/s.

Trup je čtyřhranný z balsových prké
nek tl. 4 mm, hlavice je slepena z prkének 
tl. 5 až 10 mm a opracována do oblého 
tvaru. Vrchní strana trupu od hlavice 
až po časovač je potažena lmm překližkou,

B U D E  VÁS Z A J ÍM A T
jež slouží k zpevnění předku trupu a jako 
podklad pro křídlo. Trup není dělen.

Křídlo je běžné konstrukce z tuzemské
ho materiálu. Nosníky jsou smrkové, 
žebra s profilem podle vlastního návrhu 
jsou z překližky 0,8 mm tlusté. Čtyři 
střední žebra z překližky 3 mm tlusté 
jsou od sebe vzdálena 20, 20 a 30 mm; 
svrchu i zespodu je tato část křídla potaže
na překližkou tl. 0,8 mm. Rozteče všech 
dalších žeber jsou shodné -  35 mm. Půlky 
křídla se nasouvají na duralové spojky. 
Celé křídlo je umístěno na loži z lipového 
dřeva a k trupu přivázáno gumou, takže 
je posunovací, což se osvědčuje při změ
nách rychlosti větru. Za zmínku stojí 
též šípovitý půdorysný tvar křídla, který 
přispívá účinně k směrové stabilitě.

Výškovka je též z tuzemského materiálu. 
Rozteče všech žeber z překližky tl. 0,8 mm 
jsou rovněž 35 mm. Řídicí magnet je 
osvědčený ,,Mag 50“ jablonecké výroby. 
Zadní směrovka je slepena ze dvou částí. 
Přední část do hloubky 15 mm je z balsy 
tl. 1,5 mm, zadní část je z balsy tl. 3 mm 
a obroušena do profilu. Model je vybaven 
časovačem Graupner.

Předpokladem úspěšného létání je 
dobře zaklouzaný model s co nejpříměj- 
ším letem za bezvětří, při zablokovaném 
řízení. Teprve pak je možno létat s uvol
něným magnetem a na svahu. Zalétání 
vyžaduje značnou trpělivost. Dobrý výsle
dek se dostaví teprve tehdy, když létáme 
často a za každého počasí a každý let 
pečlivě vyhodnocujeme.

J. KARÁSEK, Žamberk

•  (la) Pravděpodobně největší RC 
model v Evropě postavil W. Doering 
z Frankfurtu η. M. (NSR). Jeho 
model DOE-23, podobný hornokříd- 
lému tryskovému dopravnímu le
tadlu, má rozpětí 4,7 m a čtyři pístové 
motory s tažnými vrtulemi dávají 
celkem 4,7 k. Obří maketa patří 
k atrakcím modelářských předvádění 
i leteckých dnů.

•  (a) Vtipně navržený a dobře 
propracovaný model vrtulníku „PE- 
N N I“ s gumovým pohonem před
vedl John Burkham na modelářském 
symposiu ve Washingtonu. Nejde o tzv. 
„létající koště", ale o model tvarově při
pomínající skutečný malý vrtulník včet
ně ocasního rotoru. Plánek tohoto mo
delu přinesl polský měsíčník Modelarz 
v čísle 3172.

•  (la) V Jugoslávii vyšel péčí vy
davatelství Technika Kniga soubor pěti 
kartónových vystřihovánek pod spo
lečným názvem Modeli i Makete. Ob
sahuje lokomotivu, automobil, torpé
dový člun, tryskové letadlo a kosmic
kou raketu. Bude-li o to zájem, počítá 
se s tím, že by tyto vystřihovánky 
vycházely jakožto pravidelné perio
dikum, čili časopis. (Jinak jugosláv
ští modeláři vlastní časopis nemají.-  
Red.).

•  (rl) Výkony vítězů z  letošního 
mistrovství Francie pro U-modely: 
třída 2,5 cm3 -  220 km/h; třída 5 cm3 -  
236 km/h; třída 10 cm3 -  272 km/h 
(nový národní rekord). Vítězný tým 
měl čas 4'50".

•  (a) Letošní druhé mistrovství 
světa pro upoutané a radiem řízené 
makety, uspořádané ve Francii, ne
bylo finančně pasivní. Navštívilo je 
asi 5000 platících diváků, většinou 
zaměstnanců místního leteckého prů
myslu, pro které jsou právě makety 
přitažlivé. Francouzští pořadatelé s tím 
počítali předem a právě proto jednak 
odmítli požádat MS pro ostatní kate
gorie U-modelů, jednak situovali MS 
do Toulouse.

•  (d) V  Německé spolkové republice 
má být zavedena každoroční „liga" 
pro létající RC modely s cílem jednak 
zlepšit úroveň RC pilotů, jednak učinit 
RC soutěže ještě přitažlivější pro obe
censtvo.

•  (St) Polský časopis MODELARZ 
vychází letos již ve 43 000 výtiscích 
a přesto prý je v Polsku těžko k dostá
ní. Věnuje se všem odbornostem jako 
Modelář a v poslední době se začíná 
orientovat zejména na modely řízené 
radiem.
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Úprava motoru

M W S 5,6 A
Rozhodol som sa napísať o skúsenostiach s úpravou motoru 

5,6 A, ktorý je v originálnom převedení velmi nespolehlivý. I ked 
riešenie Ivana Čániho s novou dvojsviečkovou hlavou (vid MO 
12/69) odstraňuje nespolehlivost, vzhradom na jeho velkú výrob
nu náročnost som hledal možnost úpravy póvodnej hlavy. Našiel 
som ju v šikmom umiestnení druhej sviečky podlá obr. 1. Motor 
s takouto úpravou chodí úplné sporahlivo.

POSTUP ÚPRAVY. Upínač upneme do trojčelusťovej upí- 
nacej hlavy sústruhu. Drážkovačom ø  12,8 mm (připadne vrtá- 
kom 0 12,8 mm s rovným čelom) upnutým do pinoly koníka 
sa dotkneme upínača a odsuneme spåt 1 mm. Mieru vyznačíme 
na nóniuse. Upneme hlavu do upínača a vyvrtáme na vyznačenú 
mieru. Hlavu uvolníme a vyberieme z upínača. Upneme drážko- 
vač 0  9 a  skúsime, či s dostatočnou vólou vchádza do diery

upínača ( ø  20 H 7). Potom znovu upneme hlavu a vyvrtáme 2 mm. 
Dno navťtame navrtávakom, vyvrtáme vrtákom 0  4,9 mm a vyře
žeme závit M6 X 0,75 .

Pre správné převedeme úpravy je najvhodnější jednoduchý 
upínač podlá obr. 2.

Ing. Ján Sk RABÄLEK

M ODELÁROM , ktorí majú záujem o převedeme takejte úpravy, 
oznamujem, že som ochotný bezplatné, iba za úhradu poštovného, 
úpravu previest. Stačí, aby na moju adresu (Kuzmányho 10981A 12, 
Považská Bystrica) zaslali hlavu, ktorú im do týždňa vrátím 
upravená.

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøi

Trenér
cvičný

upoutaný

akrobatický

model

na motor 2,5 cm3

Model je určen k nácviku úplné akrobacie 
a je schopen zalétnout celou sestavu FAI. 
Tvoří přechod mezi základními „latáky" 
a soutěžními „akrobaty".

K STAVBĚ

Křídlo: Podle kovové nebo překliž
kové šablony vyřežeme žebra křídla 1; 
dvč střední 1’ jsou z tvrdé balsy tl. 4 mm, 
ostatní z balsy tl. 2 mm. Složíme je na sebe 
a obrousíme do přesného tvaru. Vyřízneme 
zářezy pro stojinu 2 (z tvrdé balsy tl. 2 mm) 
a náběžnou lištu 3 (z balsy 7 x 7  mm). 
Do žeber levé poloviny křídla vyřežeme 
otvory pro lanka řízení. Žebra zasuneme 
a zalepíme do stojiny se zářezy 2, přilepíme 
nábčžnou lištu 3 a pásnice odtokovky 4 
(z balsy 2 mm).

Po zaschnutí nalepíme potah náběžné

části křídla 5 z’mékké 2mm balsy (po před
chozím nahřátí nad parou), odtokovou 
lištu 6 (balsa 4 x 4  mm), koncové oblouky 
7 balsa (2 mm) a pásnice žeber (balsa 
2 x 6  mm). Na .oblouk vnitřního křídla 
přilepíme kovové trubky 14 ( 0  3 /0  
2 mm) pro vývod řídicích lanek, na vnější 
oblouk asi 10g olověnou zátěž; na oba 
oblouky pak položebra (z balsy 2 mm), jež 
obrousíme do plynulého přechodu.

Řízení. Všechny páky řízení jsou z oce
lového plechu tl. lmm. K hlavní páce 10 
důkladně připájíme dvě matice M3 (tak, 
aby se páka otáčela na šroubu M3). Připo
jíme táhlo 12 z drátu o 0  2 mm (svářecí,

do jízdného kola) a řídicí lanka 13 (roz
pletené lanko k brzdě u jízdního kola).

Hlavní páka řízení 10 je uložena na 
šroubu M3 x 20, upevněném v deskách 
9 z překližky tl. 2 mm, jež zalepíme mezi 
střední žebra.

Do hotově vybroušených klapek 8 
zalepíme uprostřed zdvojený a tenkým 
drátem ovázaný drát o 0 2 mm ve tvaru 
U,spájený s řídicí pákou 11. Spoje pojistí
me přelepením tkaninou. Celek spojíme 
s křídlem pomocí látkových závěsů. Po 
zapojení táhla 12 nalepíme potah střední 
části křídla z 2mm balsy.

po k r a čo v á n ! n a  str. 18
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Trenér
cvičný upoutaný 
akrobatický model]

Výškovka: Díly 25 a 26 vyřežeme 
a vybrousíme z měkké balsy tl. 4 mm. Obě 
poloviny kormidla spojíme podobně jako 
klapky drátem s řídicí pákou 27 a připojí
me látkovými závěsy ke stabilizátoru.

Trup je z bokorysu zakreslen bez moto
ru a nádrže. Motorové lože tvoří bukové 
hranoly 10 X 10 mm 17 propojené navzá
jem rozpěrkami z téhož materiálu; lepíme 
epoxidem a pojistíme malými vruty. 
Motorové lože a lože podvozku 19 (buk 
10 X 10) nalepíme na spodní část trupu 
15 (balsa tl. 10 mm). Vrchní část trupu 16 
(balsa 10 mm), končící v místě kabiny, při
lepíme až po zalepení křídla a výškovky. 
Nakonec přilepíme zesílení trupu 18 
(překližka tl. 1 mm), ostruhu 24 (ocel. 
drát 0 0  2 mm) a směrovku 23 (balsa tl. 
4 mm), mírně vychýlenou ve smyslu z le
tového kruhu.

Kostru modelu lepíme lepidlem Her
kules, více namáhané části (motorové lože, 
podvozek, ostruhu, řízení, připojení křídla

k trupu a zesílení přední části trupu) 
epoxidovým lepidlem.

Palivová nádrž 28 je spájena z mosaz
ného nebo pocínovaného ocelového ple
chu tl. 0,3 mm. Dovnitř zapájíme přepáž
ku 29, vně trubky a příchytky. Hotovou 
nádrž vyzkoušíme na těsnost a vymyjeme 
acetonem a benzínem.

Podvozek 21 z pružného duralového 
plechu tl. 1 a 1,5 mm je vyztužen ocelovým 
lankem 22 o 0 1,5 mm. Podvozek je k loži 
v trupu 19 připojen dvěma vruty, případně 
dvěma šrouby M3 s maticemi zalepenými 
v loži.

Létáme s koly o 0  40 mm, na sněhu 
s duralovými lyžemi o rozměrech 
1 X 65 X 180 mm pevně připojenými 
k podvozku 21.

Povrchová úprava. Kostru modelu 
lakujeme řídkým nitrolakem, brousíme, 
případně tmelíme. Křídlo je potaženo 
tlustým, vše ostatní tenkým Modelspa-

nem. Model pak lakujeme asi čtyřikrát 
vypínacím nitrolakem; po každé vrstvě 
přebrousíme jemným brusným papírem. 
Barevný a vrchní lak (Epolex, linolak, 
Parketolit) vždy stříkáme.

Na výkresu je naznačen obrys motoro
vého krytu 20, který můžeme zhotovit 
laminováním nebo z balsy podobně jako 
,,bačkory“ (kryty kol). Model tím značně 
získá na vzhledu.

LÉTÄNI
Před létáním zkontrolujeme polohu 

těžiště (má být v místě předního řídicího 
drátu, to je asi 40 mm od náběžné hrany 
křídla), chod i pevnost řízení a také křídlo, 
není-li zkroucené. Případné nedostatky 
odstraníme.

S motorem MVVS 2,5 TRS a vrtulí 
0  200/140 až 0 220/140 na lankách ne
bo strunách o 0 0,25 mm o délce 17,5 
mm létá model dobře i obraty nad hlavou.

Tři rekordy ve čtyřech dnech
(lob) Tři pozoruhodné vytrvalostní re

kordy ustavené letos v různých zemích ve 
čtyřech po sobě následujících dnech byly 
přihlášeny u F A I ke schválení: dne 25. červ
na ustavil známý W. Kaiser z  N SR  nový 
rekord ve třídě RC hydroplánů časem 
12 hodin 11 minut 33 vteřin.

S radiem řízeným větroněm létal ve 
dnech 26.-27. června Nor Einar Myr

19 hodin 19 minut 9 vteřin; rekordní 
výkon byl vytvořen během soustředění, jež 
za účelem pokusů o rekordy zorganizoval 
norský aeroklub.

Fantastický čas 1 hodina 57 minut 
28 vteřin, dosažený pokojovým modelem 
zatím nejmenovaného sovětského modeláře 
v hale o výšce do 8 metrů(l), byl ohlášen 
aeroklubem SSSR .

Zajímavý akrobat

(ri) V časopise Aeromodeller č. 9/1972 
je plánek a popis akrobatického upoutané
ho modelu Nimrod V, který je dosti 
podobný osvědčenému Super Masteru 
žasl. mistra sporu J. Gábriše. Autor mo
delu, člen britského reprezentačního druž
stva Jim Mannall, však řešil křídlo jako 
odnímací, připevněné k trupu čtyřmi 
šrouby.

Motory pro staromilce
(a) Staré anglické motory Mills, podobné 

našim Super Atomům a NV-21, považují 
mnozí staromilci za dosud nepřekonané 
pro sportovní létání a volné makety. 
O jejich snadném spouštění i obsluze a velké 
životnosti se píší téměř básně. Australská 
firma, jež vyrábí velmi dobré motory

Taplin, se rozhodla vyhovět této poptávce 
a dala do výroby menší sérii kopií motoru 
Mills 0,75 cm3. Jejich cena bude ovšem 
následkem malé série dosti velká a tak mo
tory budou dodávány jen na objednávku.

Výkonnost motorů dále roste

(la) Známá americká firma K&B při
pravuje nový motor pro „pylon racery“ 
o běžném zdvihovém objemu 6,5 cm3. 
Motor se konstrukcí i tvarem liší od pře
dešlého modelu téže firmy. Klasické vy- 
plachování (píst s deflektorem) bylo nahra
zeno moderním typem Schniirle se třemi 
přepouštěcími a jedním výfukovým ka
nálem. Sání je kotoučovým rotačním 
šoupátkem, píst obráběný z hliníkové 
slitiny má jeden kroužek o průřezu L.

S palivem s 50 % nitrometanu bez 
tlumiče a bez RC karburátoru dosahuje 
motor podivuhodné výkonnosti 1,6 k při 
20/000 ot/min, což reprezentuje měrnou 
výkonnost 246 k/1. Při použití standardní
ho paliva klesne výkonnost na 1,27 k při 
těchže otáčkách.
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Ako to robím ja?

CO M BA T
V. KOČVARA, B ra tis lav a

(Dokončenie z MO 9/72)

Niekedy je výhodné nelietať súboj do 
konca. Platí to najmä vtedy, ak som získal 
váčší bodový náskok a mám oprávněné 
obavy, že by sa situácia mohla zmeniť 
v mój neprospěch. Pokyn k pristátiu 
dává dohovořeným znamením mechanik. 
Přistávám tak, že asi 1/3 kruhu letím v čo 
najmenšej výške a potom zlahka škrtnem 
vrtulou o zem a „výplavem” do 1/2 až 
1 l/2metrovej výšky, odkiaT riadne přistá
vám. Náhradný model mám po celu dobu 
připravený s motorom bežiacim v plných 
obrátkách. K pristátiu s motorom sa 
uchyrujem len vtedy ak je to naozaj nutné 
pretože sa móže poškodiť motor aj model.

Ďalším důležitým prvkom je spósob lie- 
tania. Vyspělejší combatári totiž obvykle 
dobré ovládajú vymanevrovanie súpera 
akrobatickými obratmi, pričom oni sa
mi viacmenej stoja. Takto móžu dobré 
uplatnit svoj prehlad. No vždy im nevy-

Japonské RC soupravy 
ještě dokonalejší

(la) Bouřlivý technický rozvoj japonského 
průmyslu se projevil pochopitelně i v mode
lářství. Pověst o nevalné jakosti, která 
před lety provázela japonské zboží, už 
patří minulosti. Japonské RC soupravy 
Futaba, jež se vyrábějí ve velkém a pro
dávají např. i v N SR  (Robbe), Anglii 
(Ripmax) a USA (M RC) se považují 
v současné době za nejspolehlivější. Potvrzu
j í  to nezávisle na sobě získané informace 
z  více míst. Říká se, že pokud se někdo 
odnaučí s modelem havarovat, pak jeho 
Futaba už nepotřebuje servis.

RC vrtulníky masově

(a) RC vrtulníky se staly modelářským 
šlágrem a soudě podle světového mode
lářského tisku, rostou jako houby po 
dešti. Pro ty, kteří nehodlají nebo nejsou 
schopni jít vlastní cestou, začal americký 
časopis RC Modeler uveřejňovat velmi 
podrobný popis stavby vrtulníku Bell 
Huey Cobra D. Schliitera, který jako 
stavebnici včetně všech mechanických dí
lů prodává firma Schuco u NSR.

tív a  modely com bat autorovej konštrukcie: CRAZY I a CPAZY II (dole)

hovuje druhý spósob boja, ktorý obvykle 
používajú z viacerých příčin menej skúsený 
súťažiaci a to behanie po obvode malého 
kruhu. Tento spósob je však fyzicky po
měrně náročný. Třeba si uvědomit, že sa 
pri tom musí prebehnúť přibližné 18 met- 
rov za 2,5 sekundy čo je slušné tempo, 
hlavně ak to trvá dlhšie. Viděl som už viac 
súbojov, ked pri tomto spósobe boja aj 
poměrně skúsený súťažiaci přehrál vinou 
slabšej fyzickej připravenosti.

Pokiaf lietam so súperom, ktorý neustále 
běhá po obvode malého kruhu, riešim 
to tým, že běhám před ním a tým mám 
možnost ho obmedzovať v pohybe. Přitom 
neustále útočím na jeho stuhu. Třeba 
to však robit opatrné, lebo přílišné obmed- 
zovanie móže mať za následok diskvali- 
fikáciu.

Teraz sa pokúsim popísať, ako si počí
nám v súboji, v ktorom sa mi nedaří. Ak 
sa oneskorím na štarte a motor běží nor
málně, snažím sa súboj rozhodnut čo 
najskór vo svoj prospěch, pretože hrozí 
nebezpečie, že super nebude lietať súboj 
do konca. Ak po štarte zistím, že motor 
modelu nebeží naplno, snažím sa najprv- 
hlavne ak lietam so slabším súperom - 
uspieť aj s týmto modelom. No ak vidím, že 
výkon motoru je příliš malý, alebo že s ním 
na súpera nestačím, okamžité ho měním 
za náhradný. S prvým modelom přistávám 
čo najbližšie k mechanikovi. S náhradným 
modelom štartujem v momente, ked nad 
ním prelietáva súper. No aj tak sa obyčajne 
stihne vrátit a preto po štarte letím čo 
najnižšie nad žernou, čo ho obvykle při
nutí znovu ma nadletieť. A to už je příle
žitost k útoku, ktorú třeba využit. Mecha
nik medzitým připravuje póvodný model 
k opětovnému použitiu.

Počas súboja volím spósob boja, ktorý 
čo najmenej vyhovuje súperovi, připadne 
ich kombinujem. K tomu využívám po
znatky získané na predchádzajúcich sú- 
ťažiach. Ďalším zdrojom sú výsledky po
zorovaní predchádzajúcich kol súťaže. 
Snažím sa neustále útočit a nevzdávám 
sa ani za nepriaznivého stavu. Častokrát 
sa podaří stratu zlikvidovat až v posledných 
sekundách a tak vyhrát už takmer pře
hřátý súboj. Zlikvidovanie rozdielu 300 
trestných bodov nebývá velkou výnimkou. 
V případe potřeby modely měním aj 
2—3krát, pretože s příliš pomalým mode
lom sa velmi ťažko útočí. No pokial! je

všetko vporiadku, dobrému mechanikovi 
by sa také niečo nemálo stávat. No ani oni 
to nemajú Tahké, pretože obvykle „obhos- 
podarujú“ 3—6 motorov a týmovému 
mechanikovi, ktorý lieta s jedným, sa tiež 
občas stane, že ho nevyladí.

Hlavně ku konců súťaže je nutné mať 
dostatok modelov. Nastupovat na štart 
s jedným modelom nemá velký význam. 
Súper, hlavně ak si nie je istý výsledkom, 
zvolí takú taktiku, ktorá skór či neskór 
vedie k havárii obidvoch modelov a dolie- 
tava s náhradným. Ťažko potom posúdiť 
či k zrážke došlo náhodou, alebo úmyselne 
a kto ju zavinil. Riešim to tým, že na sú- 
ťaž nosím 4 modely.

Ďalšou zaujímavou situáciou je vylo- 
sovanie dvoch súťažiacich z  jedného klubu. 
Z tohto híadiska nemá skutočne velký 
význam riskovat rozbitie modelov, ktoré 
bude postupujúci potřebovat v dalších 
kolách. Ak sa to stane v prvom kole, riešia 
to niektorí súťažiaci tým, že si ešte před 
štartom losom určia postupujúceho. Po
razení z prvého kola ho lietajú ešte raz 
a tak sa vlastně nič nestane. Pokiar sa to 
stane v niektorom z dalších kol, dospeje 
sa vo vačšine prípadov k dohodě. Samo
zřejmé len vtedy ak slabší ustúpi. Ďalšou· 
možnosťou je, že každý z nich použije 
počas súboja iba jeden model. Regulárny 
súboj sa v týchto prípadoch lieta dosť 
zriedka. Podobné sa dá „taktizovať* vo 
finále ak doň postúpia dvaja členovia 
toho istého klubu. Třetí účastník mává 
velmi sťaženú pozíciu, hlavně ak nemá 
dostatok modelov. Uvedené spósoby sice 
odporujú pravidlám, ale nedajú sa dokázat. 
Toto je jeden z mnohých nedostatkov 
súčasných pravidiel, ktoré ani z daleka 
nie sú úplné a jednoznačné, připadne 
vůbec neriešia mnohé situácie, ktoré vzni- 
kajú počas súboja.

★

Na závěr by som mohol celý článok 
zhrnúť asi takto: Předpokladem úspěchu 
v súfaži combat je dobrý model, motor, 
skúsený mechanik a dostatok tréningu.

Myslím si tiež, že úroveň tejto kategórie 
sa u nás v posledných rokoch zvýšila 
nato ko, že by sa málo uvažovat o štarte 
popredných pretekárov v zahraničí. V po- 
ledných rokoch Startovali v zahraničí len 
pretekári zo Slovenska, ktorí dosiahli 
velmi dobré výsledky.
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M A J S T R O V S T V Á
S L O V E N S K A
pre volné modely

M ajster Slovenska 
v kat. Λ2 na r. 1972 
Je V. D ornik z LMK 
Púchov. Púchovský 
m odeláři m alí čisto 
spracované lam inátové 
trupy

P řekvapením  z vý- 
chodného Slovenska 
bol M. Kysel z LMK 
Vranov, ktorého od 
titu lu  dělili iba  
1 sekundy

Za obidvam a 
rep rczen tan tm i 
SM ČSR ea v  kat. B2 
um iestn il na 3. m iestě 
M U D r. O. G regor 
z LKM Holič

VÝSLEDKY (prvých 5)

usporiadal LMK P artizánske v dňoch 
29.—30. jú la  na  letisku M alé Bielice. 
Súťažiaci bolí nom inovaní na základe 
výsledkov dosiahnutých na veřejných 
súťažiach do konca juna. Celkove 
Startovalo viac ako 50 pretekárov 
zo Slovenska a vybrané štvorčlenné 
družstvo  SM ČSR -  B a rv íř  a Sekanina 
v kat. A2, ing K raje a K lím a v kat. 
B2, k toré viedol D . Š těpánek.

Súťaž sa lietala na 2 x 7 kól a bola prvý 
deň poznačená nepříjemným daždivým 
počasím. Napriek tomu dosiahli pretekári 
rad dobrých výsledkov, s ktorými nastúpili 
v peknom slnečnom počasí do druhej 
časti súťaže v nederu.

Najváčšia účasť bola v kategórii A2 a boj 
o prvenstvo bol otvorený až do konca. 
Titul získal napokon rozdielom 2 sekund 
V. Dornik z LMK Púchov před M. Kyse- 
lom z LMK Vranov. Na treťom mieste 
sa umiestnil hosť z ČSR O. Barvíř. V tej- 
to kategórii boli vyhodnotení aj naj lepší 
junioři na Slovensku: 1. O. Baláž, Pezi- 
nok (1968 sek.); 2. K. Ogroň, Púchov 
(19373; 3. D. Eoňko, Humenné (1846).

Reprezentanti SM ČSR dominovali 
v kategorii B2 a vzájomný súboj vyhrál 
rozdielom 12 sekúnd ing. Kraje před
m. š. J. Klímom. Na treťom mieste sa 
umiestnil s odstupom viac ako 200 sek. 
MUDr. O. Gregor z LMK Holič. Opáť 
sa ukázalo, že najmä na takej to súťaži 
nie je možné byť súčasne poriadatelbm

). K uchta z LKM M odra vyčkává „až  to tam  
bud·**

aj pretekárom, na čo doplatili aobre při
pravení ,,gumičkári“ z domáceho LMK. 
Poriadatelské povinnosti znemožnili ing. 
Terlandovi štartovať a F. Jaššovi nebol 
velmi dobrý výsledok z druhej časti nič 
platný, pretože prvý deň musel z rovna- 
kých dóvodov vynechať 4 kolá.

K ategória C2 bola záležitosťou súťa- 
žiacich z Lučenca, ktorí obsadili prvé tri

K ategória A2
1. V. Domík Púchov (1108 a 1187) 2295
2. M. Kysel
3. O. Barvíř

Vranov (1120 a 1173) 2293
SM ČSR (1029 a 1162) 2191

4. F. Fanta Detva (986 a 1203) 2189
5. O. Roučka Púchov (892 a 1260) 2152

K ategória B2
1. Ing. J. Kraje SM ČSR (1121 a 1183) 2304
2. J. Klíma m. š. SM ČSR (1155 a 1137) 2292

3. MUDr. O. Gregor Holič (1017 a 1004) 2021
4. J. Kuchta Modra (939 a 960) 1899
5. L. Šebo Modra (992 a 896) 1888

K ategória C2
1. Š. Hubert m. š. Lučenec (1207 a 1171) 2378
2. L. Janáčik Lučenec (1156) a 1191) 2347
3. G. Kovats Lučenec (1101 a 1106) 2207
4. M. Šulc Poprad (1000 a 1017) 2017
5. A. Miškeje Partizánske (0 a 717) 717
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miesta. Majstrom Slovenska sa stal po 
zásluhe m. š. Štef. Hubert pred L. Ja- 
náčikom a G. Kovatsom. Škoda, že za 
týmito pretekármi, ktorí podávajů špič
kové výkony, nie je okrem popradského 
M. Šulca v súčasnej době na Slovensku 
viac modelárov, ktorí by sa im výkonnost
ně čo len přibližovali.

Majstrovstvá Slovenska odzrkadlili dost 
jasné súčasnú situáciu. Zatialco s úrovňou 
kat. A2 ako aj s počtom modelárov, ktorí 
sa touto kategóriou zaoberajú, móžeme 
byť poměrně spokojní, ostatné dva kate- 
górie nemajú predovšetkým dostatočné 
zázemie. Kategoria B2 popři tom výkon
nostně trocha ustrnula.

Třeba Tutovať, že sa majstrovstiev nezú
častnili povodně ohlášené družstvá ZSSR, 
Bulharska a Rumunska. Přispělo by to nie- 
len športovej úrovni súťaže, ale aj prehl- 
beniu vzájomných priaterských stykov.

-jst-

Kat. B2 sa úspěšně uchytila ▼ LKM P a rti-  
zánske. F. Jaššo však vzhladom  na poriada- 
tefské povinnosti nestihol odlietať 4 kolá 
a to ho vyřadilo z bojov o lepšie um iestnania

S tartu je  m oderný m odel luěenecVého L  
Janáčika, k torý získal 2. m lesto v kat. C2

Telefonski 
p ri Starta 

m odelu 
Atal inova

vBrně MEDZINÁRODNE
O m louvám e se č tenářům  za to , že píšem e s takovým  opožděním  o m ezinárodní 

soutěži v m odelářském  souboji, k terá  se lé ta la  v B rně ve dnech 27.-28. května. Nechtěli 
jsm e soutěž odbýt jen záznam em  ve , ,Sportovní neděli" a na delší zprávu jsm e nevy- 
še třili dříve m ísto (také vzhledem  k seriálu  COMBAT, k terý  byl rozsáhlejší oproti 
p lánu). red .

Pomaly už tradičná combatárska súťaž si 
z roka na rok získává čoraz vačšiu popula
ritu nielen medzi domácími pretekármi, ale 
aj v zahraničí. Tohoročný rekord v počte 
přihlášených 36 súťažiacich z Bulharska, 
NDR, NSR, Polska, Talianska a ČSSR to 
potvrdzuje. Tento rok to však poriadatefom 
nevyšlo s počasím. Prvý deň sa začal slab
ším dažďom, v nederu pak boli časté pře
háňky, čo spolu z verkým počtom súťažia
cich spósobilo, že súťaž sa pretiahla.

Športová úroveň bola vcelku dobrá. 
Mohla byť ešte vyššia, ale znižovali ju značné 
rozdiely vo výkonnosti jednotlivých súťa
žiacich. Hlavně v prvom kole sa niekoíko- 
krát stalo, že pretekár nebol schopný spus- 
tiť motor do stanoveného limitu dvoch mi- 
nút. Stávalo sa to hlavně začínajúcim prete- 
károm. No ostatní svojou úrovňou vcelku 
uspokojili. Vačšina z nich dokázala odštar- 
tovať do 5 sekúnd.

Zahraniční pretekári boli vo vačšine prí- 
padov prínosom a svojimi výkonmi sa při
činili o dobrú športovú úroveň súťaže. 
Z nich hodno spomenúť H. Diibella z NSR, 
Telefonského z Bulharska a neskoršieho 
ví.aza Taliana Tomerelliho. Z našich medzi 
fivoritov patřili M. Hirš a P. Klíma z Brna.

Počas súťaže sa'potvrdila rastúca~úroveň 
techniky pilotáže a dobrá spolupráca s me- 
chanikom u váčšiny čs. súťažiacich. Podobné 
si počínali aj Taliani. Západní Němci a hlavně 
Bulhaři mali miestami problémy so Starto
váním a laděním motorov Super Tigre so 
žhaviacou sviečkou. Ostatným zahraničným 

„súťažiacim vačšinou zatiaF chýbajú súťažné 
skúsenosti a tak patřili medzi priemer.
4 Vzhladom na množstvo súbojov je ťažké 
písať o priebehu súťaže podrobné. Bolo vi- 
dieť súboje vynikajúcej úrovně i súboje slab- 
šie, podlá toho, akí súťažiaci sa medzi sebou 
scretli. Úroveň semifinále a finále bola sku- 
točne dobrá. V semifinále zaujal přítomných 
súboj M. Hirša s mladým (17 rokov) P. Ze- 
lenayom z Bratislavy, ktorý sa skončil 
těsným 'víťazstvom brněnského pretekára. 
Je potěšitelné, že v tejto kategorii sa obja- 
vujú aj nové a mladé tváře. Tohto roku na 
seba upozornili J. Bohucký z Košic, T. Lošťák 
z Brna a P. Zelenay z Bratislavy. Sú to všetko 
mladí pretekári, ktorí po získaní súťažných 
skúsenosti možu patriť medzi popredných 
československých kombatárov.

Najdramatickejšie bolo samozřejmé fi

nále. Konkrétné súboj Taliana Tomerelliho 
s Milanom Hiršom. Spolupráca týchto dvoch 
s mechanikmi bolaskutočne dobrá, technika 
pilotáže tiež. Obidvaja dokázali, že svoje 
modely ovládajú vo všetkých polohách a že 
dokážu počas súboja uplatniť svoj prehlad. 
Tomerelli sekal dvakrát, Milan Hirš raz. Po
tom rozhodcovia súboj předčasné ukončili 
diskvalifikáciou Tomerelliho. Dráma pokra
čovala na zemi, kecf rozhodcovia, ktorí sa od 
začiatku súťaže dósledne nedržali pravidiel, 
mali problémy s určením víťaza. Třeba 
priznať, že svoj podiel na tom majú aj abso
lutné nedokonalé pravidlá FAI. Nakoniec 
zviťazil Talian Tomerelli. Tento závěr bol 
jediným kazom dobré pripravenej súťaže.

VÝSLEDKY: 1. Tomerelli, Taliansko; 2. M. Hirš, 
ČSSR; 3. P. Klíma, ČSSR.

Technika. Súťažiaci používali váčšinou 
motory značiek Webra, Super Tigre a 
MVVS. Detonačné motory sa ukázali ako 
jasné vhodnejšie. Víťaz použil detonačný 
Super Tigre, ktorý sa ukázal ako velmi 
vhodný. Detonačný MVVS 2,5 TRS mu bol 
rovnocenným súperom, no zdá sa, že Super 
Tigre bol predsa len nepatrné výkonejší. 
Bulhaři a niektorí pretekári z NSR používali 
motory Super Tigre so žhaviacou sviečkou. 
Tieto sa však vyznačovali miestami nespo
lehlivým chodom a niekedy boli s nimi prob
lémy pri štartovaní.

Jedinou novinkou bol elektrický Startér, 
ktorý používali Taliani. Jeho hlavnou výho
dou je, že chrání prsty před zraněním. Je 
poteSiteiné, že skúšenejší československí 
pretekári mali prakticky rovnaké stratové 
časy pri Starte ako oni.

Za zmienku stojí, že na súťaži prevádzali 
pracovníci MVVS servis nimi vyrobených 
výrobkov. Bolo to prínosom ako pre súťa
žiacich tak aj pre nich.

Modely. Československí súťažiaci použí
vali modely prakticky rovnakej koncepcie 
s motorom uloženým na ležato. Modely 
tejto koncepcie sa už dlhšie používajú 
v Anglicku a v niektorých severských štá- 
toch. Taliani a Němci mali modely takmer 
rovnakej koncepcie s motormi uloženými 
na stojato, čo nie je právě najvhodnejšie. 
Bulhaři Metali so samokrídlami, ale motor 
mali uložený v prerušenej nábežnej hrané 
křídla. Poliaci Metali s modelmi klasickej 
koncepcie, ktorásaešte před nedávnom po
užívala aj u nás. V. KOČVARA
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Přichází k vám

m oda la/
a představuje vám současnou 
nabídku modelářských motorů 
značky ΤΟΝΟ, jejichž výroba 
je začleněna do podniku M O DE
LA  od počátku jeho existence.

"" Motory TONO si získaly u modelá
řů dobré jméno svojí dlouholetou 
provozní spolehlivostí a nenáročností. 
Navíc jejich jednoduché provedení 
příznivě ovlivnilo prodejní cenu. Ačko
liv výrobní i materiálové náklady se 
časem zvýšily, prodejní cena motorů 
zůstává stejná a dokonce i cena 
posledního typu 3,5 S (bez RC ovládá
ní) je úměrná cenám ostatních typů 
motorů ΤΟΝΟ. Tuto skutečnost lze 
bez nadsazování označit za výraz 
snahy výrobce o dobrou službu mo
delářům i za cenu minimálního nebo 
nulového zisku.

Motory ΤΟΝΟ používají dokonce 
i někteří špičkoví modeláři a tak není 
divu, že je požadována jejich stále 
vyšší kvalita a výkonnost. To však za 
stávajících cenových relací není reálné. 
Vedení podniku MODELA společně 
s výrobci motorů ΤΟΝΟ se vážně 
zabývalo dalším zlepšením a moderni
zací celé výroby. Jednání však bylo 
nepříznivě ovlivněno náhlým úmrtím 
konstruktéra motorů ΤΟΝΟ a ve
doucího jejich” výroby Františka Sta
rého.’ Nezdolný [elán známého mo
delářského nadšence citelně chybí; 
vznikly potíže ve výrobě motorů, 
zdůrazňované ještě dalšími nepřízni
vými vlivy.
r Z těchto důvodů budou motory 
ΤΟΝΟ na trhu ještě nějakou dobu 
v nezměněné podobě a věřte, že i to 
si vyžaduje od zúčastněných pracovní
ků dost práce a úsilí. Vedení podniku 
MODELA však věří, že se podaří 
překonat potíže a že zejména v příš
tích letech se budete s motory ΤΟΝΟ 
shledávat ve stále větším množství 
i ve zlepšené kvalitě.

MODELA, podnik FV Svazarmu  
Opletalova 29, PRAHA 1

-φ-

M L - 3

•  LMK Pruské usporiadal dňa 24. 6. 
súťaž v kategórii UC Combat ako II. 
ročník o cenu Vršatca. Zvíťazil Jurkovič 
z Bratislavy, na druhom mieste skončil 
Čollák z Bratislavy a třetí bol Hanák Jozef 
z Dubňan. Celkom sa súťaže zúčastnilo 
6 pretekárov.

•  RC klub Košice usporiadal dňa 
23. 7. na miestnom letisku verejnú súťaž 
Le-S-80 a to v kategóriach RC-V1, RC-V2 
a RC-M1. Za pěkného slnečného počasí 
(teplota 30 °C, vietor 6—8 m/sec) sa tu 
střetli modeláři z Košic, Prahy a Popradu.

V kategórii RC-V1 zvíťazil L. Haškovec 
z Prahy (585) před B. Večerom z Košic 
(478) a ing. J. Liptákom z Popradu 
(392). K kategórii RC-V2 bol prvý K. 
Šándor z Košic (879) před B. Večerom 
(803) a ing. L. Virágom (717) z Košic.
V kategórii RC-M1 zvíťazil L. Haškovec 
(2 625) před svojím bratom Tomášom 
(2 239) a B. Večerom ( 1120). -LV-

•  XI. pohár LVT pro upoutané mode
ly se létal 11. června v Liberci. V katego
rii upoutaných akrobatických m odelů
zvítězil S. Čech z Prahy výkonem 6 103 
bodů před V. Trnkou z Liberce (5 573) 
a J. Skalickým z Ústí n. L. (5 349). V ka
tegorii combat vyhrál J. Dolenský ze Se
mil před O. Krumpochem z Ostravy 
a K. Fleknou ze Semil.

•  Pěknou soutěž m inim aket uspo
řádal 23. července LMK Frenštát 
pod Radhoštěm na místní louce. V kate
gorii ju n io rů  zvítězil S. Hladík z Brna 
s maketou Sopwith Triplane I (166 bodů) 
před J. Kratochvílovou rovněž z Brna, 
která dosáhla 164 bodů s Hohem (Itohem) 
a S. Hladíkem s maketou Sopwith Tri- 
plane II (137) bodů.

V se n io re ch  zvítězil L. Pazdera 
z LMK Máj Karviná s maketou Pilatus 
Turboporter (159,8) před Z. Vávrou 
z Brna s maketou Mustang (152,5) a L. 
Koutným s maketou AVIA BH-7a (149,5).
V kategorii polomaket s plochým tru
pem byl první P. Koutný z Brna z HK 
(132) před S. Hladíkem rovněž z Brna se

Skoda-Kauba (113) a V. Waclawikem 
z LM K Máj s polomaketou Arsenal (154).

•  Za krásného počasí a před četnými 
diváky se konala 16 července „Velká cena
n. p. Spolana** pro vodní RC modely. 
Létalo se na umělé vodní nádrži u obce 
Ovčáry. V kategorii RC-Hydro III byl 
první V. Vlk z Českých Budějovic výko

nem 6395 bodů před ing. J. Havlem z Ne- 
ratovic (4 910) a P. Horanem z Českých 
Budějovic (3990). A. Pavlas z Neratovic 
zvítězil v kategorii Hydro V výkonem 
2 405 bodů před J. Bílým z Mělníka 
(1 350) a B. Křížem z Kolína (584).

•  VII. „juniorské polcmakety** se
létaly dne 25. čevna v Hrobě -  Křižanově.
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V kategorii žáků zvítězil M. Žihla z Lit
vínova s Thunderboltem výkonem 237 
bodů. Druhé místo obsadil J. Kudrman 
z Ústí n. L. s Airacobrou (234) před M. 
Rybkou z téhož klubu, který s FW 190 
dosáhl 204 bodů. V ju n io re c h  byl 
první F. Filandr z Brobu Chipmunkem 
(305 b.) před P. Kopečkem se Šturmo- 
vikem (259) a J. Justem z Hradce Králové, 
který s Lightningem dosáhl 255 bodů.
V sen io rech  zvítězil F. Kopeček z Lit
vínova s Mosquitem (271) před F. So
botkou z Děčína se Z-526 AFS (225) a J. 
Buršeem z Hrobu a Mustangem (209).

•  LMK Drozdov uspořádal 27. srpna
soutěž v kategorii RC-V1. V ju n io re ch  
obsadil první místo J. Černý z Rožmitálu 
výkonem 741 vteřin před J. Mottlem 
z Příbrami (688) a J. Daňkem z Drozdova 
(582). V kategorii se n io rů  zvítězil 
M. Burda z Příbrami (864) před J. Zoub
kem z Drozdova (816) a A. Nehézem 
z Příbrami (759). (v)

•  Vedro, klid a sluneční pohoda 
provázely soutěž radiem řízených větro
ňů, která se létala dne 13. srpna v Prostě
jově. V kategorii RC-V1 byl první 
M. Moga z Ostravy výkonem 881 bodů 
před M. Dederou z Ostravy (628) a B. Ve- 
lokovským z Místku (602).

i J. Hořava z Kamenných Žehrovic zví
tězil v kategorii RC-V2 výkonem 820 bo
dů. Na druhém místě skončil J. Štěrba 
z Místku (715) a třetí byl J. Kopečný 
z Prostějova (707). (v)

•  Již čtvrtý ročník „Frenštátského
házedla“ se létal v sobotu 19. srpna na 
místní louce za účasti deseti soutěžících. 
Zvítězil R. Kuře z Opavy výkonem 
309 vteřin před M. Tomisem z Ostravy 
(265) a F. Zeidlerem z Frenštátu p. R. 
(259 vt.). (v)
- ·  Rybník Bezdrev u Českých Bu
dějovic hostil v neděli 17. srpna letecké 
modeláře. Létalo se pochopitelně s hydro- 
plány. V kategorii Hydro V zvítězil J. Kro
páček výkonem 2984 bodů před A. Nepe- 
řeným, který dosáhl 2064 bodů (oba LMK 
Strakonice). Třetí byl výkonem 66 bodů
J. Schaffelhofer z Českých Budějovic.
V kategorii Hydro III byl první V. Vlk
(7536 bodů) před P. Horanem (6892 b.) -  
oba z Českých Budějovic. Třetí (6529 bo
dů) místo obsadil ing. J. Havel z Nerato- 
vic.r (v)

•  XIII. ročník „Memoriálu Karla 
Bergra“ se létal dne 19. srpna v Jaroměři.
V kategorii RC-M1 zvítězil Jarkovský 
z Jaroměře výkonem 3465 bodů před 
Koiýtkem z Hradce Králové (3325) 
a Flossmmem ze Strakonic (2895).
V kategorii RC-M2 byl nejlepší Černík 
z Teplic (5410), další místo obsadil 
ing. L áir z Hradce Králové (4830). (v)

•  B. Jurečka z Ostravy zvítězil v ka
tegorii F2B (akrobatické modely) výko
nem 6256 bodů před I. Čánim z Přerova 
(5848) a J. Kronkem z Olomouce (5069) 
na soutěži I. ročníku „Memoriálu M. Go- 
lušky“ (číslo Le-Č-232) uspořádané MK 
Ikarus Ostrava ve dnech 26.-a 27. srpna.

V kategorii F2C (týmy) vyhrála ve 
finále dvojice ing. B. Votýpka -  J. Ko
můrka z Rousínova časem 9’33’ před 
B. Jurečkou a O. Krumpochem z Ostravy 
(10’28”)· Na třetím místě skončila časem 
1Γ18” dvojice bratří Stojanovských 
z Krnova. Finále combat vyhrál J. Pě
nička z Prostějova před T . Loštákem 
z Brna. (v)

V Tanvaldu
oslavili loni letečtí modeláři 25. výročí 
modelářského klubu, který měl za tu 
dobu velice bohatou činnost. Vzpomínalo 
se, udělala se propagační výstavka a tak 
občané města vědí, že tam jsou aktivní 
modeláři. Členové klubu se stále věnují 
výchově mládeže. Každoročně pracuje 
modelářský kroužek pod vedením náčelní
ka M. Janovského a některého dalšího 
člena klubu. Letošní kroužek mladých 
modelářů (na snímku) má už první úspě
chy. Na veřejné soutěži žáků v Liberci

se mladí snažili, dosáhli pěkných výsledků 
a zdá se, že je modelářství ,,chytlo“ . A tak 
se nyní v klubu uvažuje, co s nimi dále; 
plánů je mnoho.

A ještě něco. Pokud pravidelně navště
vujete veřejné soutěže větroňů, povšimli 
jste si možná povědomého menšího pána, 
který se svým synem soutěží v kategorii 
A2. Ano, je to náš bývalý vynikající sko
kan na lyžích František Felix. Když 
s běžícími léty uložil lyže, pustil se do mo
delářství ; staví a létá. Sport se musí dělat 
stále, pokud se cítí člověk mlád. A tak až 
uvidíte na některém letišti Renaulta a na 
něm bedny, jsou to určitě Felixové.

J. SVOBODA

Ve Žďára 
nad Sázavou
uspořádal leteckomodelářský klub při 
28. základní organizaci SVÄZARMU 
výstavu prací svých členů. Konala se třetí 
dubnovou sobotu a neděli a soustředila 
bezmála stovku leteckých modelů od nej
jednodušších až po radiem řízené. Z dal
ších odborností mohli návštěvníci shléd
nout zejména modely lodí a dráhových 
automobilů. Zajímavým obohacením byla 
přehlídka modelářských pístových motorů, 
z části již historických (nejstarší z roku 
1938). Těžko říci, co se na výstavě líbilo 
nejvíce, ale makety letadel vojenských 
vozidel a tanků rozhodně nebyly na posled
ním místě.

Sluší se poděkovat i touto cestou funkci
onářům MěNV, kteří umožnili uspořádání 
výstavy tím, že ochotně a bezplatně uvolni-

Ζ ω Η Ϊ *
k ro u žk ů

li velkou společenskou místnost na sídlišti 
ve Ždáru nad Sázavou III.

Mír. HORKÝ
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Přední čelenovka (též blinda)
1 Spoušť přední čelenovky 2 (ráhnové) 
závěsníky přední čelenovky; 3 zvratičky 
přední čelenovky; 4 otěže přední čelenov
ky; 5 kasouny přední čelenovky
Čelenovka (též blinda)
6 Spoušť čelenovky; 7 zvratičky čelenov
ky; 8 (zdvojené) kasouny čelenovky; 
9 otěže čelenovky; 10 kasouny čelenov
ky; 11 skasalnice čelenovky
Přední plachta
12 Přední ráhnová zdviž; 13 přední raksová 
táhlice; 14 přední (ráhnové) závěsníky; 
15 přední zvratičky; 16 přední otěže; 
17 přední halže; 18 přední kasouny; 19 
přední skasalnice; 20 přední rahýlové 
skasalnice; 21 přední buliny
Přední košovka (též př. košová plach
ta
22 přední čnělkové táhlo (též př. čnělkový 
vysunovač); 23 přední košový (též př. 
čnělkový) stěh; 24 přední košová spoušť; 
25 přední košové závěsníky nebo přední 
bramové otěže; 26 přední košové zvratič
ky ; 27 přední košové otěže; 28 přední košo
vé kasouny: 29 přední košové rahýlové 
skasalnice; 30 přední košové buliny
Přední bramovka (též přední bra- 
mová plachta)
31 přední bramový stěh; 32 přední bramo- 
vá sp ušť; přední bramové závěsníky;

Ještě jednou

V Ä S Ä
Podařilo se nám získat odborný 

překlad názvů prvků ovládání po
hyblivého lanoví lodi V A S  A . Jejich 
rozmístění je znázorněno na obrázku. 
Jistě poslouží mnohým zájemcům 
o historické plachetnice nejen ke 
stavbě této makety, ale i pro doplnění 
názoru, jak to vypadalo na plachetni
cích té doby a rozšíří jejich znalosti. 
Bez nich by se nemohli pustit do re-

i

konstrukce lodí, od nichž nejsou po
drobné podklady. Čísla před názvy 
se vztahují k číslům na obrázku.

33 přední bramové zvratičky; přední 
bramové kasouny; 34 přední bramové 
buliny
Hlavní plachta
35 hlavni ráhnová zdviž; 36 hlavní raksová 
táhlice; 37 hlavní (ráhnové) závěsníky; 
38 hlavní zvratičky; 39 hlavní otěže;
40 hlavní halže; 41 hlavní kasouny 42 hlav
ní skasalnice; 43 hlavní rahýlové skasal
nice ; 44 hlavní buliny
Hlavní košovka (též hlavní košová 
plachta)
45 hlavní čnělkové táhlo (též hlavní čněl
kový vysunovač); 46 hlavní košový (též 
hlavní čnělkový) stěh; 47 a) kladkostrojo- 
vý běhoun b) spoušťová táhlice; 48 hlavní 
košové závěsníky, nebo hlavní bramové 
otěže; 49 hlavní košové zvratičky; 50 
hlavní košové otěže; 51 hlavní košové 
kasouny; 52 hlavní košové rahýlové ska
salnice; 53 hlavní košové buliny
Hlavní bramovka (též hlavní bram ová 
plachta)
54 hlavní bramový stěh; 55 hlavní bramo
vá spoušť; hlavní bramové závěsníky; 
56 hlavni bramové zvratičky; hlavní bra
mové kasouny; 57 hlavní bramové buliny
Jalové ráhno
58 závěsníky jalového ráhna, nebo křížové 
otěže; 59 jalové zvratičky

H lavni ráhnový věšoun a spoušť

Křížová (též křížokošová) plachta
60 křížová (též křížokošová) spoušť; kří- 
žokošové závěsníky; 61 křížokošové zvratič
ky; 62 křížokošové kasouny; 63 křížoko
šové buliny

Bezana

64 vratiráhnová spoušť; 65 vratiráhnová 
raksová táhlice; 66 vratiráhnová spouštěl- 
ka; 67 bezanová otěž; 68 vratiráhnové 
zvratičky; 69 (bezanové) kasalky; 70 
rahýlové kasalky; 71 halže plachtového 
nástavku

»
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Z m é n y  p r a v i d e l
platné od 1. ledna

N AV I G  A
1973

1. Tlum iče hluku

Spalovac Imotory všech tříd  musi být při mistrov
ství Evropy a mezinárodních soutěžích opatřeny tlu
mičem hluku (při národních soutěžích se jeho použití 
doporučuje). Maximálně přípustný hluk je 80 dB mě
řeno cejchovaným měřicím přístrojem (během sou
těže) ze vzdálenosti 1C m.

2. A u to m atick é  řízen i

3.2. Branka č. IV se projede 2 X (viz obr.). Každé 
bezchybné projeti branky se hodnotí 6 body (celkem 
tedy 2x6 = 1 2  bodů).

3.3. Branka č. I se v závěru jízdy projede couváním 
(pozpátku). Bezchybné projetí této branky se hodnotí 
12 body (dosud 6 bodů za couvání a 6 bodů za pro
jetí branky). Dotkne-ii se model jedné nebo obou 
bójí, odečtou se 4 body, minutí se hodnotí 0 body. 
Přehled dává bodovaci tabulka:

určený funkcionář vypláchne nádrž zvoleným palivem, 
soutěžící si ji pod jeho dozorem naplní a ihned přejde 
ke startu. Pro tréninkové jízdy platí stejná úprava.

4.4. Zavedením standardního paliva budou docílené 
rekordy v příslušných třídách hodnoceny nově.

5. Pohonné zdroje

Smějí se používat pouze baterie, které se dají znovu 
nabíjet.

U kategorie E je zakázáno použití jakéhokoli me
chanismu. který během soutěžní jízdy řídi kurs mo
delu autom aticky (gyroskopovým nebo kompaso
vým řízením apod.) anebo ie| zvenčí ovlivňuje (rada
rové. zvukové nebo |iné zařízení) -  kromě mechanic
kých zařízení pro středění kormidla.

3. Radiem  řízené m odely tříd y  F2

3.1. ruší se třída F2 C -  makety délky 1700 až 
2500 mm a zavádí se nové rozdělení: 

tř. F2 A =  makety délka 700-1500 mm 
tř. F2 B =  makety délky 1501-2500 mm (při měř. 

1 :100 smí být delší)

«

Hlavní (stěžňový) koš
OBR. 6

Hlavní stěhový obojek

OBR. 7

Branka číslo Body za projetí Srážka bodů za dotyk 
jedné bóje

I, II, IV, VI -  jízda vpřed +  6 — 2
III, V -  jízda vpřed +  9 — 3
1 -  couvání +  12 — 4

3.4. Přistávací manévr se hodnotí v měrném čtyř
úhelníku, upraveném jako dok. Rozměry doku jsou 
stanoveny měrnou drahou podél přistávacího můstku 
a měrnou laťkou upevněnou kolmo na přistávací 
můstek; pro třídu F2 A je měrná trať 300 mm, pro 
třídu F2 B 500 mm.

-  Ruší se délka měrné laťky, která byla pro všechny 
třídy kategorie F2 400 mm.

-  Délka měrné laťky rovná se dvojnásobné šířce 
nejširšího místa příslušného modelu.

-  Ponechává se na vůli soutěžícího (jako dosud), 
z které strany najede k přistávacímu manévru

-  Stěny doku musí být obloženy měkkým mate
riálem (gumou, pěnovou gumou, polystyrénem apod.); 
šířka doku (měrná laťka) musí být nastavitelná na 
dvojnásobek šířky modelu. Dok musí být pod i nad 
vodou upraven tak, aby se o něj model nemohl poško
dit.

-  Za bezchybný přistávací manévr se přidělí 10 
bodů. Při něm

-  model musí přídí vplout do doku
-  nesmí jej opustit
-  nesmí se dotknout žádné ze stěn tvořících dok
-  musí v doku setrvat v klidu 3 vteřiny.

Konec přistávacího manévru, tj. zastavení v doku, 
musí soutěžící hlasitě oznámit slovem „stop" a sou
časně musí přestat jakkoli manipulovat s vysílačem 
(řídit model). Rozhodčí, který hodnotí přistávací ma
névr, dobu 3 vteřin hlasitě odpočítá (jednadvacet, 
d 'aadvacet, třiadvacet).

-  Při přistávacím manévru se srazí 5 bodů, jestliže 
e soutěžící s modelem dopustil jedné z těchto chyb:
-  model se dotkne jedné ze stěn doku
-  model nesetrvá v klidu stanovené 3 v teřiny
-  soutěžící neřekne zřetelně slovo „stop"
-  soutěžící po zvolání „stop" manipuluje s vysíla

čem
-  přejede-li model měrnou laťku a při tom na druhé 

straně (počítáno od otočného bodu měrné laťky _na 
můstku) přídí zastaví v příslušné měrné dráze

-  Ziistí-li se dvě nebo více chyb, je přistávací ma
névr hodnocen jako chybný a model dostane 0 bodů·

Přistávací manévr je rovněž chybný a hodnotí se 0 
body, zjistí-li se jedna z těchto chyb:

-  po prvém vjezdu do doku jej model svou přídí 
opět opustí

-  model se dotkne'obou stěn doku
-  model se dotkne stěny doku a měrné laťky
-  přejede-li model přídí měrnoujaťku o více než 

o příslušnou měrnou dráhu.

4. Jednotné palivo

4.1. Při mistrovství Evropy a mezinárodních soutě
žích předepisuje se pro motory se žhavicí svíčkou ka
tegorií A, B a F (nikoli pro třídy FSR) použití dvou 
druhů standardních paliv, z nichž si účastník může 
zvolit:

a) 75 % metanolu a 25 % ricinového oleje
b) 80 % metanolu a 20 % ricinového oleje
4.2. Tato paliva připraví pořadatel a účastníci je 

odeberou po zaplacení vlastních nákladů; ceny musí 
být uvedeny v propozicích.
F 4.3. Před každým startem se soutěžící dostaví s mo
delem s prázdnou nádrží na místo startu. Pořadatelem

Trať (nahoře) a přistávací dok (dole) pro 
třídu F2

é. Třída F 1-E  30 W

Třída F1 -  E 30 W se ruší a nahrazuje se třídou
Ft -  E 1 kg. Plně vystrojený model, vážený před star
tem mimo vodu, nesmí překročit váhu 1 kg. Po zvá
žení se nesmí na modelu nic měnit. Váha se kontroluje 
před každým startem. Napětí, měřené na proudovém 
zdroji, nesmí překročit 42 voltů.

7. Ve třídách, u nichž se vedou listiny rekordů pro 
seniory, budou zavedeny také listiny rekordů pro ju
niory.

8. Ve třídě F 6 -  společný manévr více modelů a více 
osob -  obdrží diplom každý člen družstva, které se 
umístilo. Zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili obdrží 
však družstvo jako celek, pouze jednu.

Ing. Z. TOMÁŠEK, předseda ČsKLoM
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M IS T R O V S T V Í Č S SR  pro lodní modely
Brno-Líšeň, 12. až 13. srpna J .  Vorlíček, ing. Zd. Tomášek

Kategorie A, B
se jela na nej vzdálenějším startovišti. 

Rychlostní modely potřebují klidnou vodu 
a tu bylo zprvu obtížné udržet, neboť 
do blízkosti občas pronikli koupající se. 
Pomohl až zásah VB.

Výkony byly trochu ve znamení nastá
vajícího přechodu na jednotné palivo (viz 
změny pravidel NAVIGA-na jiném místě 
lodní rubriky). Starší motory už měly 
za sebou své a přijdou do výslužby, nové 
pak už nebylo pro jedno mistrovství únos
né připravovat, když na jednotné palivo 
bude třeba začít znovu.

Je zajímavé, že jedna sezóna nestačila 
k tomu, aby např. J. Černický naučil 
tak osvědčený motor jako je dvapůlka 
Rossi spolehlivě jezdit na vodě.

Třídy AI a A2 se staly kořistí m. s. 
J. Šustra, který opět „naučil" jezdit

Krásné prostředí rekreační oblasti Gott
waldova údolí a pravé letní počasí -  to byl 
rámec tohoto velkého podniku, jež pro lodní 
modeláře z  celé republiky uspořádal K LM  
Brno.

Organizační zajištění soutěže můžeme 
označit za velkolepé; organizační štáb, je

Krásné prostředí stanového tábora ·
Start modelu třídy EH ^

muž velel známý lodní modelář a organizá
tor František Filip, ukázal, jak se má uvést 
do praxe spolupráce se složkami. Vojáci 
z  V A A Z  postavili stanový tábor, obstarali 
telefonní spojení sídla štábu se všemi třemi 
startovišti (což bylo více než 1 km) a ještě 
večer promítali filmy, příslušníci VB konali 
pořádkovou službu, byli přítomni zdravotní
ci, atd. Prostě vše jak náleží. 1 když ubyto
vání ve stanech s vojenskými polními lůžky 
každému nevyhovovalo, nelze mu upřít 
sportovní charakter. Ostatně, kdo někdy po
dobný podnik organizoval, ví, že bez kom
promisů to nejde.

Škoda, že restaurace, kde bylo zajištěno 
stravování, zavírala tak brzy. Byla to jedi
ná místnost, kde se mohli účastníci po celo
denním shonu sejít, v klidu si popovídat 
a sdělit si dojmy a novinky. Z  těchto diskusí 
totiž mnohdy vzejdou dobré nápady jak 
technické, tak organizační.

dvaapůlku. Nepochybně se mu podaří na
učit modely obou tříd jezdit i na standard
ní palivo a můžeme se tedy tčšit na jeho 
boj při mistrovství Evropy 1973. V „desít
kách" zajel nejrychleji J. Fapšo.

Třída B1 byla otevřená až do posledního 
kola, když o prvenství sváděli tuhý boj 
J. Černický s Fr. Dvořáčkem. Vzestup
nou formu zde ukázali i junioři, i když byli 
zatím početně slabší. Až si nacvičí techni
ku startu, budou nebezpečnými soupeři.

Modely všech tříd byly po technické 
stránce vesměs velmi dobré; o motorech 
to vždy říci nelze.

Pokračování reportáže a úplné výsledky 
budou v příštím sešitu. Považovali jsme 
za důležitější zařadit článek o změnách 
pravidel NAVIGA na rok 1973.

DALŠÍ SNÍMKY Z M ISTROVSTVÍ NAJDETE NA III. STRANĚ OBÁLKY

M EZINÁRODNÍ SO UTĚŽE lodních modelářů

Rostock 1972 (14.7.)

Soutěž se konala opět v rámci oslav Baltického 
moře. Účastníci byli z těchto států: ČSSR, Ma
ďarsko, dvě družstva NDR (Rostock a juniorské 
družstvo NDR), Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
SSSR. švédsko. Úroveň soutěže byla velmi dobrá, 
lze ji považovat za malé mistrovství Evropy. Sou
těžilo se ve všech kategoriích RC modelů, rychlost
ních modelů A/B, plachetnic a v kategorii E. Pak 
před mistrovstvím Evropy budou jistě zajímavé 
charakteristiky jednotlivých družstev.

ČSSR: Náš výkon byl dobrý a výsledky mohly 
být ještě lepší, jen nemít smůlu. Až na několik 
výjimek zajeli jsme tak jako na našich soutěžích. 
Nelze se nezmínit o pěkném výkonu ing. V. 
Valenty i E. Schtitze. J. Sustr zajel tak, jak isme 
zvykh', J. Slížek zabodoval v ,,éčkách“ na pěkné 
třetí místo. Se svým umístěním však byl zklamán 
Zd. Skořepa; nedařilo se mu přistání, do něhož 
mu vždy foukl vítr.

Maďarsko: Velmi dobři v A/B, ale i v RC
modelech (Abrahám Fabián); jejich výkony jdou 
nahoru, jistě nás překvapí.

Mužstvo NDR: Zúčastnila se dvě družstva, 
Rostock a junioři NDR. Experiment, který uvádí 
v život známý závodník NDR a bývalý mistr 
Evropy H. Tischler tím, že se ujal mladých a ta
lentovaných chlapců, nese ovoce; ti se pod jeho 
odborným vedením dostávají pomalu ale jistě mezi 
nejlepší z NDR. Mají všechny možnosti, aby mohli 
podávat nejlepší výkony a vyrůst v důstojné nositele 
dresu NDR.

-----  Píše Jiří VO RLÍČEK  -----

Polsko: Účast v'rychlostnich A/B a RC mo
delech. Mají snahu být mezi nejlepšími, proto na 
mistrovství Evropy mohou překvapit.

Rakousko: Zajeli svůj průměr, na který jsme 
zvyklí z Jevan, kde vždy jedou dobře a spolehlivě.

R um unsko: Ve třídě F2 propracováni modelů 
velmi dobré. V rychlostních modelech na sebe 
neupozornili, ale je možné, že při větší píli a tréno- 
vanosti budou dobří.

SSSR : Osvědčení závodníci, kteří odvedli 
velmi pěkné výkony. Propracování modelů a svě
domitá příprava potvrdily domněnku, že budou 
favority soutěže.

Švédsko: Opravdoví mistři v RC rychlostních 
modelech, v plachetnicích RC naprostí suveréni 
Propracování modelů velmi pěkné. Povrchová 
úprava jejich plachetnic ukázková.

Pro nedostatek místa uvádíme VÝSLEDKY 
jen těch tříd, v nichž jsme se zúčastnili:

A I - 7  účastníků (km/h): 1. J. Šustr, ČSSR 
136; 2. J. Szabo, MLR 132; 3. VI. Subotin, 
SSSR 122.

A 2 - 4  účastníci (km/h): 1. VI. Subotin, SSSR 
162; 2. J. šustr, ČSSR 157; 3. L. Horvath 
MLR 144.

B1 -  (km/h): 1. VI. Subotin, SSSR 210; 2. R. 
Oczki, PLR 165; 3. G. Samarin, SSSR 158.

F 1 - E 3 0 - 7  účastníků (vteřiny): 1. A. Rawski, 
PLR 44,7; 2. ing. VI. Valenta, ČSSR 49,25; 
3. G. Munich, MLR 51,2.

F l  -  V 2,5 -  9 účastníků (vteřiny: l .T . Andresen, 
Švédsko 19,75; 2. Z. Abraham, MLR 24,85; 
3. P. Goerz, NDR 25,75; 7. E. Schtitz, ČSSR 
30,30.

F l  -  V5 -  6 účastníků (vteřiny): 1. T. Andresen, 
švédsko 18,8; 2. T . Olsson, Švédsko 20,9; 3. E. 
Schiitz, ČSSR 23,8.

F 3 - E - I 2  účastníků (body): 1. B. Rieke, 
NDR (junior) 136,2; 2. H. Tischler, NDR 135,8; 
3. P. Goerz, NDR 135,8; 4. ing. VI. Valenta, 
ČSSR 134,4.

F 3 - V  (body): 1. P. Goerz, NDR 139,6; 
2. J. Fabian, MLR 137,6; 3. J. Abraham, MLR 
135,9; 11. E. Schiitz, ČSSR 110,8.

E H - 5  účastníků (body): 1. H. Fink, NDR 
215; 2. J. Dikow, NDR 212,6; 3. J. Slížek, ČSSR 
210,3.

F 2 A - 10 účastníků (body): 1. H. Speetzen, 
NDR 195; 2 Vl.Djatšuchin, SSSR 194,6; 3. H. 
D. Zander, NDR 194: 7. Zd. Skořepa, ČSSR 187.

Naše nepočetné družstvo ve složení: Zoltán 
Dočkal (vedoucí), J. Levák (B), E. Schiitz (F1-V2.5; 
F1-V5; F3-V), Zd. Skořepa (F2-A), J. Slížek (EH),
J. Šustr (A) a ing. VI. Valenta (F l-E  30; F3-E) 
získalo jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové 
medaile. Účast byla dobrou přípravu pro mistrovství 
Evropy 1973, jež se bude pořádat u nás.
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Savar in Cupa 1972
Mezinárodni soutěže „Savaria Cupa 72“ , po

řádané v maďarském Szombathelly 21.-23. čer
vence isme se letos zúčastnili jako turisté. Po noční 
jí zdě ve dvou vozech dospěli jsme do místa sou
těže v půl desáté dopoledne. Setkáváme se opět 
ee svými známými, s nimiž )sem se viděli lom, 
př<*d týdnem v Rostocku nebo již před delší dobou. 
Následuje přivítáni a pak odpočinek po probdělé 
noci. Počasí příliš nepřálo, pro silný vítr odpadl 
i trénink.

Soutěž začala v pátek 21. července v 8 hodin 
slavnostním zahájením; starty jednotlivých tříd 
byly v 9 hodin. Prudký vítr však znemožnil starty 
všech třid, přerušení trvalo až do 17 hodin. Jelo 
se pouze na tři jízdy, což je na soutěž takového 
významu málo.

Druhé startoviště bylo na nevhodném misté.
Pro závodníky malé postavy tam byla velká 

hloubka a to velmi vadilo např. našemu P. Vorlíč- 
kovi.

Jinak byly závody velmi pěkné, též počasí a péče 
pořadatelů, o závodníky přímo vzorná. Výsledky 
našich účastníků nebyly špatné, ale mohly být 
ještě lepší. Jirka §ustr měl starosti s motory, 
Petr Vorlíček jak se startem, tak i s motorem, 
Jarda Fapšo se svou ,,pětkou“ ; zato jeho „desítka" 
byla velmi dobrá.

Cenu Savaria Cupa vyhráli přesvědčivě bul
harští závodníci.

VÝSLEDKY

A I - 6  účastníků (km/h): 1. Mirov, BLR 147,5; 
2. Szabó, MLR 135.3; 3. Kempf, MLR 123,3; 
4. Sustr, CSSR 120.

A 2 -6  účastníků fkm/h): l.M irov, BLR 156,5; 
2. Halm, NSR 156,5; 3. Horvath, MLR 137,4.

A 3 -7  účastníků (km/h): 1. J. Horvath, MLR 
162,1; 2. Fapšo, ČSSR 159,3; 3. Stranzinger, 
NSR 156,5.

B1 -  12 účastníků (km/h): 1 . Marinov, BLR 
214,3; 2. Kampf, MLR 197,8; 3. L. Horvath, 
MLR 195,6; 7. Vorličck, CSSR (junior) 181,8.

K ap u var 1972

je název tradiční mezinárodní soutěže 
NAVIGA v maďarském městě Kapuvár, 
pořádané vždy k výročí trvání místního 
gymnasia. Pěkně organizovaného a dobře 
obsazeného letošního ročníku soutěže se 
zúčastnili lodní modeláři z NDR, NSR, 
Rakouska, ČSSR a MLR. Jelo se v kate
gorii F, třídách F l a F3.

Z československých soutěžících si vedl 
nejlépe ing. V. Valenta, který časem 
50,5 vteřin zvítězil ve třídě F1 — E  30. 
V. Škoda byl pátý ve třídě F l -  V 2,5 
pěkným výkonem 24,6 vteřin.

Největší kuriozitou soutěže byla dvou- 
motorová loď třídy F l -  V 15, s níž jezdil
K. Kiihnel z Rakouska. Dva nespřažené 
motory H.P. 40 (6,5 cm*) poháněly dvě 
protiběžné lodní vrtule. Po počátečních 
potížích se spouštěním jezdil model velmi 
dobře.

Dodejme nakonec, že dobrá organizace 
už předcházejících ročníků této soutěže 
vedla k tomu, že se stává dostaveníčkem 
předních evropských lodních modelářů. 
Letos to bylo již zcela zřejmé. (iv)

T E C H N I K A  
na mistrovství 

světa 
U-mode!ů 

1972
(Dokončení ze str. 13)

Uplité výsledky mistrovství světa
RYCHLOSTNÍ MODELY -  jednotlivci

(rychlost v km/h)

1. Duši Itálie 252
2. Ricci Itálie 251
3. Lenzen NSR 247
4. Larcher Itálie 244
5. Pagani Švýcarsko 244
6. Schuette USA 243
7. Dodge USA 242
8. Jääskeläinen Finsko 241
9. Bilat Švýcarsko 240

10. Rumpel NSR 239
11. Woodrow; V. Británie 237; 12. Bajdalinov,
SSSR 237; 13. Spahr, USA 237; 14. Fagerström, 
Finsko 233; 15. Burcev, SSSR 232; 16. Irvine, V. 
Británie 230; 17. Gaya, Španělsko 229; 18. Parra-

mon, Španělsko 228; 19. Hagel, Švédsko 226; 20. 
Natalenko, SSSR 226; 21. Cernold, Švédsko 226; 
22. Jackson, V. Británie 224; 23. Collias, Řecko 223; 
24. Kjellberg Švédsko 220; 25. Pacheco, Španělsko 
217; 26. Scholl, NSR 210; 27. A- de Brie, Holand
sko 209; 28. Lambrou, Řecko 208; 29. Eskildsen, 
Dánsko 201; 30. Nassippoulos, Řecko 172; 31. Her
nandez, Kuba 144; 32. Ferron, Kuba 141; 33. Al
varez, Kuba 0; 34. Pietilen, Finsko 0.

D ružstva

1. Itálie; 2. USA; 3. NSR; 4. SSSR; 5. V. Británie;
6. Španělsko; 7. Švédsko; 8. Řecko.

TÝMOVÉ MODELY -  jednotlivé tým y
(před tečkou minuty, za ní vteřiny)

1. Plotzinjsh-Timofejev SSSR
2. Kamarenko-Krasnoruckij SSSR
3. Šapovalov-Onufrienko SSSR
4. Hodgkins-McCollum USA
5. Trnka-Drážek ČSSR
6. Votýpka-Komůrka ČSSR
7. Šaller-Kodytek ČSSR
8. Rivold-Geschwendtner Dánsko
9. Penso-Marini Itálie

10. Nore-Ekholm Finsko
11. Tinev-Raškov, Bulharsko 4.44,9; 12. Metke-
meyer-Metkemeyer, Holandsko 4.45,5; 13. Deve- 
nish-Davy, Anglie 4.46,9; 14. Stockton-Jehlik,
USA 4.48,2; 15. Dunkin-Wright, USA 4.48,7; 
16. Lučev-Lučev, Bulharsko 4.49,8; 17. Larsson- 
-Rylin, Švédsko 4.52,8; 18. Bader-Kaul, NSR 
4.52,9; 19 Axtilius-Samuelsson, Švédsko 4.53,1;
20. Schwartz-Ilg, NSR 4.54,2; 21. Buys-Visser, 
Holandsko 4.56,0; 22. Dessaucy-Delhez, Belgie 
4.56,0; 23. Geschwendtner-Hasling, Dánsko
4.56,0; 24. Pontan-Winkler, švédsko 4.57,6; 25. 
Brendel-Kosmalla, NSR 4.57,9; 26. Aamipalo- 
Fageström, Finsko 4.59,6; 27. Heaton-Ross, Anglie 
5.00,4; 28. Kroon-Helmich, Holandsko 5.01,3; 29. 
Nordlund-Pihkanen, Finsko 5.11,6; 30. Cipolla-

4.30,5 4.13,1 8.30,4
4.16,4 — 8.47,4
4.20,9 9.12.7

4.26.5
4.37.5
4.37.5 
4.38,3
4.39.8
4.40.2
4.43.2

-Cipolla, Itálie 5.13,9; 31. Wellman-Hamilton, 
JAR 5.25,4; 32. Bobjerg-Siggard, Dánsko 5.32,8; 
33. Ellis-Nixon, Anglie 5.35,8; 34. Holz-Menges, 
JAR 5.47,2; 35. Sighinolfi-Onesti, Itálie 5.52,5, 36. 
Stančev-Jordanov, Bulharsko 5.54,8; 37. Fritschi- 
-Borer, Švýcarsko 5.55,6; 38.GaíTner-Berger, Švý
carsko 6,27.8; 39. Hernandez-Pous, Kuba 8.06,7; 
40. Carasco-Aguiree, Kuba 8.58,0; 41. Todd- 
Parsley, JAR 45 kol; 42. Roscnberg-Brafman, Izrael 
disk.

D ružstva

1. SSSR; 2. ČSSR; 3. USA; 4. Holandsko; 5. 
Švédsko; 6. NSR; 7. Finsko; 8. Dánsko; 9. V. Bri
tánie; 10. Bulharsko; 11. Itálie.

AKROBATICKÉ MODELY -  jednotlivci
(u prvních 15 soutěžících jsou výsledky z finále, 

u ostatních lepší výsledek ze dvou letů)

Werwage USA 2847 2994 5841
Gábriš · ČSSR 2808 2858 5666
Jurečka ČSSR 2816 2783 5599
Eskildsen Dánsko 2803 2776 5579
v. d. Hout Holandsko 2681 2891 5572
Gieseke USA 2640 2879 5519
Esjkin SSSR 2721 2769 5490
Čáni ČSSR 2752 2711 5463
Compostella Itálie 2704 2754 5458
Plotzinjsh SSSR 2699 2700 5399
Blake V. Británie 2632 2737 5369
Rossi Itálie 2557 2701 5267
Andersson Švédsko 2618 2578 5196
Phelps USA 2544 2650 5194
Kondratěnko SSSR 2510 2676 5186

16. Yamazaki, Japonsko 2476; 17. Mannail, V. Bri
tánie 2465; 18. Cappi, Itálie 2366; 19. Newhham, 
V. Británie 2291; 20. Metkemeyer, Holandsko 2245; 
21. Tupker, Holandsko 2145; 22. Fjord, Dánsko 
2097; 23. Meder, Finsko 2027; 24. Maikis, NSR 
1922; 25. Constantaatos, Řecko 1911; 26. Aaltio,

Finsko 1894; 27. Berger, Švýcarsko 1861; 28. Keller, 
Švýcarsko 1699; 29. Fernandez, Kuba 745.

D ružstva
1. USA; 2. ČSSR; 3. SSSR; 4. Itálie; 5. V. Britá
nie; 6. Holandsko.
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XXI. m istrovství Evropy FEM A
Bratislava,
5.-6. srpna 1972
Text íng. Hugo ŠTRUNC 
Snímky Karol KOŽEHUBA

Nástup všech účastníků ME k vyhlášení ví
tězů a  rozdíleni cen

Federace evropských modelářů rychlostních automobilů (upoutaných) pověřila 
letos již  druhou zemi socialistického tábora pořádáním mistrovství Evropy (M E). 
Jelikož v ČSR není v současné době žádná jízdní dráha, požádal čs. klub automobi
lových modelářů ÚV Zväzarmu SSR  o uspořádání M Ě v Bratislavě. Mistrovství 
připravili slovenští automodeláři ve spolupráci s DPaM na Búdkovej, kde je bratislav
ská dráha, krásné prostředí a příslovečné slovenské pohostinství. Počasí se umoudřilo 
až v sobotu a přálo modelářům po oba dny závodů. Slavnostní zahájení bylo v sobotu 
5. 8. v 8.30 a první starty začaly přesně v 10.00 hodin.

ME probíhalo bez závad především díky 
řediteli závodu Vládo Mazákovi a z. m. s. 
Gábrišovi, dále pak soudruhům Levákovi, 
Vlčkovi, a Križanovi. Bezvadná organizace 
byla dílem obětavosti jmenovaných i mno
ha dalších v„ pozadí".

Mistrovství se účastnila družstva BLR, 
PLR, MLR, ČSSR, NSR, Švédská, Švý
carska a jeden zástupce Itálie. Družstvo 
Francie nestartovalo. Celkem bylo přihlá
šeno 82 modelů, se kterými startovalo 53 
závodníků z osmi členských států FEMA.

Jízdní dráha byla vybavena novým po
vrchem a včetně ohrazení a nových pouta
čích strun s předepsanými závěsy vyhovuje 
novým zpřísněným bezpečnostním předpi
sům FEMA. Obdivováno bylo nové plně 
automatické elektronické měřicí zařízení, 
které fungovalo bezvadně. Mimo to měřili 
dosažené časy ještě ručně dva časoměřiči.

Po technické stránce se neobjevily na 
modelech převratné novinky. Prosazuje se 
používání co nejmenšího rozchodu na 
obou nápravách. Odpružená přední kola 
se umisťují co nejblíže u sebe ^ zadní tak 
blízko, jak to dovolí převod kuželovými ozu
benými koly. Obě nápravy jsou pak zakry
ty karosérií. Motory převážné většiny mo
delů byly vybaveny laděným výfukem.

Celkově bylo pro letošní mistrovství 
typické družné a přátelské prostředí. Jazy

kové potíže nebyly modelářům jako obvyk
le nepřekonatelnou překážkou; domluvili 
se vždycky.

Slavnostní ukončení ME spojené s vy
hlášením vítězů a rozdílení cen se konalo 
v neděli 6. 8. v 16 hodin. První tři závodní
ci z každé kategoriie obdrželi medaile, které 
uděluje FEMA na mistrovství Evropy, od 
pořadatele pak diplomy a broušené poháry. 
Velké překvapení a ohlas vzbudilo i udělení 
ceny útěchy poslednímu závodníkovi v ka
tegorii.

Před odjezdem se president FEMA 
Bengt Abrahamson vyjádřil pochvalně 
o průběhu mistrovství a poděkoval pořá
dající zemi. Potom už jen rozloučení, stis
ky rukou a zamávání odjíždějícím se slovy 
„nasledanou napřesrok ve Schwarzwaldu".

Vítězové Jednotlivých tř íd  -  zleva: Ital G. Sarolli (10 c m ' a  absolutní vítěz) a  M adaři Petö J. 
(S cm ’), Iharosi L (2,5 cm 1), ö rk e a y i V. (1,5 cm ')

AUÍOMoK
o-------o

VÝSLEDKY
ME se jelo ve všech kategoriích. Výsledky čs. zá

vodníků nebyly nejhorší; umístili se mezi prvními 
deseti.

T řída  do 1,5 cm 5: 1. Örkényi V., MLR 171,108; 
2. Örkényi V. MLR 170,616; 3. J. Rottner, NSR 
155, 979 km/h. -  7. Schellberger, ČSSR 139,860 
km/h.

T řída do 2,5 cm 5: 1. Iharosi I., MLR 203,850; 
2. Szucz L., MLR 203, 620; 3. G. Fausch, Švýcar
sko 198,020 km/h. -  8. J. K ind 191,693; 10. Š.

Žilík 188.088; 14. St. Kříž ml. 172.249; 17. K. Ho
rák 163,043 km/h -  všichni ČSSR.

T řída  do 5,0 cm ’:l. Petö T., MLR 234,375; 2. 
Petö J., MLR 229,299; 3. G. Žiegler, NSR 219.512 
km/h. -  9. St. Kříž st., ČSSR 204,082 km/h.
T řída  do 10,0 cm 3: 1. G. Sarolli, Itálie 248,630 
2. H. Denneler, NSR 246,575; 3. H. Arlautzki.NSR 
243,161 km/h. -  5. J. Gáll, ČSSR 226,415 km/h.

D ružstva: 1. MLR 2.340; 2. NSR 1.255; 3. 
Itálie 400; 4. Švýcarsko 359; 5. ČSSR 321; 6. PLR 
268; 7. Švédsko i 80; 8. BLR 169 bodů.
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B EZPEČNOST
p ř e d e v š í m

Při letošním M E pro rychlostní modely 
automobilů v Bratislavě bylo již  použito no
vých závěsů a tlustších poutačích strun. Je 
to nutné opatření s ohledem na stále rostoucí 
rychlost modelů. Při zasedání FEMA v Bra
tislavě dne 4. 8. pak byly tyto závěsy defini
tivně předepsány pro všechny další závody. 
Mimo to byly zpřísněny také požadavky na 
ochranu nejen závodníků, a e hlavně přihlí
žejícího obecenstva. Po schválení nových 
pravidel budeme informovat o zásadních 
změnách oproti starým pravidlům. Nyní 
zatím o poutacím zařízení.

Poutači struna musí být zhotovena 
z materiálu, který odpovídá oceli Poldi 
PO -  strunový drát o pevnosti v tahu 
v kg/mm* pro 0  0,6 a 0,7 mm -  240; 
0 0,8 -  235; 0  0,9 až 1,0 -  230 ; 0 l , l  
až 1,2 -  225; 0  1,3 -  220; 0  1,4 -  215 a 
0  1 ,5 -210  kp/mma. V zásadě musí drát 
vykazovat dvojnásobnou pevnost proti 
přetržení. Průměry strun byly propoč
teny pro nejvyšší dovolené rychlosti pro 
příslušnou strunu a jsou uvedeny v TA
BULCE I. V originále je rozlišeno použití 
pro jízdní dráhy se sedmi a s osmi okruhy

300 I měděná trubka

38-40

(trať 500 m podle průměru dráhy). 
V ČSSR se používá jen drah s osmi jetými 
okruhy, proto je tabulka sestavena pro 
toto použití.

Oko struny na obou koncích musí 
být provedeno pečlivě bez poškození stru
ny při ohýbání. Postup zhotovení je 
patrný z OBRÁZKU 1.

Závěs pro upevnění modelu musí být 
zhotoven z jednoho kusu oceli CNS, zu- 
šlechtěné na pevnost 90 kp/mm2. Rozměry 
jsou uvedeny na OBRÁZKU 2; bez zá
vorky platí pro třídu 1. a 2., v závorkách 
pro třídu 4. a 5.
P Čep podle OBRÁZKU 3 je zhotoven 
z ocelového šroubu M4 (M5) a opatřen 
otvorem pro pojistnou jehlu podle OBRÁZ
KU 4. Materiál na šrouby je bud ocel PH 
2518 zušlechtěná na pevnost 120— 
140 kp/mm2 anebo zušlechtěné oceli 
CNL, CN3 a CN4.

Oko pro upevnění poutači struny u py- 
lonu je zhotoveno z ocelového drátu podle 
OBRÁZKU 5. (š)

Třída 1. 1,5cm3 0,6 0,7
TABULKA I.

Třída 2. ^5cm3 ! 0,6 0,9 j
Třída 3. 5,0cm 3 _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,1
Třída 4 .10cm 3 12____ 1____ L Λ -  1____ 1____ . |P  , ____ ■ V· I ■ 1'5 '

k m /h ---------— 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275

< ^  ^  ^  ^  XX A. XV A. /\A.AAAAA A A A

Ze zasedání FEMA
( Štr) Každoročně při mistrovství Evropy 

(M E) pro rychlostní modely automobilů se 
koná v pořádající zemi i zasedání mezinárod
ní organizace FEM A. Letos bylo dne 4. 8. 
v Bratislavě. Zúčastnili se jej dva delegáti 
z  každé členské země obesílající ME. Itálie 
byla zastoupena jediným startujícím a Fran
cie jako další členský stát se M E nezúčastni
la. Zástupci BLR, PLR, M LR, Č SSR, 
N S R , Švédská, Švýcarska a Itálie jednali 
o nových soutěžních a stavebních pravidlech 
a o novém statutu FEMA. Ze zasedáni, kte
ré řídil president FEM A, pan Bengt Abra- 
hamson ze švédská, přinášíme hlavní body.

-  Bylo schváleno pro období do příštího 
ME dosavadní předsednictvo ve složení: 
B. Abrahamson -  president, H. Arlautzki 
a G. Fausch -  členové a E. Heid -  poklad
ník.

-  Jelikož pravidla, která měla platit od 
1. 1. 1972, nebyla některými členskými 
státy schválena, byla předložena nová. 
Ta byla prodiskutována bod po bodu 
a schválena. Letošní ME se jelo ještě podle 
starých pravidel, avšak již podle nových 
zpřísněných bezpečnostních předpisů.

Diskuse se zaměřila na podrobnosti, 
hlavně o nových závěsech a zesílených pou

tačích strunách. Dále pak na lepší zabezpe
čení ochrany diváků vzhledem ke stále 
rostoucím rychlostem modelů. Pro zame
zení možnosti sklouznutí bylo doporučeno, 
aby pomocník u pylonu používal obuv 
s gumovou podešví.

-  Nový statut vypracovaný a předlože
ný předsednictvem FEMA, bude přepra
cován podle maďarského návrhu, který je 
lepší. Hlavní zásady, které se nebudou mě
nit, byly uplatněny již na letošním ME. 
Podle toho mohou být napříště členy FE
MA jen národní svazy členských států. 
(Dříve mohly být členy jednotlivé kluby, 
což vedlo k nejednotnosti při pořádání 
ME).

Z nového uspořádání vyplynula i úprava 
příspěvků. Původní poplatek byl základní 
a k němu byl připočten poplatek za každé
ho člena. Nyní je poplatek jednotný, stejný 
pro každý členský stát bez ohledu na počet 
členů a obsahuje i poplatek za Informační 
zprávy FEMA.

Další změnou je to, že závodů FEMA se 
mohou zúčastnit výjimečně i modeláři ze 
státu, který není členem FEMA. Tím se 
sleduje možnost získat nové členské státy.

Nová pravidla a statut budou doplněny 
o připomínky a doplňky ze zasedání v Bra
tislavě a vejdou v platnost od 1. 1. 1973. 
Z obou schválených dokumentů přinese
me ještě později výtah. Nový způsob pro
vedení závěsů poutačích strun a jejich roz
měry uveřejňujeme současně zvlášť.

P O M Á H Á M E  S I
Inzerci p řijím á  Vydavatelství MAGNET 
inzertní oddělení, Vladislavova 26, P ra h a  1, 
telefon 261 551, linka 294. Poplatek je 5,90 za 
1 tiskovou řádku. Uzávěrka 18. v m ěsíci, 
uveřejněni za 6 tý d n ů .

PRODEJ
φ  1 RC soupravu: vys. 8kan. s křem. tr., krystal; 
přij. PÓLY 4kan.; 2 nová serva Roto; vše 1400,— . 
Ing. J. Jan, Žižkova 68, Brno 16. 
φ  2 Nová nepoužitá serva dvoukanálová Servo- 
matic 13 s neutralizací (NDR) po 200,— Kčs. V. 
Novák, U třetí baterie 1954/9, Praha 6. 
φ  3 Jcna 2,5 (100 Kčs), nep. kit Revell Zero 
(80 Kčs), pos. Curtiss P 40, Wildcat (po 50 Kčs),. 
Airfix Hampden (30 Kčs); mod. žel. Piko -  */, ceny 
Ondráček, Zelená 11, Praha 6 -  Dejvice. 
φ  4 Vysílač RC-1,40,68 MHz, bez krabice 4- mag
net za 400,— ; motor COX 0,8 Baby Bee za 200,— ; 
nový COX 0,3 Pee Wee +  nylon, vrtule za 320.—; 
Profile Publications No: 37, 45, 121, 139, 151. 
J. Pipek, Z W Z  -  projekce, Milevsko. 
φ  5 RC mot. jachtu dl. 800 mm včetně vysílače 
Tonox 4 kan.; přij. Multton 4 kan. a 2 vybavovače 
2400 Kčs. Zd. Vondrák, Na Aleji 2685, Frýdek 
Mistek.
φ  6 T T  kolej ivo za 200 Kčs, rozpis zašlu. P. Patík,
7. listopadu 2, Děčín.
Φ  7 Vysilač GAMA s měničem za 150 Kčs. 
J. Koutský, Kramolna 56, Náchod. 
φ  8 Proporcionální soupravu 4kanálovou, levně 
J. Houdek, Cihákova 34, Praha 9. 
φ  9 Podrobné stav. plány nem. bit. lode Gneisenau 
fy Loefs Schiífsmodel, M 1 :200 a 1 : 500 za 
60,— Kčs a obchod, lode Westerplate, M 1 : 100 
a 1 : 200 za 100,— Kčs. L. Svršek, Miletičova 35, 
Bratislava.
? i 9a Souprava T T  Zeuke (260,—) za 150 Kčs, 

m kolejí za 20 Kčs, trafo (120,—) za 90 Kčs a jiné 
přísl. za 40 Kčs. Seznam zašlu. Vše nové. L. 
Husák, Thälmannova 950/8, Ostrov n. Ohří, okr.
K. Vary. (POKRAČUJE NA STRANÉ 32)
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Z ponuky americké) firm y PFM  pochádza m odel D &SL 2-6-6-0, vyhotovený v m ierke 1 : 87. Snim ka názorné dem onštru je rozdiel m edzi 
druhou a treťou železnično-m odelárskou skupinou. Eště dodajm e, že v E urope sa vcelku na ,,zašpinené“ lokom otivy n etrp í, v zám oří úro
veň vlastn íka-m odelára dem onštru je  stupeň jeho šikovnosti, pokial ide o dom alovanie ,,veku“ lokomotivy, teda znázornenie h rdze, starých 
sadzí, stop po unikajúcej vodě a pod.

M ODELY N E E U R Ó PSK Y C H  VÝROBCOV
Štefan ŠTRAU CH

Mimoeurópske železničně modelářsko má mnoho odlišností od železničného modelárstva 
európskeho -  podobné, ako európske železničně správy majú celý rad odlišností od spoločností 
japonských, amerických, či austrálskych. Pretože sme v minulosti dostali do redakcie nejednu 
žiadost napísat o neurópskych výrobcoch železničných modelov, dali sme si trochu námahy 
a pokúsili sa tento článok připravit. Dnes ho tedy předkládáme našim čitatelem. Pokúsime sa 
v ňom zhrnút niektoré všeobecné poznatky, ako tiež osobné skúsenosti autora pri získávání 
podkladového materiálu.

Osobné skúsenosti
Kto má možnosť sledovat’ tiež zahranič

ně modelářské časopisy zaoberajúce sa 
osobitne železničným modelárstvom, ten 
vie, že vcelku existujú tri zák ladné  
kategorie priemyselne vyrábaných mo
delov: prvá je kategória modelov-hra- 
čiek, ktorá sa vyznačuje sice modelovým 
spracovaním výrobkov, ktorým však chý- 
bajú niektoré „detaily” , ako napr. mode
lové převedeme nápisov, exaktné převe
deme farieb, modelová jazda a pod. Do 
druhej kategorie patria výrobky, ktoré sú 
modelmi v pravom slova zmysle (i ked pri 
tejto kategórii by sa dalo o mnohom disku- 
tovať, pretože čo modelář, to vlastný ná
zor). Vyrábajú sa z plastických hmot 
sériovou výrobou a poznáme ich o. i. 
zo stránok nášho časopisu. Napokon 
tretiu kategóriu tvoria „supermodely” 
vyhotovované prevažne ručnou prácou. 
Ich cena sa označuje ako „cena pre nároč
ného zberatela” a je niekoíko desaťná- 
sobne vyššia, ako je cena modelov dru
hej kategórie. Z nášho hradiska ovšem 
je cena jednoducho privysoká (možno 
povedať „přehnaná”), čo ovšem nemá 
na svědomí ani tak jej absolutna výška, 
ako to, že sa udává v měnách krajiny póvo- 
du, tedy v tzv. „tvrdých valutách” . Pre
tože však tieto modely sú nie nezaujímavé, 
snažia sa zberatelia katalógov opatriť 
si aspoň katalog, ktorý ostatně bývá pře
vedený vysoko na úrovni. Je pochopiteíné, 
že takýto záujemca sa snaží získať adresu 
firmy a potom zloží vetu-dve anglicky, 
v ktorej sa snaží požiadať o katalóg. No 
a tento nedostane. Lebo inak je to v Euro
pe, inak povedzme v USA, kde sa dotyčné 
výrobky spotřebitelovi ponúkajú.

V Európe proste platí katalóg viac-me- 
nej ako vec zadarmo (vydavateF verí, že

zaujme natoFko, že záujemca bude mať 
časom záujem zakúpiť si vyobrazené 
výrobky), kdežto v USA už platí, že za
darmo nie je nič. Tak sa stane, že napr. 
katalóg európskeho výrobců tu stojí v prie- 
mere 1 US dolar. Katalógy amerických 
výrobcov „supermodelov” stoja spravidla 
o niečo viac. Třeba ovšem ihned pozname
nat, že výraz „americkí výrobcovia” von- 
koncom nie je přesný, nakorko v prevažnéj 
miere sa spomínané výrobky vyrábajú 
mimo územia USA, hlavně v Japonsku. 
Samozřejmé, že tiež v USA sa vyrábajú 
železničně modely z plastických hmot. 
Úroveň ich prevedenia ovšem je značné 
nízká; -  vcelku ich možno zaradiť do pr- 
vej kategárie.

Z dosiar povedaného nepriamo vyplývá, 
že amerických záujemcov o „druhů ka
tegóriu” uspokojujú predovšetkým európ-

ski výrobcovia, preto v ich katalógoch 
tak často nachádzame modely amerických 
železničných spoločností. Podobné mož
no překvapí, že ak napr. v katalógu veTmi 
dobré známej západonemeckej firmy 
KIBRI nájdeme plastikové stavebnice 
divokého západu, nie je to kvóli onej 
romantike známej predovšetkým z radu 
filmov, ale preto, že takéto stavby doposiar 
možno nájsť na americkom, či austrálskom 
vidieku a to v miere, ktorá priam zaráža 
toho, kto sice videi fotografie cudzích 
velkomiest, nevidel však fotografie cudzie- 
ho vidieka. To vysvětluje, prečo v mnohých 
katalógoch možno nájsť snímky takých to 
dřevených budov a pri nich modely naj- 
modernejších dieselových lokomotiv ame
rických spoločností. Napokon je třeba 
dodať, že okrem dnes spomínaných ame
rických a japonských výrobcov tretej 
kategórie existuje v Európe prakticky 
jediný podobný výrobca - švajčiarska fir
ma FULGUREX, ktorá ovšem má veimi 
podobný výrobný program, teda žiadne 
osobitné modely európskych předloh.

► ►
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Všeobecné poznatky
Vysoké ceny supermodelov tretej ka- 

tegórie si možno vysvetliť nielen vysokým 
podielom ručnej práce pri ich vyhotovo
vaní, ale tiež skutočnosťou, že sa vyrábajú 
v malých sériách asi po 500 kusov. To zá
roveň znamená, že akékoívek zmechani- 
zovanie práce by bolo vzhíadom na poten
ciálně náklady ekonomicky neefektívne. 
Preto cena tohto druhu výrobkov z roka 
na rok rastie -  podobné, ako v krajině ich 

póvodu rastie cenová hladina ostatných 
výrobkov.

Výrobca najskór připraví jeden model- 
-vzorku, táto sa potom ofotografuje, dá do 
katalógu a ponúkne sa potenciálnym zá- 
ujemcom. Ak je záujem dostatočný, vyrobí 
sa základná (prvá) séria. Ak záujem o mo
dely nie je (čo sa zistí jednoducho tým, že 
sa přihlásí málo záujemcov ), model sa 
vyrábať nebude. Naopak, ak je záujem vač- 
ší než stačí pokryť 500 ks ponuka, vyrobí 
sa druhá, tretia, popřípadě dalšie série po 
500 ks. Časť týchto modelov, ktoré sa 
vyhotovujú zváčša zo zlatin médi, sa do
dává spotřebitelovi vrátane finišů (tj. 
povrchovej úpravy-nafarbenia, popísania, 
atd.), časť sa dodává bez povrchových 
úprav, čo súvisí s požiadavkami modelá- 
rov, ktorí chcú mať inú farebnú skladbu. 
Ich želanie nám bude pochopiteinejsie, 
ak si pripomenieme, že napr. v USA jazdí 
jeden typ lokomotivy povedzme vo far- 
bách pátnástich rozličných spoločností.

I ked kvóli orientácii v závere tohto člán
ku vymenujeme názvy jednotlivých vý- 
robcov tretej kategórie, musíme povedať, 
že nikdy nie je možné presne zistiť, aké 
obchodné vzťahy medzi nimi platia. Už 
sme povedali, že napr. v katalógu „rýd- 

zej“ americkej firmy móžeme najsť mo
mentky z pracovného postupu, z ktorých 
je jasné, že pracovníci firmy sú Japonci. 
Inokedy sa nemožno zorientovať správné 
ani v samotnom katalógu, pretože uvádza 
výrobky ,,konkurečných“ firiem, čo je 
dósledok kartelizácie, presnejšie rozdele- 
nie sfér vplyvu. Navýše záujemcu ruší 
skutočnosť, že dva navlas tie isté výrobky 
jediného výrobců ponuka obchod za niekedy 
dve rozličné ceny (často až 50 % rozdiel), 
čo ovšem nie je nič iné ako to, že jedna lo
komotiva v modelovom převedení pochád- 
za povedzme zo série č. 7, kým druhá, 
vždy drahšia zo série č. 12 Napokon uved- 
me ešte názvy, resp. ich skratky spomína- 
ných neeurópskych výrobcov modelových 
železnic tohto druhu. Veríme, že takto 
aspoň trochu vnesieme světlo do tejto 
železnično-modelárskej oblasti, ktorá je 
pre nášho modelára značné vzdialená.

Názvy, resp. skratky názvov neeuróp
skych výrobcov modelových železnic 
vyrábajúcich v tzv. tretej kategórii:
ATLAS TOOL CO; NORTHW EST SHORT 
LINE (NSL); PACIFIC FAST MAIL (PFM); 
ASSOCIATED HOBBY MANUFACTURES 
INC; (AHM); ALCO; BALBOA; CON-COR; 
GEM/OLYMPIA; KADEE; KEMTRON; 
KTM ; LMB; TENSHODO; TRAINS; U NI
TED ; WESTSIDE.

Soutěžní
model
kategorie Cl

Na soutěžní model se kladou větší 
nároky než na běžný „domeček**, u kterého 
je rozhodující jen vnější vzhled. Zcela 
obvyklý je požadavek na vnitřní vyba
vení a oživení. Jeden ze soutěžních modelů 
vidíte na fotografiích.

Obsazená zastávka, typická pro naše 
vedlejší trati, jak si ji autor pamatuje z let 
těsně před druhou válkou, je modelována 
z deskového polystyrénu. Pro lepší mož
nost omalováni jsou všechny stěny přelepe- 
ny bílým papírem, uvnitř před a zvenku 
po sestavení (výborně zakryje všechny 
spáry po lepení) a omalovány temperami. 
Okénka, vyseknutá z organického skla 
a orýsovaná z obou stran -  tloušťka mate
riálu výborně modeluje dutinu mezi vněj
ším a vnitřním oknem -  jsou vmáčknuta 
do tloušťky stěny a přilepena zakápnutím 
trichloretylenem.

Střecha, která musí být kvůli vnitřnímu 
vybavení samonosná, je 7 desek tovární

výroby, [imitujících1 taškovou krytinu, 
hřebenáče jsou z papíru s přilepenou 
nití. Vnitřní zařízení je z hranolků organic
kého skla, dřeva a lepenky, figurky jsou 
upravené tovární. Model zachycuje vnit
řek čekárny, obytné části, zařízeného pod
kroví a půdy, kde na šňůrách suší „pani 
přednostová** prádlo, jakož i okénko, jímž 
se prodávají jízdenky přímo z kuchyně. 
Průlezný komín je „funkční**, neboť jím 
prochází drát, sloužící k vyjímání modelu 
z transportní krabice.

K domku přiléhá přístavek, v němž 
strážce uschovává návéstní terče, lucerny 
i zásobu petroleje a přilehlý prkenný dřev- 
ník skrývá vedle paliva jízdní kolo. Ty
pická dřevěná boudička, sloužící obyvate
lům i cestujícím místo moderního WC, 
je až na konci malé zahrádky, jejíž plot 
je modelován ze spájených drátů.

Celkem nenáročný model si vyžádal 
38 hodin čistě modelářské práce, nepočítaje 
v to proměřování z archivní fotografie, 
rýsování výkresů a přestávky na schnutí 
lepidel a barev. A to vše jen díky tomu, 
že polystyrén není třeba řezat, nýbrž 
jen lámat podle vyrytých rysek a okenní 
otvory a okénka byly raženy malým ručním 
lisem.

Dobový kolorit ruší jen nepřítomnost 
osvětlovacích petrolejových lamp, jež se 
zatím nepodařilo zhotovit tak, aby také 
svítily a byly proto vynechány. Oka
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Speciální modelářská prodejna

MODELÁŘ -  Žitná ul. 39. Praha 1. telefon 26 41 02 

Modelářský koutek

Ul. 5. května 9/1044, Praha 4 -  Pankrác, telefon 43 26 16 

Nabídka zboží na říjen 1972

Číslo
kat. Název množ. Cena

940305 Vystřihovánka letadla TURBOLET ks 2,50
940006 Vystřihovánka letadla TRENÉR ks 2,50
940037 Vystřihovánka letadla DELFÍN ksj 2,50

O oo o o

(Jde o nové druhy vícebarevných ne
látajících vystřihovánek, vhodných 
pro začátečníky, kroužky, apod.) 
Potahový papír na modely Mikelenta, 
bílý kg 94,50

944001

Modelářské plánky

HMS BOUNTY -  maketa histor. 
plachetnice (II. vydání) ks 8,—

944110 Z 526 AS -  U-maketa čs. akrobat, let. 
na motor 5,6 cm3 ks 8,—

944124 KIKI -  větroň A1 ks 4,—
944301 Stavíme draky (několik druhů) ks 5,
944302 Závodní vozy (II. vydání) ks 5,
960001 Motor MVVS 2,5 cm3, typ D 7 (deto- 

nační) ks 370,—
961815 Žhavicí souprava k motoru Jena 

2,5 cm3 (doprodej za nízkou cenu) ks 4,—
962002 Přijímač RC DELTA (jednopovelový) ks 455,—
962003 Vysílač RC DELTA (jednopovelový) ks 730,—
962004 Elektromagnetický vybavovač EMV-1 ks 61,—

964107

Plechy

Mosazný, polotvrdý, tl. 0,1 mm, 
rozměr 503x 500 mm ks 19,—

964108 Mosazný, polotvrdý, tl. 0,1 mm, 
rozměr 500X 250 mm ks 11,—

964109 Mosazný, polotvrdý, tl. 0,2 mm, 
rozměr 500X 500 mm ks 32,—

964111 Mosazný, polotvrdý, tl. 0,32 mm, 
rozměr 500x  500 mm ks 48,—

964112 Mosazný, polotvrdý, tl. 0,32 mm, 
rozměr 500x 250 mm ks 26,—

Různé

970000 Acetonové lepidlo v tubě 50 g (mo 3
delářské) ks 2,— 0-

x u

970021 Fatracel, lepidlo na PVC, tuba 5 g ks 2,— CQ*>.
976035 Podložka propisovací z fatroidu, >

rozm. A1, 840X 600 mm, barva zele >5
ná ks 16,— Q.

976043 Podložka propisovací z fatroidu, U l

Σ
rozm. A2 600x 420 mm, barva zelená ks 9,— Q

977000 Novodurová deska, tl. 2 mm, rozm. <OS
A1 840x 600 mm, barva žlutá ks 52.— 0

977009 Novodurová deska, tl. 2 mm, rozm. 0.

A2 600x 420 mm, barva žlutá ks 27,— Σ
(podobné rozměry fólií a desek jsou >
v omezeném množství i v dalších Q
barvách) <os

978046 Lahvička z plastické hmoty, obsah
500 cm3 (vhodná i na paliva) ks 3,— <

980016 Plastiková stavebnice letadla DEL Z
FÍN L 29, měřítko 1 : 72 ks 12,— U lH

980025 Plastiková stavebnice letadla AVIA- >
534, měřítko 1 : 72 ks 12,— h

ΧΛ>
Kolečka <

Z

990001 Pro modely na gumu-plastik 0  28 mm ks 0,80 •
990002 Pro modely na gumu-plastik 0  34 mm ks 1,—
990003 Pro modely na gumu-plastik 0  40 mm ks 1,10 D

t c

990004 Pro modely na gumu-plastik 0  24 mm ks 1,80 >UIto
990026 K tanku, malé ks 1,— *■
990027 K tanku, velké ks 1,30 >

992156 Kleště kombinační neisolované, > 5

typ 348, délka čel. 150 mm ks 10,—
(v omezeném množství i další typy Σ

kleští) O

992172 Dvoumetr dřevěný PERFEKT, deseti <
0C

dílný, skládací, krémový ks 4,50 0
992173 Metr dřevěný ASTRÁ, šestidílný,

krémový ks 2,— Σ
■<

992185 Injekční stříkačka, obsah 20 cm3 s ko >

vovým pístem (vhodná pro vstřiko 5
vání paliva do motorů) ks 27,— oc

V nejbližší době bude na trhu I nový plánek Modelář 
řady S č. 46, model na gumu Wakefield KL-71. Z doprodá- z
ných a velmi žádaných plánků nově (ve II. vydání) dáme do ω
prodeje plánky MONIKA, TORPÉDOBOREC 40, BARRA- £ 
KUDA, VODOUŠ, JESTŘÁB a TANK T 54. Dostatek bude p 
i potahového papíru z dovozu Modelspan, a to v obou 
tloušťkách a v pěti barvách. <

Zboží si vyberte osobně. N EZASÍLÁM E JE! .

I P O M Á H Á M E  ŠT~|
DOKONČENÍ ZE STRANY 29 

K O U P Ě

#  10 Stavebnicu RC modelu -  větroň alebo 
viacpovelový motorový. A. llausknotz, Javorinská 
1455, Nové Město nad Váhom.
#  11 Knihu ABC raketového modelářství. St. 
Král, Moravany 16, okr. Pardubice.
#  12 Proporcionál. soupr. 4 a více funkci. V. 
Vondráček, Sokolská 1060, Ústí n. L.

VÝMĚNA

pisováni a výměně. Nabízí plast. stav. lodí Aurora, 
Potěmkin, atom. ledob. Lenin a letadel; knihy 
a výkresy letadel a lodí všech dob. G. F. Petrov, 
Leningrad, ul. Kartašichina d. 12, kv. 7, SSSR.
#  16 Modelář z SSSR, který se zajímá o letectví, 
sbírá plastikové modely letadel, letecké knihy 
a časopisy, hledá v ČSSR partnera k dopisování. 
Igor Subin, Moskva A-57, Leningradskij prospekt 
d. 71, kv. 48, SSSR.
# 1 7  Bulharský modelář a sběratel motorů hledá 
v ČSSR partnera k dopisování a vyměňování 
časopisů. Lze psát bulharský, ruský, česky, anglicky. 
Manol Žekov Andreev, Sofia-26, ž.k. Červená 
zvezda, btok 39-40 vch. Ž.al. 122 za, Bulharsko.
#  18 Polský modelář hledá v ČSSR partnera 
k dopisování a k výměně modelářského materiálu.

Marek Kubiczek, Pisarzowice 348, pow. Oswiecim, 
woj. Krakow, Polska.
#  19 Modelář z NDR hledá v ČSSR partnerku 
k dopisování, která umí německy a zajímá se 
o upoutané modely. Joachim Wernicke, 1298 
Werneuchen, Hindenbergstr. 45, DDR.
#  20 Členové školního kroužku hledají k dopiso
vání v něm. jazyce partnera -  klub, jehož členové 
se zabývají modely A2 a RC modely. Hans Eheleben, 
1400 Oranienburg/Berlin, Kremmener Str. 46, 
DDR.
#  21 Modelář z NDR (24 roků, RC modely) 
hledá v ČSSR partnera k dopisování v německém 
jazyce. Wolfgang Quack, 8506 Ohorn, Hauptstr. 
37, DDR.

#  13 Profile č. 2, 10, 44, 51, 54, 56, 57, 66, 71, 
72, 84, 87, 96, 108, 114, 134, 138, 140, 143, 144, 
168, 180, 192 za jiné, nebo kity. V. Smolík, Staro- 
rolská 12, K. Vary 6.

R Ů Z N É

#  14 Sběratel plastik, modelů z SSSR hledá 
v ČSSR partnera k výměně stavebnic. Nabízí 
stavebnice SSSR -  letadla, lodi tanky, obrněné 
transp. a také časopisy, výkresy a literaturu, žádá 
stav. letadel vyráběné v ČSSR a Polsku. T. A. 
Cokurov, g. Doněck-4, ul. Orbity I, SSSR.
#  15 Modelář z SSSR (22 roků, vyrábí makety 
letadel v Μ 1:72) hledá v ČSSR partnera k do-

modelář*
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, železniční a lodní modelářství. Vydává F. v. Svazarmu ve 
vydavatelství MAGNET, Praha 1, Vladislavova 26, tel. 260-651-9. Šéfredaktor Jiří Smola, redaktor Zdeněk 
Liská. Redakce P ra h a  2 Lublaňská 57 tel. 295-969. -  Vychází měsíčně. Cena výtisku 3,50 Kčs, pololetní 
předplatné 21,— Kčs -  Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbrojených sil MAGNET -  administrace, Praha 1, 
Vladislavova 26. Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel -  Dohlédací pošta Praha 07. Inzerci přijímá 
inzertní oddělení vydavatelství MAGNET. Objednávky do zahraničí přijímá PNS-vývoz tisku, Jindřišská 14, 
Praha 1. Tiskne Naše vojsko závod 01, Praha 
Toto číslo vyšlo v říjnu 1972.
©  Vydavatelství časopisů M A GNET Praha
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V LEV O : Úspěšná 
plzeňská dvaapůlka 
-  drží junior Škába, 
plní jeho „učitel" 
Bolek

VPRAVO: Jiří 
Šustr si v katego
riích AI a A2 udr
žuje stále dobrou 
úroveň

J. Hrbáček ze Vsetína jezdil ve třídě 
F-2B s tímto modelem protiponor- 
kového člunu

Lodní
MISTROVSTVÍ

ČSSR
J. Slížek z Dubí prostě umí. Stavět 
i jezdit, a proto také s krásným mo
delem polské nákladní lodi Zemia 
Szczecinska zvítězil ve třídě EH

▼

▲
Ruční spouštěč -  výrobek J. Vorlíčka -  byl velmi 
dobrým pomocníkem při spuštění motorů ve 
třídě B 1

i



SNÍM KY:
J. Gábriš, 
S. Görner, 
Z. Liská, 
ing. Ivan 
Nepraš 
Š. Štrauch

Mládežnická skupina KOSM OS při ně
mecké astronautické společnosti začíná 
s modelovými raketami a hledá partner
ský kroužek v ČSSR (adr.: S. Görner, ^  
95 Zwickau, H. Heine Str. 32)

A
S tímto upraveným „Super Starém" obsadil Maďar B. Takács druhé místo 
v kategorii akrobatických RC modelů na prověrkové soutěži v Pécsi. Pozoru
hodností je zejména motor vlastní výroby

^r?, sk®ratele vydala firma Lesney model Merced' 
C l i l .  Vysel pod č. 30 v sérii King Size -  Speed Kings

„Benson Shay" -  model firmy PFM. Lokomotivy typu „Shay" 
sú u nás neznáme, zato na americkom a austrálskom kontinente 
sú značné rozšířené. Používajú sa hlavně tam, kde sa vyžaduje 
sice malá rýchlosť, zato však spofahlivosť »

Námořní osobní lodi kouří, houkaií * „ . . , .
To vše „u m ěla - i m ak e ta  H am ea tíc  ,  „ fí p £ a  ® κ í i '
2. m ísto  ve t ř .  F2-C letos » Jevanech

k


