


a  Vítěz letošní srovnávací soutěže socialistic
kých zemí v kategorii F3B Z. Ješina z Chrudimi 
létal s modelem Avant. Progresivní konstrukce 
piešťanského týmu větroňářú má kromě jiných 
u nás dosud nepříliš rozšířených prvků od- 
nímatelnou celou přední část trupu, kryjící 
palubní RC systém

■< S modelem parní lokomotivy 414.203 obsa
d il mistr sportu M. Víšek z Gottwaldova na 
letošní celostátní klasifikační soutěži v katego
rii A1/H0 čtvrté místo

▼ Propagační RC model Artur, postavený ze 
stavebnice v. d. Igra J. Zýkou ze Slaného, má 
ovládané korm idlo, jízdu vpřed i vzad a sirénu

K TITULNÍMU SNÍMKU

Letos měla ofic iá ln í prem iéru nová kategorie 
RC modelů: větroně s pomocným motorem. 
První soutěže i  le tn i víkendové soustředění 
v Senici na Hané prokázaly je jí životaschop
nost i  to, že bez velkých nároků umožňuje 
prožívat krásné pocity p ři kroužení s modelem  
v termice. Pokud to chcete napřesrok také 
zkusit, postavte s i třeba model Diplomat, jehož 
plánek najdete uvnitř tohoto sešitu.

▼ Velmi dobře létal na letošním přeboru ČSR 
družstev juniorů v kategorii SUM reprezen
tant Východočeského kraje P. Pernica 
s modelem letounu P-39 Q Airacobra

► Model moto
cyklu Honda 
250 F si v měřít
ku 1:12 postavil 
M. Buda z Prie
vidzi ze staveb
nice firmy Ta- 
miya
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Občas se dějí pozoruhodné věci. 
Třeba letos v létě se zaplnily sklady 
Velkoobchodu průmyslovým zbožím 
— hádejte člm? Balsou! Nastala dokon
ce taková situace, že podnik Modela, 
který je jedním ze dvou zpracovatelů 
drahého dřeva z dovozu u nás, musel 
omezit dodávky, protože nařezaná pr
kénka už nebylo kam dávat. Důvod? 
Prodejny prý byly přezásobeny tenkou 
balsou, a tak už ji nenakupovaly.

Na cestách po republice si pochopi
telně nikdy neodpustím nakouknuti do 
modelářských prodejen a koutků, a tak 
vím, že letos v létě určitě ani ta 
dvoumilimetrová balsa nebyla ve všech 
prodejnách k mánl, natož pak v něja
kém ohromujícím množství. Někde to 
prostě parádně zaskřípalo. Zatím ještě 
nevím kde, ale s materiálovou komisi 
rady modelářství ÚV Svazarmu se 
rozhodně nejen pokusíme zjistit příči
ny, ale hlavně najit cestu, jak takovýmto 
situacím předcházet. I když jako akti
visté příliš mnoho možnosti nemáme. 
Díky dlouholeté, a troufnu si tvrdit, 
oboustranně prospěšné spolupráci nás 
ale již pracovnici obchodních organiza
cí „berou". Důkazem je třeba sortiment 
zboží dováženého do našich prodejen 
z „tvrdé" devizové oblasti. Mnohem 
menší možnosti kupodivu máme při 
ovlivňováni sortimentu tuzemských 
výrobců. Světlou výjimkou jsou naši 
dva největší výrobci — podnik ÚV 
Svazarmu Modela a výrobní družstvo 
Igra. I když je nutné přiznat, že velmi 
dobré vztahy mezi nimi a svazarmov
skými modelářskými orgány jsou dány 
více lidmi než předpisy. Což je sice 
milé, ale . . .

V těchto dnech vrcholí v naši společ
nosti veřejná diskuse o návrhu zákona 
o státním podniku. Každý z nás se vlče 
či méně s myšlenkami tohoto zásad
ního ekonomického i politického doku

mentu seznámil, padly tisíce připo
mínek i námětů. Na jejich základě 
dozná zřejmě návrh řady úprav, jedno 
však je už dnes jisté: Uplatněni zásad, 
z nichž návrh zákona vychází, nebude 
jednoduché, je to ale jediná možnost, 
jak zefektivnit naši ekonomiku a lépe 
uspokojovat potřeby společenské i jed
notlivých občanů. Konkrétně — jak 
zamezit třeba takovým případům, 
o jakém jsem se zmínil v úvodu.

Nový hospodářský mechanismus 
ovlivni život a práci každého z nás. A to 
nejen v zaměstnáni, ale i v oblasti 
volného času. Přitom se s plody změn 
nesetkáme.za několik týdnů. Rozhodně 
mnohem dřív se budeme častěji setká
vat s jevem, který známe už z posled
ních let — nevelkou ochotou k uvolňo
váni svazarmovských funkcionářů ze 
zaměstnání. Je to pochopitelné 
— vedoucí pracovnici si teď  budou 
mnohem úzkostlivěji hlídat produktivitu 
práce svých kolektivů. Jistě však vy
jdou vstříc dobrým pracovníkům, kteří 
jim  nebudou šermovat před očima 
vládními usneseními, ale kteří si včas 
a hlavně kvalitně odvedou svoji práci. 
Vlažnost, pasivita, přemíra improvizace 
prostě nebudou mít naději na přežití.

XVII. sjezd KSČ vytyčil strategii 
urychlení hospodářského a sociálního 
rozvoje naši společnosti. Z ní vycháze
jíc! celospolečenské změny se zákonitě 
projevuji i v činnosti naší branné orga
nizace. Někde více, někde zatím méně. 
Stejně jako v celé naši společnosti jsou 
totiž i ve Svazarmu lidé, kteří ještě 
nenašli svoji parketu, svůj příspěvek 
k probíhajícímu procesu. Aby jich bylo 
co nejméně, o to se snaží i nejvyšší 
svazarmovské orgány. ÚV Svazarmu 
připravil návrh opatření ke zkvalitněni 
činnosti Svazu pro spolupráci s ar
mádou, tedy dokument, který po pro
jednání a uvedení do života dá každé

organizaci, aktivistovi a funkcionáři jas
ný směr pro práci zejména v obdob! 
před nadcházejícím Vlil. sjezdem Sva
zarmu. Dokument ještě nebyl schválen, 
takže se tentokrát nebudeme zabývat 
jeho jednotlivými částmi a z něj vy
plývajícími úkoly. V návrhu, s nímž jsem 
měl možnost se seznámit, ale bylo 
pamatováno prakticky na všechny p ro
blémy, které nás tíží a které omezuji 
další rozvoj naší odbornosti — tedy i na 
materiálové zajištěni zájmové branné 
a technické činnosti.

Samotné dokumenty ovšem nic ne
změní. O tom, jak se projeví přestavba 
hospodářského mechanismu v práci 
našich modelářských výrobců, jsem si 
v poslední době několikrát povídal 
s jejich vedoucími pracovníky. Jak 
vypadá situace v podniku ÚV Svazarmu 
Modela, se dozvíte v prosincovém 
sešitu Modeláře, jehož značná část 
bude věnována patnáctému výročí 
vzniku tohoto podniku. Ve výrobním 
družstvu Igra se nyní připravuji na 
zavedení hospodářského experimentu, 
do něhož vstoupl od 1. ledna 1988. 
Zajímalo mne, zda se tvrdší ekonomic
ké podmínky nějak nepříznivě neproje
ví třeba omezením produkce modelář
ských stavebnic, které jsou dost 
náročné na zajišťování materiálu, který 
hraje hlavni roli i při tvorbě cen. Od 
Jiřího Kaliny, předsedy družstva, které 
patři k nejlepšlm v ČSR, jsem se 
dozvěděl, že nikoli. Naopak. Podmínky 
experimentu doslova tlačí výrobce 
k rychlé obměně sortimentu a modelář
ská produkce prý nebude stranou 
zájmu. Kromě jiného je totiž vcelku 
dobrým vývozním artiklem a tudíž zdro
jem potřebných devizových prostřed
ků. Navíc došlo letos k téměř historické 
události — první oficiální schůzce před
stavitelů Igry a Modely, z níž vzešla 
řada dohod o konkrétní spolupráci, což 
se jistě příznivě projeví nejen v kvalitě 
výrobků, ale i ve vybaveni jednotlivých 
stavebnic.

Nabízí se i příležitost pro šikovné 
základní organizace Svazarmu. Nový 
hospodářský mechanismus dává mož
nosti pro kooperace a vytváření sdru
žených podniků. V řadě ZO Svazarmu 
pracují skupiny, které mají vybavení 
a zvládnuté technologie, s nimiž mají 
naši výrobci problémy. Pokud se po
daří překonat stávající administrativní 
bariéry, měli by z případné spolupráce 
prospěch všichni. Pokud máte zájem 
a možnosti, jak pomoci dobré věci na 
svět, ozvěte se — rádi zprostředkujeme 
jednání s příslušným výrobcem.

Vladimír Hadač
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kroužků

■ Krompachy
Popři členoch zvázarmovských 

krúžkov mládeže sa modelárstvu venu- 
jú aj pionieri v technických krúžkoch pri 
domoch pionierov a mládeže. Jedným 
z nich je i krúžok lodných modelárov pri 
DPM v Krompachoch, ktorého členovia 
sa schádzajú od roku 1975. Mládež 
v ňom so základmi technickej předsta
vivosti ako i estetického cítenia zo- 
znamuje Peter Jenčík zo Závodov sil- 
noprúdej elektrotechniky SEZ Krompa
chy, ktorému pomáhajú Ivan Slacký 
a Vladimír Tomečko.

V súčasnosti sa v krúžku schádza 12 
pionierov, ktorí stavajú modely zo sta
vebnic i podTa výkresov a zúčastňujú sa 
s nimi súťaží. K úspechom patří ich 
tohoročná účasť na okresnej súřaži 
v kategórii F2-Z, kde obsadili prvé tri 
miesta; prísťubom dobrých výsledkov 
je aj štvrté miesto len deváťročného 
Romana Ceča, ktoré získal na krajskej 
súfaži v kategórii E-X 500.

Zdravá vášeň híadania nového pri- 
viedla pionierov aj k výpočtovej techni- 
ke. Aj keď pokusy o kreslenie trupov 
mikropočítačom bolí zatial viac-menej 
neúspěšné, nikde nie je napísané, že 
túto problematiku jednoho dňa ne
zvládnu. Už dnes však je možné pove- 
dať, že i v činnosti technických krúžkov 
pionierov je potřebné hřadaf nové 
metódy pre výchovu budúcej techniky 
vyspelej generácie vývojových pracov- 
níkov.

Tomáš Čižmár

■ LMK Ikarus
byl při ZO Svazarmu VSB Ostrava 

založen v roce 1964 a dnes patří 
k největším ostravským klubům. Jeho 
devadesát členů, scházejících se 
v Domě Svazarmu VSB, se věnuje 
především stavbě volných a upouta
ných modelů. Zvláště upoutané modely 
mají v Ostravě dlouholetou tradici, již 
však dnes modelářům připomíná jen 
asfaltová dráha v areálu výstaviště na 
Černé louce. Ta byla za vydatné pomo
ci modelářů postavena v bohatýrských 
létech upoutaných modelů, kdy se na 
soutěžích scházelo kolem třiceti mode
lářů. S poklesem zájmu o „účka" byla 
stále častěji opuštěná, a dnes je ve 
velmi špatném stavu. V současné době

však zejména mezi mládeží roste počet 
zájemců o tuto léta opomíjenou kate
gorii. Upoutané modely se stále častěji 
objevují na propagačních vystoupeních 
a na žákovském přeboru Severomo
ravského kraje skončil na prvním místě 
člen LMK Ikarus P. Kouřil. Předseda 
MěV Svazarmu v Ostravě modelářům 
slíbil, že se dráha a přilehlá zařízení 
dočkají v brzké době celkové obnovy. 
Záleží tedy jen na členech klubu, zda 
dokáží přiložit ruce k dílu a pomohu při 
rekonstrukci.

Mezi členy LMK jsou silně zastoupeni 
příznivci RC modelů letadel; podle 
výsledků loňského roku dokonce patří 
k nejlepším v kraji. Za všechny uveďme 
alespoň M. Prašivku, který v kategorii 
RC V2 obsadil druhé místo na přeboru 
CSR.

Ke klubové činnosti patří neodmysli
telně také je jí popularizace. Jen 
v loňském roce uspořádali modeláři 
devět výstav a přes dvacet propa
gačních vystoupení jak pro děti na 
letních pionýrských táborech, tak pro 
členy SSM a zaměstnance ostravských 
podniků. Skutečným modelářským 
svátkem pro né byl letecký den, uspo
řádaný v rámci týdne branné aktivity na 
letišti v Zábřehu.

Motivací pro další činnost byl ostrav
ským svazarmovcům rozvoj sportov
ních styků s volgogradskou organizací 
DOSAAF. Právě členové LMK Ikarus 
patřili k prvním účastníkům družebních 
utkání se sovětskými sportovci. O to víc 
je nyní mrzí, že se družba přesunula „o  
stupínek výš“ , na úroveň OV a KV 
Svazarmu, neboť by v měření sil rádi 
pokračovali.

Za dlouhá léta vychoval Ikarus mno
ho dobrých sportovců, reprezentantů, 
mistrů ČSSR a mistrů sportu, ale i řadu 
obětavých funkcionářů. Ti všichni se 
spolu se současnými členy klubu těší, 
že obnovený modelářský areál přiláká 
do jejich řad další zájemce o letecké 
modelářství.

J. Očenášek

■ LMK Považská 
Bystrica

je záujmovým klubom závodnej or- 
ganizácie Zväzarmu k. p. ZVL Považské 
strojárne. Začiatky činnosti klubu sia- 
hajú do roku 1971, kedy sa modeláři 
zaměřili predovšetkým na upútané mo
dely. Další rozvoj je neodmysliterne 
spojený s menom dnešného majstra 
športu Ing. Jána Skrabálka, dlho- 
ročného reprezentanta ČSSR v kate
górii F2B, ktorý stál v čele klubu takmer 
desať rokov. Pod jeho vedením bolí 
dosiahnuté prvé výrazné úspěchy 
a vyrástli úspěšní modeláři, ktorí sú 
dnes oporou klubu.

V súčasnosti má LMK na 30 členov, 
činnost ktorých je zameraná predo
všetkým na stavbu motorových rádiom 
riadených a upútaných modelov. Vyso- 
kú športovú úroveň modelárov dokazu
je 92 získaných výkonnostných tried 
— z toho 37 I. VT — za uplynulú 
sezónu. Medzi najhodnotnejšie výsled
ky patria prvé miesta Tibora Hadnagy- 
ho na majstrovstvách kraja a SSR 
v kateqórii UŠ—Start, prvé miesto 
Pavla Kočiša na majstrovstvách kraja 
a štvrté miesto na majstrovstvách SSR 
upútaných modelov kategórie F2B, ako 
aj šiesté miesto Petra Bardyho na

majstrovstvách SSR v kategórii F3A. Je 
potěšitelné, že niekorko výkonnostných 
tried ako i pěkných umiestnení získali 
mladí modeláři, členovia modelářských 
krúžkov.

Práca s mládežou v zmysle uznesení 
OV KSS k práci s mladou generáciou 
představuje významnú súčasť klubovej 
činnosti. Skúsení členovia klubu vedú 
štyri krúžky, ktoré majú 50 členov. 
Podobné ako i v iných kluboch sa 
v tejto oblasti v Považskej Bystrici 
v poslednej době vyskytujú problémy 
pri přechode žiakov a juniorov medzi 
seniorov, keď mladí nádejní modeláři 
mnohokrát upadnú do priemeru. 
Samozřejmé na to vplýva rad faktorov. 
Jedným z nejvýznamnejších je mate- 
riálno-technické zabezpečenie ich čin
nosti a tiež otvorenie samostatnej pre- 
dajne Mladý technik v Považskej Byst
rici. Problému mládeže a jej zapojeniu 
do klubového života bude nutné veno- 
vaf v budúcnosti zvýšenú pozornosť 
a bude třeba hTadať cesty k skvalitne- 
niu členskej základné.

Každý člen LMK je zapojený do 
socialistickej súťaže. PodTa dosiahnu- 
tých ročných výsledkov sa stanovuje 
jednak ich celkové poradie, jednak 
verkosf přidělených finančných pro- 
stredkov na nákup stavebného mate
riálu. Leteckí modeláři sa v socialistic
kej súťaží medzi klubmi závodnej orga- 
nizácie pravidelné umiestňujú na po- 
predných miestach. Prispieva k tomu aj 
to, že modeláři přijali osobné plány 
práce, v ktorých konkrétné vyjádřili, kto 
a ako sa chce podierať na činnosti 
klubu.

Modeláři z Považskej Bystrice nežij ú 
len pre súťaže, významné miesto 
v klubovej činnosti majú aj propagačně 
vystúpenia pri róznych športových 
a spoločenských udalostiach, na kto
rých širokej veřejnosti predvádzajú 
svoje modely a majstrovstvo v ich 
ovládaní.

V poslednom čase majú modeláři 
starosti s možnosťmi tréningu, najmä 
s RC modelmi. Lietajú po okolitých 
kopcoch v blízkosti mesta, no rozrasta- 
júca sa výstavba ich vytláča aj z týchto 
priestorov. Niektorí modeláři sú nútení 
chodiť trénovať na letiská do Žiliny 
alebo Hričova, vzdialené desiatky kilo- 
metrov. Preto je činnosť všetkých čle
nov klubu v súčasnosti zameraná na 
výstavbu modelářského areálu, budo
vaného v spolupráci s JRD Považská 
Teplá. Bude určený pre lietanie 
s upútanými a RC modelmi. 2e ide 
o poměrně rozsiahlu akciu, ukazuje 
celková hodnota diela 1,1 milióna Kčs. 
Do akej miery sa podaří realizovať 
uvedený záměr, ukáže blízka budúc- 
nosť. Sila celého kolektivu sa prejaví 
pri dokončovaniu areála, kedy bude
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potřebné odpracovat desiatky brigád
nických hodin.

Výstavbou účelového modelářského 
zariadenia by sa mala rozšířit a skvalit- 
n it modelářská činnost prakticky 
v celom okrese, čo bude mat vplyv aj 
na pozdvihnutie úrovně a prestiže le
teckého modelárstva na Slovensku. 
Bude to konkrétným prínosom pre 
realizáciu Programu ďalšieho rozvoja 
telesnej výchovy, športu, turistiky, 
a branno-technického športu, schvále
ného POV KSS v apríli 1987.

Ing. Luboš Dubec

■ Trenčianskí 
leteckí modeláři

malí na Slovensku, ale i v celoštátnom 
rámci dobru povést. Verf mená Filip, 
Stuchlík, Kubáň či Rumanovský bolí 
spájané nielen so súfažnými úspechmi, 
ale i s rekordami. Po minulých úspe- 
choch přišli roky stagnácie, no v súčas- 
nosti sa modelářská činnost v Trenčíne 
začína opáf rozvíjat. Podiela sa na tom 
i dvadsaf aktívnych modelárov novo 
založeného LMK pri ZO Zvázarmu AMC 
Matra pri k. p. TOS Trenčín, ktorí za 
dvaapolročné obdobie od vzniku klubu 
urobili kus dobrej práce. Zúčastňujú sa 
leteckomodelárkych súfaží, pomáhajú 
organizovat modelársku činnost 
v okrese a kolegom automodelárom 
vypomáhajú pri sútažiach ako rozhod- 
covia. Na letných táboroch mládeže, 
s příležitosti Medzinárodného dňa dětí 
a na športových hrách různých dědin
ských ZO Zvázarmu usporiadali desat 
propagačných vystúpenl. Do povedo- 
mia obyvafelov okresu sa dostali aj 
stovkami brigádnických hodin, odpra
covaných v rámci akcie Z pri stavbě 
Domu techniky a mládeže, v ktorom 
majú i svoju, ustavičné vylepšovanú, 
klubovňu.

Clenovia LMK Ing. Straka a Ing. 
Koštial vedu krúžky mládeže v detskom 
městečku Zlatovce pri Trenčíne, žiaci 
ďalšieho krúžku sa budu schádzaf 
priamo v klubovní LMK.

Ing. J. Kákoš

Ulétl model
Ve Vodňanech ulétl 20. června 

motorizovaný RC větroň se žlu
tým křídlem a stříbrným trupem. 
Nálezce prosíme, aby podal 
zprávu na adresu P. Prášek, 
Heripesova 81, 389 01 Vodňany.

■ Modelářské burzy
•  Výměnnou burzu pro železniční 
modeláře a přátele železnic pořádá 
KŽM ZO Svazarmu ČSD Pardubice 
v sobotu 14. listopadu od 8 do 12 hodin 
v budově nádraží ČSD.
•  Modelářský klub OSMTe při 51. ZO 
Svazarmu v Havířově pořádá v neděli 
22. listopadu čtvrtou modelářskou bur
zu všech odborností. Vyměňovat, pro
dávat a nakupovat modelářský materiál 
můžete v prostorách agitačního stře
diska v Havířově, ul. Znárodnění 19, od 
8 do 14 hodin.
•  Sdružený klub pracujících ROH 
ROMO ve Fulneku spolu se svým 
modelářským kroužkem pořádá v so
botu 14. listopadu 1987 v sále SKP ve 
Fučíkově ulici od 7.30 do 12.00 burzu 
modelářských potřeb pro všechny od
bornosti.

■ Vyškov
Ačkoliv je Vyškov baštou raketového 

modelářství, rozvíjejí v něm úspěšně 
svou činnost i modelářské kluby jiných 
odborností. Jedním z nich je LMK, jenž 
má 24 členů. Kromě Zdeňka Bartoše, 
soutěžícího v kategorii F3F, se většina 
modelářů věnuje především re
kreačnímu a propagačnímu létání. Ne
zapomínají však ani na dorost
— členové klubu vedou kroužky 
mládeže při ODPM a podílejí se na 
organizaci každoroční okresní zimní 
ligy házedel. O prázdninách zase po
řádají pro členy kroužků příměstský 
tábor, na němž si chlapci dosyta zaláta
jí se svými modely. Letos si jeho 
účastníci prohlédli také síň tradic jed
notky LM Zbrojovky Vyškov s roz
sáhlou sbírkou pozůstatků vojenských 
letadel, objevených na našem území. 
Mnoho zajímavého o hrdinství sovět
ských letců, osvobozujících naše úze
mí, se chlapci dozvěděli i z promítnu
tého filmu Létající tank.

Poslední noc tábora prožili pod stany 
na vyškovském letišti. Ráno si naposle
dy zalétali s upoutanými modely a pak 
si v doprovodu členů aeroklubu pro
hlédli skutečná letadla. Návštěva na 
svazarmovském letišti nebyla náhodná
— modeláři s letci spolupracují již 
dlouho a výsledkem této spolupráce je 
začlenění LMK do vyškovského aero
klubu. Na letišti získali mladí modeláři 
budovu, v níž si upraví klubovnu 
a dílnu. Podmínky pro další činnost 
mají dobré, a tak se jistě s vyškovskými 
leteckými modeláři budeme častěji po
tkávat i na soutěžích.

M. Provalil

Portrét 
měsíce:

Jaroslav Novák

Když jsem se před dvaceti léty vrátil mezi 
letecké modeláře, poznal jsem Jardu jako 
náfielnlka LMK a předsedu ZO Svazarmu 
v Liberci. Zpočátku jsem si ani neuvědomil, 
co všechno musel společně se svými před
chůdci ve vedoucích funkcích základní orga
nizace a klubu vykonat, aby liberečtí mode
láři získali dobré jméno v okresní organizaci 
Svazarmu a mezi ostatními modeláři. Teprve 
později jsem poznal, že když členové liberec
ké ZO Svazarmu začali dosahovat na mode
lářských soutěžích dobrých výsledků, když 
se veřejnosti představili na několika mode
lářských výstavách a do okolních klubů 
a kroužků začala pronikat ražená překližková 
žebra pro školní modely větroňů, měl na tom 
Jarda velký pódii.

Jaroslav Novák se narodil 1. prosince 1937 
v Rousfnově. První modely začal stavět 
v deseti létech pod vedením z. m. s. A. Silda. 
Upsal se volným větroňům, jimž byl věrný 
i později, když se učil truhlářem. Během 
studia na tehdejší nábytkářské průmyslovce 
v Praze mnoho volného času neměl, a tak 
musela modelařina na čas ustoupit stranou. 
Jakmile se však usadil v Liberci, znovu se 
mezi příznivce volného létáni vrátil.

Na severu Cech začal psát novou kapitolu 
svého osobního i modelářského života. Do 
místního modelářského děni se zapojil nej
dříve jako instruktor kroužků mládeže, poz
ději jako náčelník klubu a předseda ZO 
Svazarmu. Jeho osobni zásluhou je trvalá 
a těsná spolupráce libereckých modelářů 
s místním ODPM. S elánem a obětavosti 
zaváděl do života klubů řadu zlepšeni, jež 
prosazoval i při spolupráci s OV Svazarmu. 
V šedesátých létech pracoval v tehdejší 
leteckomodelářské sekci ÚV Svazarmu, 
dlouhá léta též v komisích a radách KV a OV 
Svazarmu. Nezapomněl ani na vlastní spor
tovní činnost. Po celou dobu. snad až na 
poslední léta, se zúčastňoval soutěži volných 
modelů. V sedmdesátých létech byl členem 
širšího reprezentačního družstva, k jeho 
největším sportovním úspěchům patřilo třetí 
místo na mezinárodni soutěži Jihočeský 
pohár, jež získal v roce 1973 v kategorii F1A.

Diky pochopeni manželky se mohl jak 
modelářské činnosti, tak výkonu nejrůzněj
ších funkcí plně věnovat. Podobně jako 
v jiných modelářských rodinách se 
i u Nováků potvrdila pravdivost přísloví 
o padáni jablek — mezi liberecké modeláře 
našla cestu dcera Klára a také syn Jaroslav, 
který se později stal plachtařem.

Sportovní úspěchy Jaroslava Nováka 
a zejména jeho podlí na rozvoji modelářství 
byly v průběhu let oceněny řadou svazar
movských vyznamenání a čestných uznáni.

Podle kalendáře bude zanedlouho Jardovi 
padesát let. ale liberečtí modeláři se těší, že 
se s jeho mladickým elánem budou 
v modelářském životě setkávat ještě dlouhá 
léta.

SB
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Mini- 
maketa 
na gumový 
pohon PONIMIER

O průběhu letošního mistrovství 
světa, které se konalo ve dnech 
10. až 17. srpna ve francouz- 
ském Thouarsu, se dočtete na 

jiném místě tohoto sešitu; zde se tedy 
dotknu pouze několika zajímavostí.
■  Starobylé městečko Thouars s asi 
třinácti tisíci obyvateli leží zhruba sto 
dvacet kilometrů od Atlantiku, pod 
spojnicí měst Tours a Nantes. Jeho 
původ sahá hluboko do historie. Vzhle
dem ke své strategické poloze bylo 
v minulosti několikrát zničeno v bitvách 
— první zpráva o jeho válečném zpus
tošení pochází z roku 762! V pozdější 
době bylo svědkem bojů mezi Francou
zi a Angličany, do nichž se, jak známo, 
zapletl i český král Jan Lucemburský. 
Záznamy z minulého století se mimo 
jiné zmiňují o zavedení městského 
vodovodu v roce 1863, telegrafu v roce 
1866, pouličního osvětlení v roce 1872 
a vzniku stanice Thouars při výstavbě 
první železnice ve Francii, vedoucí 
z Paříže do Bordeaux, v roce 1873.
■ Během slavnostního zahájení mis
trovství předvedla skupina francouz
ských modelářů několik volně létajících 
old timerů. Ze země perfektně startoval 
,,wakefield" Le Jump, jehož zmenšená 
verze byla nedávno uveřejněna v Mode
láři. Vrcholem byl ale originál modelu 
pana Emanuela Fillona, s nímž na letišti 
Fairey nedaleko Londýna zvítězil 1. 
srpna 1937 v soutěži o Wakefieldův 
pohár. Vítězný let, v němž model 
dosáhl času 11 minut 23 s a v termice 
ulétl přes 20 km, tehdy pomohl k zlaté 
medaili i francouzskému družstvu. 
V Thouars dosahoval model při před
váděcích letech více než minutových 
letů. V organizačním bulletinu pro 
účastníky letošního mistrovství světa 
pan Fillon uvedl: „Dodnes stavím volně 
létající makety, které odpovídají mým 
nynějším fyzickým schopnostem." 
O volném letu hovoří jako o amatér
ském sportu, posilujícím přátelství mezi 
všemi modeláři. V osobním rozhovoru 
nám prozradil, že je mu sedmdesát let, 
užívá penze a modeláři o sto šest. Svou 
kondici prý udržuje dobrým jídlem 
a hlavně pobytem mezi ostatními mo
deláři.
■  V neděli odpoledne, po skončení 
vlastní soutěže, byl pro její účastníky 
uspořádán letecký den. Zhlédli jsme 
vystoupení, jaká známe z poválečných 
leteckých dnů: například závod auto
mobilu s letadlem, srážení balónků 
dvouplošníkem Tiger Moth, létání 
s připoutaným akrobatem, stojícím na 
křídle. Největším zážitkem byla akroba
cie osmi vojenských proudových letou
nů Mirage, kterážto skupina je známa 
pod jménem Patrouille de France. Její 
piloti udivovali jedinečnou slétaností: 
při různých akrobatických obratech či 
při čelních náletech letounů proti sobě 
byla vzdálenost strojů od sebe pouhých 
několik metrů. Shodně jsme konstato
vali, že něco takového jsme ještě 
neviděli.

Příznivcům 
volného letu

Rozpětí nejvýše 203 mm, je uvedeno 
v pravidlech nové kategorie M-pistácio, ale 
správnou představu získáme teprve, když 
nám model leží na dlani. Většinou pak nad 
honbou za spoustou detailů zvítězí zdravý 
rozum.

Při výběru vhodného typu jsem proto 
raději sáhl do historie. Ponnier byl závodní 
letoun, postavený v roce 1913 firmou Hanriot 
pro pokus o překonání absolutního světo
vého rychlostního rekordu. Dosáhl na tu 
dobu opravdu výjimečné rychlosti 197 km /h, 
ale známý Deperdussin letěl ještě zhruba
0 5 km /h rychleji.

K STAVBĚ (výkres je ve skutečné velikosti, 
neoznačené míry v milimetrech):

Trup. Výkres překryjeme průhlednou 
plastikovou fólii a přímo na něm slepíme 
v špendlíkové šabloné dvě bočnice z balso- 
vých lišt o průřezu 1x1 a dílů z balsy tl. 1. 
Z balsy tl. 3 zhotovíme motorovou přepážku, 
k níž přilepíme přebroušené bočnice. Vzadu 
bočnice slepíme k sobě. Konečný tvar trupu 
dodají příčky z balsových lišt o průřezu 1x1, 
zalepené mezi bočnice. Mezi horní podélnlky 
bočnic vlepíme vpředu dvě polopřepážky 
z balsy tl. asi 0,5. Motorovou přepážku 
a první polopřepážku, respektive druhou 
polopřepážku a příčku trupu spojíme podle 
výkresu balsovou lištou o průřezu 1x1. 
Přední horní část trupu pak polepíme balsou, 
obroušenou až na tl. 0,2. Po zaschnuti lepidla 
v ní vyřízneme otvor pilotního prostoru.

Křídlo. Z lehké, ale pevnější balsy vyřízne
me náběžnou lištu o průřezu 2x2, odtokovou 
lištu 2x1, lištu hlavního nosníku o průřezu 
1x2 a lištu pomocného nosníku o průřezu 
1x1. Z balsy tl. 0,5 až 0.8 pak podle 
překližkové šablony nebo křivítka vyřežeme 
spodní a horní pásnice žeber. Na výkrese 
vlepíme mezi nábéžou a odtokovou lištu 
spodní pásnice, na ně nalepíme lišty obou 
nosníků a nakonec horní pásnice. Přilepíme 
vnější zakončení křídla z lehké, měkké balsy 
tl. 2, vlepíme rohové výkližky z balsy tl.
1 a křídlo přebrousíme.

Ocasní plochy sestavíme opět v špendlíko
vé šabloně z balsových lišt o průřezu 1x1.

Podvozek má kola z balsy tl. 2 vypouzdře- 
na trubičkami o průměru 0,6, svinutými na 
kusu rovného drátu z tenkého potahového 
papíru, prosyceného lakem. Z vnějšku na 
kola nalepíme nízké kužely z kancelářského 
papíru, znázorňující plátěný potah výpletu. 
Nohy podvozku jsou z tvrdé balsy o průřezu 
2x1, hřídel kol z bambusové štěpiny 
o průměru 0,6.

Motor letounu Ponnier byl dvoj hvězdicový 
čtrnáctiválec, jehož spodní část kvůli lepšímu 
chlazení a odstřikování oleje vyčnívala 
z otvoru v trupu. Makety válců zhotovíme 
z měkké balsy o průměru 4, natřeme matnou 
černou barvou (Humbrol) a otáčivým pohy
bem je protáhneme matici M4, jejíž závit 
v balse vytlačí „žebra" hlav válců.

Vrtule má listy z balsy tl. 1 obroušené do 
profilu a za mokra tvarované na láhvi od piva.

Náboj o průměru 7 je z tvrdé balsy. Na přední 
stranu náboje, co nejblíže ke středu, přile
píme kousek olova o hmotnosti 0,5 g. Hlavice 
je slepena z tvrdší balsy tl. 3.

Sestavení. Z boků do trupu vlepíme obě 
poloviny křídla, přičemž dbáme na dodržení 
správného vzepětí. Vzadu přilepíme shora na 
trup VOP a zezadu SOP. Zespodu přilepíme 
k bočnicím nohy podvozku, mezi něž zale
píme trojúhelníkové výkližky z tvrdé balsy tl. 
1 s otvory pro hřídel. Do otvorů zasuneme 
hřídel a nalepíme na něj obě kola. Vzadu 
přilepíme na trup ostruhu z bambusové 
štěpiny o průměru 0,8.

Potah a zbarvení. Prototyp letounu byl 
pravděpodobné stříbrný nebo světle modrý. 
Pokud se nám podaří sehnat kus pokove
ného kondenzátorového papíru, bude potah 
při malé hmotnosti velmi realistický. Jinak 
můžeme model potáhnout obyčejným kon
denzátorovým papírem a přestříkat jej bar
vou Humbrol, nebo k potahu použijeme 
tenký Modelspan či Japan, předem obarvený 
textilní barvou Duha č. 33. Černé označení 
F-5 na trupu vyřízneme z tenkého černého 
papíru a přilakujeme je na trup. nebo 
zhotovíme obtisky. Vrtuli natřeme hnědou 
barvou Humbrol. Na kolech znázorníme 
matnou černou barvou pneumatiky; středy 
kol, podvozek a kozlík výztužných drátů 
budou stejné jako potah letounu.

Kozlík výztužných drátů je ze čtyř balso
vých lišt o průřezu 0,8x0,8. Dráty znázorníme 
dacronovými vlákny nebo silonem ze staré 
dámské punčochy.

Pohonné ústrojí. Na hřídel z ocelového 
drátu o průměru 0,5 zasuneme vrtuli, dvě 
třecí podložky z teflonu nebo malý skleněný 
korálek a podložku z tenkého hliníkového 
plechu a nakonec hlavici. Zadní konec 
hřídele ohneme do háčku pro zavěšení 
svazku a naneseme na něj roztavený polysty
rén ze zbytku licího rámečku ze stavebnice 
plastikového modelu. Po vychladnutí obrou
síme polystyrén do tvaru podle výkresu. 
Zadní závěs svazku je z bambusové štěpiny 
o průměru 1.

Svazek tvoří smyčka gumové nitě dlouhá 
200 mm. Průřez nitě závisí na kvalitě gumy, 
měl by být asi 1x1. U prototypu modelu byl 
svazek po namazáni ricínovým olejem natá
čen až na 1000 otoček.

Létání. Na levé polovině křídla nakroutíme 
pozitiv 1,5 mm. Zkontrolujeme, zda seřízení 
a poloha těžiště odpovídají údajům na 
výkrese. Model vyzkoušíme v klouzavém 
letu, zda nepotřebuje dovážit, změnit seřízeni 
atp. S velkou vrtulí ovšem jeho klouzavý let 
nebude nijak valný. Svazek natočíme asi na 
200 otoček a model vypustíme. Pokud se 
vzpíná, vyosíme vrtuli dolů podložením hlavi
ce, sestupuje-li k zemi v ostré levé spirále, 
vyosíme vrtuli proti směru zatáčky nebo 
zvětšíme pozitiv na levé polovině křídla. 
Dobře seřízený model přistává s vrtuli do
bíhající na poslední otočky svazku.

Ing. Lubomír Koutný, LMK Brno IV
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Mistrovství světa 
pro volné modely

Francie, Thouars, 10. až 17. srpna 1987 
Původní reportáž JiFfho Kaliny

Na mistrovství světa ve volném letu odjelo 
čs. reprezentační družstvo, vedené PhDr. M. 
Šulcem, z Prahy autobusem ČSAD v neděli 
9. srpna v deset hodin. Cestovali jsme 
nonstop: přes hraniční přechod v Rozvado- 
vě, dálnicemi přes NSR, v noci Francií 
vnějším okruhem kolem Paříže a údolím řeky 
Loiry až do dějiště mistrovství, Thouarsu.

Městečko bylo v osm hodin ráno ještě 
ponořeno do hlubokého spánku: kempink 
Hippodrome, kde jsme měli zajištěno ubyto
váni, jsme našli jen s pomocí místních velice 
ochotných popelářů. Značně unaveni cestou 
jsme postavili stany a přesunuli se do lycea 
Jeana Moulina, kde jsme se prezentovali 
u pořadatelů. Potkali jsme se tu s řadou 
známých z předchozích mistrovství; uvítal 
nás i sekretář CIAM FAI Pierre Chausse- 
bourg. Při prezentaci jsme obdrželi potřebné 
informace a vybaveni pro jednotlivé soutě
žící. V oficiálním programu nás potěšil uvítací 
proslov i v češtině. Protože letová plocha 
ještě nebyla uvolněna pro trénink, strávili 
jsme zbytek dne prohlídkou města.

V úterý 11. srpna jsme se již věnovali 
tréninku na oficiální letové ploše, vzdálené 
od Thouarsu asi deset kilometrů. Letištěm 
bylo strniště, pronajaté od místních zeměděl
ců. Museli jsme být velmi opatrní, zbytky 
stébel byly totiž tak tuhé, že udržely i bednu 
s motorovými modely, a kolem dokola byla 
pole se slunečnicemi, kukuřicí či melouny. 
Větroňáři ,.ohmatávali" ovzduší, motoráčkáři 
seřizovali modely a hlavně motory na palivo 
pořadatele. Odpoledne jsme odjeli do lycea 
J. Moulina k přejlmce modelů. Proběhla bez 
problémů, dokonce rychleji, než bylo 
v plánu, protože jsme neobsadili kategorii 
F1B.

Nový mistr světa v kategorii F1C Jevgenij 
Verbickij, tentokrát jako trenér v kategorii 
F1B s Gulugonovovým modelem

Ve středu dopoledne jsme opět trénovali. 
Ve velkém vedru jsme za mírného větru 
uskutečnili desítky startů. Zjistili jsme. že 
termika je i zde. i když ne tak častá, jak jsme 
byli zvykli z domova. Po obědě ve školní 
jídelně lycea jsme se přesunuli autobusem 
na letiště místního aeroklubu, kde se od 
15.00 mělo konat slavnostní zahájení. Po 
dlouhém čekáni se výpravy všech třiatřiceti 
zúčastněných států seřadily a za doprovodu 
originální amatěrské kapely jsme defilovali 
před tribunou s diváky. Mistrovství bylo 
zahájeno několika projevy a francouzskou 
hymnou. Vyznamenáním pro nás bylo, že slib 
soutěžích přečetl z. m. s. ing. Ivan Hořejší 
(perfektní angličtinou). Všichni účastnici pak 
minutou ticha uctili památku předčasně 
zesnulého mistra světa N. Nakonečného.

Ve čtvrtek 15. srpna byla na programu 
kategorie F1A. Vstali jsme ještě za tmy. po 
páté hodině, a odjeli se nasnídat do lycea. 
Pak jsme se přesunuli na letiště. Chvíle, než 
pořadatelé vytyčili startovní čáru, jsme využili 
k poslednímu tréninku.

V 8.00 h bylo výstřelem světlice zahájeno 
první kolo. Hned v úvodu odstartoval Ivan 
Hořejší; jeho klidový model dosáhl maxima 
s asi patnáctisekundovým přebytkem. Obje
vila se termika se stoupavými, ale i klesavými 
proudy, přesto Orel i Náhlovský dosáhli také 
maxima. To se nepodařilo třiceti sedmi 
dalším soutěžícím. V druhém kole použil Ivan 
modelu s uhlíkovým zesílením křídla a dosáhl 
opět maxima, stejné jako Jarda Orel a Jirka 
Náhlovský. Obdobně úspěšní jsme byli i ve 
třetím a čtvrtém kole. Následující kolo se 
nám však nevydařilo: po Ivanově maximu 
měl Orlův model po vystřeleni tendenci přejit 
do sestupné spirály, nakonec se však ustře- 
dil. Zato Náhlovského model opsal v prudké 
turbulenci jen dva kruhy, pak se prudce 
propadl a klesal jako na determalizátor. 
Podbíhání motoráčkařů nepomohlo, Jirkův 
model přistál za pouhých 106 s. V následu
jícím kole se totéž mohlo přihodit Ivanovi, 
tentokrát však podbíhání pomohlo. Jarda 
letěl ve velké výšce, což jej zachránilo, když 
se VOP vyklopila na determalizátor už po 
140 s. Než ale model přistál, bylo z toho 
maximum. Náhlovský tentokrát letěl spolehli
vě. V sedmém kole jsme soutěž zakončili 
třemi maximy.

Do rozlétávání postoupilo dvacet osm účast
níků. Vytvořili jsme na startovišti dvě dvojice 
Orel—Sulc a Hořejší—Kalina, ostatní čekali 
s rádiovými pojítky vzadu za kukuřici. První 
kolo začalo v 18.00 h. Maxima 4 min dosáhli 
všichni až na Fina Tahkapau. I pětiminutové 
maximum zvládlo ještě dvaadvacet účastní
ků. V třetím kole však Jardův model po 
vystřeleni naletěl v sestupné spirále pouhých 
68 s. Během čtvrtého kola, do nějž s Ivanem 
postoupilo dalších osm soutěžících, se již 
začalo stmívat. Ivanův model nemohla naše 
návratová služba najít. Startoval tedy 
s modelem do klidu, hluboko za stano
vištěm. Daleko vpředu naopak vystřelil svůj 
model Viktor Cop, na jehož sondu odstarto
vali i další. Ivanův model letěl velice dobře, 
v závěru však poměrně rychle ztratil výšku 
a možná je j ještě o pár sekund obrala vysoká 
kukuřice, za niž zmizel. Vzápětí červená 
raketa ukončila kolo. Během krátkého po
čítání jsme prožívali chvíle napětí; věděli

Veterán kategorie F1B Bob White z USA 
dosáhl ve Francii svého životního úspěchu

jsme již, že sedmiminutového maxima nedo
sáhl nikdo. Brzy však pořadatel oznámil 
výsledky: zvítězil V. Cop před naším Ivanem 
Hořejším! O třetí místo se museli ještě jed
nou rozlétávat M. Preus z NDR a Belgičan 
Reynders; úspěšnější byl vítěz letošní srov
návací soutěže socialistických zemi v Táboře 
M. Preus. V družstvech zvítězilo překvapivě 
nové družstvo Itálie před favorizovanými 
Číňany.

V pátek patřilo letiště motorovým mode
lům. Zopakovali jsme si „noční" vstáváni 
a po tradiční francouzské snídani, bílé vece, 
másle, džemu a kávě, jsme odjeli na již 
značně zdupané letiště.

V osm hodin zahájil první kolo Č. Pátek 
bezpečným maximem, po něm následovali 
i V. Patěk a J. Kaiser. Totéž jsme zopakovali 
i v druhém kole, po němž pořadatel otočil 
startovní čáru o 90° vpravo. Celé naše 
družstvo létalo jako „za mlada", jeho modely 
dosahovaly značných výšek a létaly vždy 
maximum, i když Čendův a Václavův vždy 
v jednom letu zasáhl prudký rozpad termiky 
ve střední fázi letu. V polední přestávce jsme 
se za velkého vedra snažili občerstvit; celé 
kapesné jsme utratili za limonády, pivo 
a minerální vodu. která byla v letištním

Velký soupeř našeho Ivana Hořejšího Viktor 
Cop již podruhé zvítězil
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bufetu nejdražší. V pátém kole jsme dosáhli 
opét všechna maxima. V šestém kole odletěli 
dobře V. Patěk a C. Pátek, Jirka Kaiser však 
v prudkém termickém nárazu odhodil model 
příliš doprava, a ten skončil po přechodu 
z motorového letu v zemi. S náhradním 
modelem Jirka dosáhl maxima těsně před 
koncem kola. V sedmém kole opét naletěli 
čenda i Venda maximum. V našem posled
ním soutěžním startu na mistrovství světa 
však Kaiserův model nepřešel po motoro
vém letu do pravých kruhů, naopak houpal 
a zamířil spíše doleva, úplně mimo stoupa- 
vou oblast! Výsledek jen 120s znamenal, že 
na třetí místo v soutěži družstev nám chybělo 
18 s!

Pro rozlétávání jsme opět na startovišti 
vytvořili dvě dvojice. V 18.00 h odstartovalo 
na čtyřminutové maximum celkem dvacet 
čtyři účastníků. Oba naši letěli na začátku 
a maxima nedosáhli. Vypadli jsme tedy ze 
hry, a mohli sledovat ostatní. V dalším kole 
dosáhlo z šestnácti soutěžících osm maxima. 
Bezkonkurenční byla sovětská ,,komanda", 
dobře jí však sekundovali motoráčkáři z NDR 
a PLR. Po šestiminutovém rozlétávání zbyli 
ve hře ještě všichni Sověti a M. Thomas 
z NDR. Již za šera, kolem jedenadvacáté 
hodiny, se letělo další kolo, po němž zbyli 
,,ρίηί" J. Verbickij, zastávající na mistrovství

S těmito modely obsadil Sovět V. Strukov 
v kategorii F1C druhé místo

i funkci trenéra, a V. Strukov. Poslední kolo 
rozlétávání na osmiminutové maximum se 
muselo létat v sobotu ráno před soutěží 
„gum áků." Podle časoměřičů, kteří si prav
děpodobně spletli modely, zvítězil Verbickij. 
Ten však nesouhlasil a vymohl opakování 
kola, v němž nakonec naletěl osm minut 
a — tentokrát regulérně — zvítězil. Navíc si 
svým činem řekl o přijetí do klubu Fair play 
při UNESCO.
Kategorie F1B se bohužel létala opět bez 
naší účasti. Soutěž byla organizována jako 
obě předchozí, term ika však byla tentokrát 
velmi zrádná. Doplatili na ni v jednom startu i 
Döring a Andrjukov. Do rozlétávání se probo
jovalo čtrnáct účastníků. Po dvou kolech 
zbývalo ještě osm soutěžících, mezi nimi celé 
čínské družstvo. Na rozdíl od předchozích 
kol bylo v třetím lepší počkat na jeho konec. 
Vydrželi to veterán této kategorie B. White 
z USA a mladý sympatický Polák Rozycki, 
kteří jako jediní dosáhli maxima. 
V závěrečném letu už neměl Rozycki proti 
perfektně létajícímu Whiteovi šanci.

V neděli 16. srpna jsme dopoledne sbalili 
stany a ještě jednou si prošli starou část 
města. Odpoledne jsme zhlédli letecký den 
a po něm následoval na letišti závěrečný 
ceremoniál. Ivan Hořejší při něm za velkého 
aplausu převzal na obřích stupních vítězů 
stříbrnou medaili. Z Thouarsu jsme odjeli

večer, uprostřed závěrečného banketu, který 
se konal v oranžérii starobylého thouarského 
zámku. Ostatní se s námi loučili slovy ,,Na 
shledanou v Argentině", kde se má konat 
příští mistrovství světa.

V Ý S LE D K Y

K a tego rie  F1A: 1. V. Cop. SSSR 1260 + 240 + 300 
+ 360 ♦ 237; 2. I. Hoře jší, CSSR 1260 + 240 + 300 
+ 360 ♦ 206;3. M. Preus. NDR 1260 + 240 + 300
*  360 + 187 + 251; 4. L. Reynders, Be lg ie 1260 + 240
*  300 *  360 ♦ 187 + 218; 5. L. H orák. K anada 1260
*  240 ♦ 300 + 360 + 183; 6. Zhang Y ing Jie, CLR 
1260 + 240 + 300 ♦ 360 + 182; 7. K. Itzhakov, Izrael 
1260 + 240 + 300 + 360 ♦ 177; 8. V. B russo lo , Itá lie 
1260 + 240 + 300 + 360 ♦ 139; 9. E. Sah inovič . SFRJ 
1260 ♦ 240 ♦ 300 + 360 ♦ 136; 10. P. Buchwald. 
D ánsko 1260 + 240 ^ 300 * 349; 11. U. Rusch, NDR 
1260 ♦ 240 ♦ 300 + 322; 12. Liang Yue, CLR (obhá jce  
titu lu ) 1260 + 240 + 300 + 285, 13. C. B is tacch i, Itá lie 
1260 * 240 ♦ 300 + 213; 14 L Larsson. Švédsko 
1260 + 240 + 300 + 209; 15. Sun Kai. CLR 1260 * 240
* 300 ♦ 189; 16. R. Cal. Itá lie  1260 + 240 + 300 + 173; 
17. H. B leuer, Švýcarsko 1260 ♦ 240 + 300 + 163; 18. 
J. B radley. USA 1260 ♦ 240 + 300 + 153; 19. Li Chol. 
KLDR 1260 + 240 ♦ 300 ♦ 149; 20. E. Dondero. 
A rgen tina  1260 * 240 ♦ 300 *. 130; 21. W. Colledge. 
V e lká  B ritán ie  1260 + 240 + 300 + 119; 22. J. Orel. 
CSSR 1260 + 240 + 300 + 68; 23. M. W illiam s. 
A u strá lie  1260 + 240 + 286; 24. P. De Boer. N izozem í 
1260 ♦ 240 + 196; 25 Zhou Yao Dong. CLR 1260
*  240 + 186; 26. H Nyhegen. Dánsko 1260 + 240
*  173; 27. K. Salzer. R akousko 1260 + 240 + 137; 28. 
H. Tahkapaa. F insko 1260 ♦ 100; 29. R. Rodriguez. 
Š paně lsko  1259; 30. W. Palm ieri. A rgen tina  1254; 31. 
C. Edge. Ve lká B ritán ie  1253; 32. N. K a ranovič , SFRJ 
1247; 33. G. C urtis. Nový Zéland 1245; 34. H. 
S chm id t. NSR 1242; 35. Kim Jong S ik. KLDR 1241; 
36. J. B enesch 1240; 37. K. Bleuer. oba  švýca rsko  
1237; 37. G. M ackenzie. Kanada 1237; 37. M. 
G rune is . R akousko 1237; 40. A. K iem etsen, N orsko 
1233; 41. C. Z iober. PLR 1231; 42. V. S tam ov. SSSR 
1225; 43. N. Rusev, BLR 1224; 44. R. W eiler. USA 
1219; 45. L. Lučev. BLR 1217; 45. A. Van W allene. 
N izozem i 1217; 47. D. Barberis. F rancie 1216; 47. J. 
Som ers. Nizozem í 1216; 47. R. G o lubow sk i. PLR 
1216; 50. P. G runnet, D ánsko 1214; 51. M. Bore ll. 
Š védsko 1213; 52. J. G odinho. F rancie 1211; 52. P. 
F indahl, Š védsko 1211; 54. V. M organ. A ustrá lie  
1207; 55. G. M adelin . Velká B ritán ie  1205; 55. S. 
M oore , Nový Zéland 1205; 55. F. G eorg i. NDR 1205; 
58. P. Petkov, BLR 1202; 59. D. Elder. USA 1196; 60. 
A. Abaunza. M ex iko  1195; 61. Q. Helm an. A rgen tina  
1192; 62. J. Náhlovský. CSSR 1186; 62. Y. Yohioka. 
Japo nsko  1186; 64. D. M arin. SFRJ 1183; 64. P. 
C one je ro . Š paně lsko 1183; 66. Sahi Petri. F insko 
1181; 67. C hoi Sung Gi. KLDR 1175; 68. Y. D rori, 
Izrael 1167; 69. W. G erlach, NSR 1158. 70. A. 
G a lichet, F rancie 1153; 71. P. Reynders, Be lg ie  1152; 
72. S. M akarov. SSSR 1149; 73. S. Jurczen iak . PLR 
1148; 74. K. lida. Japonsko  1134; 75. R. Lewis. Nový 
Zé land 1130; 76. R. B lackm an. A u strá lie  1125; 77. B. 
Pereira. P o rtuga lsko  1110; 78. M. Tahkapaa. F insko 
1098; 79. L. Farkas. Kanada 1093; 79. H. Fuss, 
R akousko 1093; 81. J. H Abad. Š paně lsko  1069; 82.
R. B e rtrand. G uatem ala 1056; 83. M. Rios. M exiko  
1033; 84. M. O sltad, N orsko 1031; 85. A. Coelho. 
P o rtuga lsko  1026; 86 V. Schm elter. NSR 1025; 87. 
A Prozniak, Izrael 971; 88. J. M atsuno, Japo nsko  
959; 89. V. Nereng. N orsko 956; 90. A. M onica. 
P o rtuga lsko  946; 91. F. Nutin i, Brazílie  916 s

D ružstva: 1. Itá lie  3780 (37); 2. CLR 3780 (46); 3. 
Š výca rsko  3737; 4. Dánsko 3734; 5. NDR 3725; 6. 
Ve lká B ritán ie  3718; 7. A rgen tina  3706; 7. CSSR 
3706; 9. N izozem í 3693; 10. SFRJ 3690; 11. Švédsko 
3684; 12. KLDR 3676; 13. USA 3675; 14. BLR 3643; 
15. SSSR 3634; 16. PLR 3595; 17. A ustrá lie  3592; 18. 
R akousko 3590; 18. Kanada 3590; 20. F rancie 3580; 
20. Nový Zéland 3580; 22. F insko 3539; 23. Š paně l
sko 3511; 24. NSR 3425; 25. Izrael 3398; 26. 
Japo nsko  3279; 27. N orsko 3270; 28. P o rtuga lsko 
3082; 29. Be lg ie 2412; 30. M ex iko  2228; 31. 
G uatem ala  1056; 32. Brazílie 916 s 

K a tego rie  F1B . 1. R. W hite. USA 1260 + 240 + 300 
+ 360 ♦ 295; 2. K. Rozycki. PLR 1260 + 240 + 300
*  360 + 175; 3. K. Jusufbasič. SFRJ 1260 ♦ 240 *  300 
+ 315; 4 Lu Jita 1260 -  240 *  300 + 277; 5. Zhang 
W enyi. 1260 + 240 + 300 ♦ 238; 6. Li Zh im ing , všichni 
CLR 1260 * 240 *  300 + 232; 7. Z. A lip ijev . BLR 1260 
+ 240 * 300 ♦ 230. 8. J. G ulugonov. SSSR 1260 
+ 240 ♦  300 + 188; 9. R. Hofsäss, NSR (obhá jce  
titu lu ) 1260 *  240 ♦ 269; 10. H. K ucharsk i. PLR 1260
*  240 * 243; 11. P. Fauser. A ustrá lie  1260 *  240
*  216; 12. I. Taylor. Ve lká B ritán ie  1260 + 240 + 160; 
13. L. Guzzetti. Itá lie  1260 ♦ 198; 14. C hang Yong 
Bom . KLDR 1260 + 161; 15. L. Dupuis. F rancie 1260 
+ 108; 16. L. Hansson. Švédsko 1260 + 83; 17. S. 
S te fančuk. SSSR 1255; 18. T. M adea, Japonsko  
1250; 19. B. Silz. NSR 1241; 19. G. Xenakis. USA 
1241; 21. M Kapetanovič. SRFJ 1239; 22. Li Jung 
Gwan, KLDR 1236; 22. F. T apernoux. Švýcarsko 
1236. 24. A. H acken. N izozem i 1235; 25. R. Sch les in- 
ger, NSR 1228; 25. J. B. Kristensen, Dánsko 1228; 25 
R. P o lla rd . Velká B ritán ie  1228; 28. B. Eimar. 
Š védsko 1227; 29. S. Jordanov. BLR 1221; 30 A 
A n d rjukov . SSSR 1214; 31. L. D öring. NSR 1213; 32.

T. U rban. Š výca rsko  1196; 33. J. Krasznai. M LR 
1186; 34 L. F lods trom . Švédsko 1180; 35. S. A. 
Ruyter. Nizozem í 1179; 35. J. M alk in . Nový Zé land  
1179; 37. G. Foster, Velká B ritán ie  1176; 38. D. 
A ndrew . Kanada 1173; 38. M. Varad i, MLR 1173; 40. 
A. Baruch, Izrael 1171; 41. A. A rm esto , A rgen tina  
1169; 41. E. G arc ia . Portuga lsko 1169; 43. J. Q u inn , 
USA 1165; 44. P. Sm ith . Austrá lie  1149; 45. C. Žo ld . 
M LR 1141; 46. C h i Yong Chol. KLDR 1140; 47. J. C. 
Cheneau. F rancie 1136; 48. F. Dahlin. Dánsko 1135; 
49. O. K ilpe la inen , F insko 1133; 50. Mazor O ani, 
Izrael 1124; 51. M. K iiskinen. F insko 1119; 52. B. J. 
Jorgensen. D ánsko 1111; 53. A. Zeri. Nizozemí 1107; 
54. J. M cG illiv ray, Kanada 1103; 55. H. M aru . 
Japo nsko  1097; 56. O. Torgensen. Norsko 1095; 57. 
G Odgers. A u s trá lie  1086; 58. E. C o fa lik. PLR 1057; 
59. Ben Itzhak. Izrae l 1055; 60. A. M antere. F insko  
1052. 61. P. Lepage. Francie 1041; 61. I. F ichera. 
Itá lie  1061; 63. D. Ackery. Nový Zéland 1040; 64. J. 
Franič. SFRJ 1034; 65. S. Zaballa . M exiko  1029; 66. 
M. Kohler, š vý c a rs k o  1028; 67. P Zoppelli. Itá lie  
1007; 68. M. B litzm an, A rgen tina  1002; 69. P 
M anzanero, Š p aně lsko  980; 70. J. Henson. Nový 
Zéland 973; 71. M. Thomas. Kanada 969; 72. P 
Jim enez. Š p aně lsko  938; 73. R. A lvarez. M exiko  908; 
74. C. Bastos, P o rtuga lsko 905; 75. D. D onelli, 
A rgen tina  904; 76. F. W utzl m ladší. Rakousko 860; 
77. S. Slavov. BLR 818; 78. T. B jo rns tad  792; 79. D. 
Larsen, oba N o rsko  787; 80. C. Costa, P o rtuga lsko  
348; 81. O. Vasquez, Venezuela 0 s 

Družstva: 1. Č ína 3780; 2. SSSR 3729; 3. NSR 
3682; 4. Š védsko 3667; 5. USA 3666; 6. V e lká  
B ritán ie  3664; 7. KLDR 3636; 8. PLR 3577; 9. SFRJ 
3533; 10. N izozem í 3521; 11. M LR 3500; 12. A u strá lie  
3495; 13. D ánsko 3474; 14. Š výcarsko 3460; 15. 
Francie 3437; 16 Izrael 3350; 17. Itálie 3308; 18. 
F insko 3304; 19. BLR 3299; 20. Nový Zéland 3272; 
21. Kanada 3245; 22. A rgen tina  3075; 23. N o rsko  
2674; 24. P o rtuga lsko  2422; 25. Japonsko  2347; 26. 
M exiko  1937, 27. Španělsko 1918; 28. R akousko 
860 s

K ategorie  F1C: 1. J. V e rb ick ij 1260 ♦ 240 + 300 
+ 360 + 420 ♦ 480; 2. V. S trukov. oba SSSR 1260 
+ 240 + 300 ♦ 360 ♦ 420 + 409; 3. M. Thomas. NDR 
1260 + 240 + 300 * 360 + 409; 4. A. M uchin , SSSR 
1260 *  240 + 300 + 360; 5. Sun Shuliang. CLR 1260 
+ 240 + 300 + 348; 6. R. Czerw inski. PLR 1260 + 240 
+ 300 + 280; 7. U. G libm ann, NDR 1260 + 240 + 300 
+ 246; 8. R. Baggott. Ve lká B ritán ie  1260 + 240 + 300
♦ 171; 9. K. P. W achtle r. NDR 1260 + 240 + 284; 10. 
T. O xager, D ánsko  1260 + 240 + 264; 11. S. Lustra ti, 
Itá lie  1260 + 240 ♦ 260 + ; 12 G. N apkori. MLR 1260
♦ 240 + 219; 13. K im  Dong S ik . KLDR 1260 + 240 
+ 212; 14. A. D enkin . BLR 1260 + 240 ♦ 210; 15. D. 
M eissnest. N S R ’ 1260 ♦ 240 + 198; 16. G. Zsem gel- 
ler. MLR 1260 + 240 ♦ 178; 17. D. M ateer, USA 1260 
+ 229; 18. C. Pátek. CSSR 1260 + 189; 19. Chen 
Zhijian. CLR 1260 *  187; 20. R. Gutai, USA 1260
♦ 178; 21. V. Patěk. CSSR 1260 ♦ 166; 22. B. Fiegl, 
Itá lie  1260 + 126; 23. F. Sch lacta. Kanada 1260
♦ 146. 24. A Banos. A rgen tina  1260 + 115; 25. P. 
O lofsson 1256; 26. G. Argen. oba švédsko  1252; 27. 
A. Roux. F rancie 1250; 28. E. C ondon. Kanada 1244; 
29. J. Z ie linsk i, PLR 1241; 30. A. Carlsson, švé d sko  
1225; 31. D. Thom as. Austrá lie  1224; 32. D. S ugden, 
Kanada 1223; 33. O. Vasilev. BLR 1221; 34. K im  
Jung Hi. KLDR 1219; 35. W ang Xian. CLR 1217; 36.
S. S lavov. BLR 1215; 37. S. Screen. Velká B ritán ie  
1212; 38. O. M aczko. MLR 1211; 39. P. M ure r, 
Š výcarsko 1209; 40 R. T ruppe. Rakousko 1202; 41. 
M. Roman. PLR 1201; 42. J. Ka iser. CSSR 1200; 43. 
R. M onks. Ve lká B ritán ie  1195; 43. M. Pavlov. SFRJ 
1195; 45. K. Koster. Dánsko 1193; 46. R. S tab ler. 
NSR 1176; 47. R. S ifleet. USA 1172; 48. A. Bartsch i. 
švýca rsko  1165; 49. D. lele. A rgen tina  1162; 50. D 
Ferrero . F rancie 1159; 51. G. Venuti. Itá lie 1152; 52.
L. B ra ire. F rancie  1149; 53. D. Varda SFRJ 1118; 54.
T. Bortne, N o rsko  1115; 55. S. Reda. NSR 1111; 56
M. Zito, A rgen tina  1101; 57. K im  Song Hak, KLDR 
1097; 58. W eism an Noam. Izrael 1077; 59. R. 
Radovan. SFRJ 1069; 60. U. S ta lder. š výca rsko  
1048; 61. K. K uukka. F insko 893; 62. T. Koster. 
Dánsko 848; 63. J. Soares. P o rtuga lsko 462; 64. M 
Cantos. Š paně lsko  0; 64. O. K ilpe la inen 0; 65. R. 
S aukkonen, oba  F insko 0 s

Družstva: 1. SSSR 3780 (7); 2. NDR 3780 (19); 3. 
CLR 3737; 4 M LR 3731; 5. Švédsko 3729. 6. Kanada 
3727; 7. CSSR 3720; 8. PLR 3702; 9 BLR 3696; 10. 
USA 3692, 11. Itá lie  3672; 12. Velká B ritán ie  3667; 
13. KLDR 3576; 14. F rancie 3558; 15. NSR 3547; 16 
A rgen tina  3523; 17. Š výcarsko 3422; 18. SFRJ 3382; 
19. Dánsko 3301. 20. Austrá lie  1224; 21. R akousko 
1202; 22. N o rsko  1115; 23. Izrael 1077; 24. F insko 
893; 25. P o rtuga lsko  462 s

MODELÁň · 10/1987 · 295 7



Výkonný model A3
Tu rb o
Konstrukce: Jiří Novotný a B. Malý, MK 
Mnichovo Hradiště

Pokusy otce a syna Samešových 
z MK Mnichovo Hradiště s křid ly vol
ných modelů z pěnového polystyrénu 
budily u jejich klubových kolegů útrpné 
úsměvy. Ovšem jen zpočátku. Brzy 
přišli na to, že polystyrénové křídlo by 
nemuselo být tak úplně k zahozeni.

Na toto téma byla v Modeláři 7/1987 
otevřena diskuse, podnícená popisem klu
záku Eska v Modeláři 1/1987. Předpo- 
kládáme-li let bez vlivu vertikálních vzduš
ných proudů, můžeme k řešení přistoupit 
několika způsoby. Nejpřesvědčivějšim, ale 
obtížně proveditelným, je přímé měření pře
výšení kluzáku nad místem startu. Tím se 
zabýval V. Trnka (MO 7/1987). Další možnos
tí je určit energii, kterou je modelář schopen 
házecímu kluzáku udělit, a při znalosti aero
dynamických charakteristik pak vypočítat 
dosažitelnou výšku. Potřebovali bychom 
však znát mnohé veličiny, jejichž určení je 
v praxi nemožné.

Zbývá poslední způsob — určení dosažené 
výšky z doby letu kluzáku. K tomu je třeba 
znát rychlost klesání kluzáku vy (klesavost). 
Pro standardní atmosféru u země je dána

Vy — Y 1 2 m9  [m/s]
cy3/c /  ' eS

Školní modely Gogo a Jojo 
(MO 5/1986), konstruované pro za
čátečníky, jim  však nevyhovovaly: chtěli 
modely výkonnější. A tak se J. Novotný 
pustil do dalšího vývoje. Pro docílení 
většího vztlaku, ale i snazšího vleku 
bylo nutné zvolit štíhlejší profil s větším 
prohnutím střední křivky. Tento poža
davek splňoval profil modelu Kuvik, 
uveřejněného v M 0 1/1986. Jeho 
tloušťka je ovšem tak malá, že by křídlo 
bez dalšího vyztužení nesneslo ani 
rychlejší vlek, natož pak razantní vystře
lení. K jeho zpevnění však nebylo třeba 
žádných nosníků, zcela stačí polepit 
polystyrénové polotovary balsou tl. 1. 
Tím je v podstatě vyřešen i problém 
povrchové úpravy polystyrénového 
křidla: balsu lze ponechat v přírodním

kde m je hmotnost kluzáku v kg a S plocha 
křídla v m2. Pro kluzák Eska není hmotnost 
uvedena; odhadněme m = 0,05 kg,
S = 0,05 m2. Měrná hmotnost vzduchu Q je 
1,2 kg/m 3.

Stoupací číslo házecího kluzáku c y /cx 
musíme rovněž odhadnout, neboť (pokud je 
mi známo) měření házecích kluzáků v aero
dynamickém tunelu se zatím neuskutečnilo. 
V Musilové Aerodynamice moderních letec
kých modelů je popis Rechenbergových 
laboratorních letových měření modelu halo
vého kluzáku potaženého mikrofilmem při 
Reynoldsově čísle Re = 3000 až 6000 
(laminární oblast); bylo dosaženo maximál
ních stoupacích čísel (v závislosti na profilu 
křídla) 24,4 až 29,9. Uvedená čísla však byla 
dosažena při velkých úhlech náběhu, těsně 
před odtržením proudu. V oblasti nižších 
úhlů náběhu, odpovídající režimu letu há- 
zedla, jsou podle Rechenbergem naměře

zbarvení, přilakovat na ni tenký barev
ný potahový papír nebo i stříkat 
běžnými nitrokombinačními emaily.

POPIS MODELU (neoznačené míry 
jsou v milimetrech):

Trup má hlavici z balsy tl. 5. z obou 
stran polepenou překližkou tl. 1,5. 
Nosník ocasních ploch tvoří sendvič ze 
dvou borovicových lišt o průřezu 2x8, 
mezi nimiž je balsa o průřezu 6x8. Lože 
neděleného křídla z překližky tl. 1,5 je 
polepeno balsou, vybroušenou podle 
spodní strany profilu křídla. Úložná 
deska VOP je z překližky tl. 1, podložka 
VOP z tvrdé balsy.

Křídlo z polystyrénových polotovarů, 
vyříznutých odporovou pilou, má W 
náběžnou lištu z tvrdé balsy o průřezu W

ných polár stoupací čísla podstatně nižší, asi 
15 až 20.

U volných, případné RC modelů větroňů 
bývají stoupací čísla v rozsahu 100 až 300 
(podkritická až mírně nadkritická oblast Rej. 
Větší modely létají s většími úhly náběhu 
a při vyšších Re, proto jsou jejich stoupací 
čísla větší než házedel.

Z uvedených údajů lze odhadnout dosaži
telné stoupací číslo házecího kluzáku (např. 
Esky) c y3/c „2 = 100 až 120. Klesavost tak 
vychází v rozsahu vy = 0,36 až 0,40 m/s. Při 
době stoupavého letu několik sekund vy
chází dosažitelná výška pro házecí kluzák 
Eska a podobné typy při výkonech 65 až 70 s 
asi 22 až 26 m, což je v souladu s měřeními 
V. Trnky.

Odhad c x a c y házecích kluzáků je možné 
upřesnit měřením klouzavosti, klesavosti 
a rychlosti letu, tím můžeme upřesnit 
i dosahované výšky snadněji než přímým 
měřením.

Dr. Tomáš Nachtmann

J a k  v y s o k o  létá h á ze d lo ?

M o d e ly  F 1 A  P . G r u n n e ta
Dánský modelář Per Grunnet není 

u nás neznámý. S jeho modelem 
Cirkeline zvítězil v roce 1979 — kdy 
bylo ještě povoleno létání proxy — jeho 
klubový kolega T. Koster na mistrov
ství světa v americkém Taftu (plánek 
modelu byl publikován v MO 5/1980).

Kromě úspěchů na mnoha mezi
národních soutěžích prokázal Grunnet 
kvality svých modelů třetím místem na 
mistrovství světa 1985, tehdy již osob
ně. Plánky modelů, s nimiž létal, byly již 
uveřejněny v několika zahraničních 
časopisech, naposledy v Modellbau 
Heute 4/1987; jejich přetiskování by asi 
bylo zbytečným zabíráním tiskové plo
chy Modeláře. Našim větroňářům jistě 
postačí upozornění na některé odliš
nosti Grunnetových nových modelů od 
známého Cirkeline.

Základním Grunnetovým modelem 
pro taktické létání na mistrovství světa 
1985 byl Celeste, tvarově, konstrukčně 
i profilem téměř shodný s Cirkeline, od 
nějž se liší pouze torzní skříní středních 
částí křídla, neděleným trupem 
a — kupodivu — zkrácením vzdálenosti 
mezi křídlem a VOP z 695 mm na 
665 mm.

Pro létání v klidném ovzduší v ran
ních kolech a případném večerním 
rozlétávání byl určen model Andante. 
Nejde však o typickou „klidovku", jak ji 
chápeme u nás (Hořejšího ,,851 “ , Lep-

pova AL-33, případně Still There C. 
Breemana). Při zachování stejné kon
strukce jako Celeste a hloubce středů 
křídla 140 mm má Andante rozpětí 
přibližně 2230 mm a dosti nezvyklé 
ostatní rozměry: plochu VOP zhruba 
4,55 dm2 a vzdálenost mezi křídlem 
a VOP pouze 670 mm.

Oba modely mají standardně na- 
kroucená křídla (jako Cirkeline). Zřej
mě to při použití jednofunkčního d igi
tálního časovače ani jinak nejde.

Velmi zajímavé bylo zalétávání obou 
modelů. Celeste létal od samého začát
ku velmi dobře v klidném ovzduší, 
v turbulenci však vypadával z termiky. 
Proto Grunnet dnes obvyklou vrchní 
SOP nahradil spodní (podobného typu, 
jako u nás používá J. Orel), mírně 
zvětšil vzepětí středních částí křídla, 
model vybavil novou VOP se sníženou 
tloušťkou profilu a křídlo i VOP opatřil 
niťovým turbulátorem (u VOP asi 
v 20 % hloubky). Jak Grunnet udává, 
dnes Celeste v klidném ovzduší klouže 
190 až 200 s, a navíc se výborně chová 
v turbulenci.

Andante byl původně opatřen spodní 
SOP, kterou Grunnet později nahradil 
vrchní. Model v té době dosahoval 
v klidném zimním ovzduší času kolem 
200 s, projevovaly se však nedostatky 
v jeho podélné stabilitě. Grunnet proto 
posunul těžiště ze 62 % hloubky křídla

do 56 %. Výkony modelu však klesly na 
150 s. Až když Grunnet přidal na křídlo 
niťový turbulátor, začal Andante létal 
stabilně 200 až 210 s.

Grunnetovy modely tvoří dokonale 
promyšlenou vývojovou řadu a jsou 
dobře vylétané, což je nepochybně 
základem jeho úspěchů.

Podle FFN 1986 ing. L. široký

Uchycení nádrže 
modelu Rondo

Pro svého vnuka jsem -^zakoupil 
a sesté viQtavebnjči upoutafiěřjo mode
lu Ronoe-podmkp-ÚV Svazpmiu Mode-

yl poněkudla. Už př 
skeptický 
proti pohVbj 
třech sezp 
praskly a 
pouze na hl 

Z konzerv 
zhotovil dví 
trup přišn

ihoj 
-příchytky.

ové nádrže 
roužky. Po 

ch kroužky 
'delem vlála 
paliva, 

hu jsem proto 
které .jsem na 

nich. . beval. Nádrž
uchycena pfeyrTe, přicpmž jep demontáž 
je s n a d n á / ~ f  \

Jinak jéem s modá||em Rondo S| 
jen. Látá pěkně a hodí se oejen Ipro 
začátečňíteyT ale i prdí ty, kteřré i .chjtějí 
po léfeclp na své začátky s A.účky"
’ •’ •■’ "-irniRabx I /  > '

! Vorliček, Brandýs nad
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5x5, odtokovou lištu z balsy o průřezu 
4x15. Všechny díly křídla jsou polepe
ny shora I zdola balsou tl. 1 v šabloně, 
tvořené zbytky bloku po vyřezání křídla. 
K lepení je použito Herkulesu; při jeho 
tvrdnutí je vhodné křídlo v šabloně 
z obou stran překrýt novinovým pa
pírem, který odsaje vlhkost. Zakončení 
křídla jsou z balsy tl. 5. Po přebroušení 
je křídlo lakováno zaponovým lakem. 
Všechny díly jsou k sobě lepeny Epoxy 
1200. Střed křídla je přelaminován 
skelnou tkaninou. Hotové křídlo má 
hmotnost menší než 50 g.

Ocasní plochy. SOP je vybroušena 
z plné balsy tl. 2 až 3 a lakována stejně 
jako křídlo. VOP je klasické celobalso- 
vé konstrukce: náběžná lišta má průřez 
3x3, odtoková 10x2, obé pásnice nos
níku 4x1. Žebra jsou z balsy tl. 1, 
středové a koncová z balsy tl. 3. Potah 
je z tenkého Modelspanu, postačí však 
i Mikalenta.

Seřízení. Turbo létá s bočním 
vlečným háčkem z ocelového drátu 
o průměru 1,8, převzatým z modelu 
š-78 (MO 1/1982). Negativy 3 mm na 
obou uších jsou nastaveny již na šablo
nách při řezání polotovarů. Střední 
části křídla jsou rovné; s obvyklým 
pozitivem na pravé střední části nejde 
model vystřelit. Ve vzdálenosti 8 až 
11 mm od náběžné hrany je na křídle 
nalepen niťový turbulátor o průměru 
0,8 mm.

Pokud je vlek zakončen solidním 
vystřelením, dosahuje Turbo i v neter- 
mickém počasí spolehlivého maxima.

Bohumil Malý, LMK Bělá 
pod Bezdězem

Modelářské
špendlíky
podniku ÚV Modela sice práci ulehčují, 
někdy je však potřeba špendlíků 
ostřejších nebo tenčích. Již delší dobu 
si je proto dělám sám. Používám 
k tomuto účelu špendlíky, jež jsou 
v textilních strojích pročesávajících 
přízi; u nás se nazývají „vochličky". 
Konec špendlíku sbrousím na plocho, 
aby se později v hlavičce neuvolňoval. 
Stejně dobře jako vochlička však vyho
vuje i obyčejná jehla k ručnímu šití.

Špendlíkem nebo jehlou protknu 
střed plastikové zátky od lékovky Spofa 
a svisle jej vpíchnu do měkčího dřeva. 
Do zátky pak vliji rozmíchaný epoxid 
nebo polyester. Po vytvrzení pryskyřice 
uvolním tupým nožem okraj zátky, 
kterou pak stáhnu tlakem nehtů obou 
palců nožem proti prkénku, v němž je 
špendlík zapíchnutý. Zátka mi zůstane 
k „výrobě" dalších špendlíků.

Výměnné čepele
modelářských nožů — ať už zahra
ničních nebo naší výroby — se časem 
ulomí nebo jinak znehodnotí. Nové si 
můžeme vybrousit z úlomků pérové 
oceli tl. 0,7 až 1 mm

Eduard Morbitzer, LMK Úpice
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Leopold Walek, MK Frenštát pod Radhoštěm

techniky k optimálnímu průběhu, kdy stoupáni od nejmenší 
hodnoty u kořene listu postupné roste až do 80 % délky listu 
a k jeho konci opět klesá. S takovou vrtulí létá i Andrjukov, 
a výsledky těchto modelářů nejlépe dokazují správnost 
Döringovy teorie. Na obr. 1 je list Döringovy vrtule, v tabulce 
1 jsou jeho souřadnice podobně, jako jsme zvyklí u profilů, 
navíc je v ní ještě údaj o stoupání.

Stoupání listu Döringovy vrtule v jednotlivých řezech byla 
přepočtena na procenta vůči maximálnímu stoupání 
755 mm. V tabulce 2 je průběh tohoto stoupání přepočten 
pro list vrtule B1, jejíž maximální stoupání bylo v bodě 0,8 
stanoveno na 480 mm. Jednotlivé hodnoty stoupání S pak 
byly postupně dosazeny do zlomku S/2n. Výsledky, zaokrou
hlené na jedno desetinné misto, jsou zapsány v posledním 
sloupci tabulky 2.

Zhotovení vrtule pro modely kategorií B1 a F1B je pro 
mnohé adepty těchto kategorií úskalím, které je od stavby 
modelu odradí; pro řadu dalších pak představuje obtížný 
technologický oříšek, a to i přes dříve uveřejněné návody. 
Klasický způsob vyřezáním z bloku balsy vyžaduje kus 
modelářské zručnosti, zejména chceme-li skutečně přesně 
dodržet shodnost obou listů.

VÝKRES VRTULE
Celý výkres (na obr. 2 v měřítku 1:2) rýsujeme stále 

přiostfovaným hrotem tvrdé tužky (3H); pracujeme pečlivě 
a co nejpřesněji. Tvar listu, kreslený v rozvinutém stavu, buď 
navrhneme sami, obkreslíme podle vrtule zkušenějšího 
modeláře, nebo jej odvodíme z půdorysu a bokorysu listu 
v uveřejněném plánku (postup bude dále popsán).

Dále pópsaněu novou Technologii vrtulovél listy vlastně Na psu x vyneseme body rézu 0.2 až 1,0. Jejich polohu
stavíme ja ko  jiný díl modelu. Zhotovení přípravků je sice 
určitou ρ τβς ί r evíCi^odpadejí však potíže se sháněním 
balsovýi :h hran< lů aseza jiš * jvánlrrrkolm ých T ;zůj 
polotovar vrtule odpad balsy je o 90 % menší, rá'co je hlavní 
— docil rňfe i/e ln i d o b rýQ i^s le d ků .

Tuto ter.hnňlagii mohou"použít-L-model&ri^ zabývaj lcL se

promítneme na konstrukční o  
o d jií; je vzdálena u y i 

10 nim. Ve středu v?tule 
svislo jja e trý T  Na osu y1 
(TJz^aSulky 2), vztahující 

Ódy na osách *Ί  a y

u x í ,  rovnoběžnou s^osOU x, 
asi 80 mm, u vrtule F1B asi

modely poháněnými elektromotory se sklápěcími vrtulemi.

ZAKLAPNI PARAMET RY VRTULE

Dále i je popisována , -------
o průměru 400 mm. a stoupání 
Údaj o sjtoupání je uveden v této 
stoupání je po celé délce lis 
ním stoupáním ie totiž mén< 
v kategorii F1B L. Döring došel

Tabulka 1

ro model kategorie B1 
íOmm v 80%  délky listu, 
itradiční podobě proto, í a  

nné. Vrtule s konstant- 
'.mistrsvěta 

s přispěním výpočetní

x1, vztyčíme 
neseme hodpoty, J/2 

^  'Snotlivým bodům řeajf/ia  ose 
Spdjíme.J4aobr-,-&jeeo -prometší 

přehlednost nakresleny pouze spojnice pro řezy 0,2 a 1,0. Na 
spojnice přenášíme (nejlépe odpichovátkem nebo podle 
přesného měřítka) hodnoty souřadnic rozvinutého listu: od 
osy XT vzhöru vzdálenosti ód 
dolů vzdálenosti od osy

X 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 1,0

yh 12,1 23,0 29,8 32,6 31,7 28,8 23,6 16,7 12,7 8,8
yd 6,8 11.5 14,3 15,1 14,7 12,6 10,0 6,3 4,8 2,7
S 607 638 668 700 723 743 755 738 720 698

osy X k náběžné hraně listu, 
k ocjtokové hraně.

váný způsob kreslení vrtule, 
'tlivých řezech odvozovat výšku 

pro jeho vyřezání z bloku. My 
páni ještě pootočíme tak, aby 
žen více na plocho. Spojnice 

průsečíků řezů 0,2 a 1,0 svírají úhel a. Jeho rozdělením na 
polovinu získáme rovinu, do níž konstrukci fezů přetočíme. 
Na obr. 2 je tato rovina znázorněna čárkovanou přímkou, 
označenou jako rovina otočení. K této přímce vztyčíme 
v libovolném bodě kolmici. Z každého průsečíku řezů 0,2 až

J  X
Až^pdfúd šlo o 

^ ifo fázi už Jzé v j 
Dokorysu a šířku půdor 
však CØC&I konstr 

.  J iy ip o z d e jiiv p r

Tabulka 2

řez stoupání S /2 it
% mm

0,2 80 384,0 61,1

0,3 84 403,2 64,2

0,4 88 422,4 67,3

0,5 93 446,4 71.1

0,6 96 460,8 73,4

0,7 98 470,4 74,9

0,8 100 480,0 76,4

0,9 98 470,4 74,9

0,95 95 456,0 72,6

1,0 92 441,6 70,3

Obr. 1

Obr. 2

nóbéžnó hrana

74.9
7267Q3

konstrukční
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K zhotovení vrtule potřebujeme tři přípravky: negativní 
a pozitivní kopyto pro lepení listů vrtule; přípravek pro 
zalepeni nábojů do kořenů listů; přípravek pro nastavení 
skutečného stoupání vrtule, ftada modelářů, zabývajících se 
modely na gumový pohon, však má poslední dva již 
zhotoveny.

PŘÍPRAVEK PRO LEPENI LISTŮ VRTULE
Na překližku tl. 1,5 mm narýsujeme základní čáru, na niž 

postupně z výkresu přeneseme tvar šablon ve všech řezech 
0,2 až 1,0 (na obr. 4 plnou čarou), vyznačíme i pootočenou 
polohu osy x1 vůči šablonám (průsečíky spodních stran

Obr. 3

1,0 na ose x1 vedeme dolů od osy x1 s touto kolmicí 
rovnoběžku o délce přesně 10 mm (na výkrese tečkované). 
V této vzdálenosti vedeme opět rovnoběžky s rovinou 
otočení, tedy přímky kolmé na tečkované úsečky. Na nich 
rovnoběžkami s kolmicí vedenými koncovými body jednotli
vých řezů vyznačíme přesný tvar šablony v daných řezech.

Jakkoliv je popis této konstrukce přesný, bude možná 
některým čtenářům nesrozumitelný. Proto je postup ve dvou 
etapách znázorněn na obr. 3, a to pouze pro řez 0,3; 
u ostatních je postup stejný.

Zbývá ještě vysvětlit konstrukci v místech řezu 0,8 na ose 
x1 na obr. 2. Jde o šablonu, podle níž budeme nastavovat 
skutečné stoupání po dokončení vrtule. Geometrická kon
strukce této šablony je z obr. 2 dostatečně jasná.

šablon a tečkovaných úseček na obr. 2). Ve vzdálenosti 
20 mm od základní čáry vedeme rovnoběžku, k níž svislé 
hrany šablon prodloužíme. Získáme tak zrcadlový obraz 
šablon, ovšem jiné výšky. Šablony vyřízneme: svislé 
a vodorovné hrany jemnou lupenkovou pilkou, šikmé řezy 
pro větší přesnost raději ostrým skalpelem. Tím dostaneme 
dvě sady šablon; původní podle obr. 2 označíme písmeny 
A a číslem řezu, zrcadlové písmenem B a číslem řezu 
— nesmíme je zaměnit!

Na rovnou základní desku z tvrdšího dřeva nebo překližky 
tl. 10 mm o rozměrech 250x50 mm narýsujeme podélnou 
osu vrtulového listu a kolmo na ni jednotlivé řezy 0,2 až 1,0. 
V místech řezů nalepíme acetonovým lepidlem šablony A, 
a to přesně svisle, což kontrolujeme trojúhelníkem. Dbáme 
také, aby se značky osy x1 na šablonách kryly s osou 
narýsovanou na základní desce (obr. 5).

Shora na šablony A lehce lepidlem přichytíme šablony 
B tak, abychom je později mohli oddělit. Pokud jsme 
pracovali přesné — a nepřesnost zde nelze připustit — jsou 
horní hrany šablon B v jedné rovině. Na šablony B nalepíme 
druhou základní desku stejných rozměrů. Při lepení opět 
trojúhelníkem kontrolujeme kolmost celé sestavy (obr. 6).

Přípravek upneme do dvou svérek (například k lupenkové 
pilce) a všechny spoje kromě bodových spojů šablon 
A a B důkladně přetopíme epoxidem. Po vytvrzení provrtáme 
na koncích přípravku, který je stále ve svěrkách, dva otvory 
pro spojovací šrouby s křídlovými maticemi.

Obé části šablon od sebe oddělíme. Z překližky tl. 0,8 až 
1,2 mm dvakrát vyřízneme přesný tvar rozvinutého listu 
vrtule podle obr. 2. Vyříznuté překližkové šablony vložíme do 
přípravku, srovnáme je, aby sledovaly okraje šablon řezů 
a byly přesně proti sobě, a dotáhneme spojovací šrouby. 
Epoxidem pak spodní šablonu listu přilepíme k šablonám 
řezů A a horní šablonu listu k šablonám řezů B.

Po vytvrzení lepidla přípravek rozebereme a plochy obou 
šablon listu přelaminujeme dvěma vrstvami skelné tkaniny 
o plošné hmotnosti 25 až 30 g /m 2. Na obr. 7 je  hotový spodní 
díl šablony.

LEPENÍ l is t ů  v r t u l e
Z překližky tl. 1,5 mm zhotovíme šablonu rozvinutého listu, 

podle níž vyřízneme z balsy tl. 1,5 mm čtyři polotovary. Balsa 
by měla být středně tvrdá; může být i méně kvalitní, 
s ohledem na statickou a dynamickou vyváženost hotové 
vrtule však dbáme na to, aby pro obě dvojice polotovarů byla 
pokud možno stejná. Všechny polotovary napaříme v horké 
vodě, najednou sevřeme do přípravku a necháme nejméně 
24 hodin vyschnout v teple (například na tělese ústředního 
topení).

Na jeden polotovar listu naneseme minimální nezbytné 
množství pryskyřice (postačí Epoxy 1200), přiložíme skelnou 
tkaninu 30 g /m 2, znovu prosytíme pryskyřicí a přikryjeme 
druhým polotovarem listu. Totéž uděláme i s druhou dvojicí 
polotovarů. Oba listy vložíme společně do přípravku, 
zarovnáme s okraji překližkových šablon a do vytvrzení 
pryskyřice utáhneme (obr. 8.)

(Pokračování)
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Létán í s vé tro n i je  a zůstane  
u nás zák la d e m  RC o d b o rn o s ti. 
P fe k rá sn ý  d o je m  a p o ž ite k  z letu 
ovšem  bývá  na sou těž ích  R C  V2 
zce la  vym azán zabodáván ím  

m o d e lů  p ři p řis tá n i. Je  to  výs le d e k  p o 
c h o p ite ln é  snahy p ilo ta  o co  ne jvě tš í 
b o d o vý  zisk.

Ve s táva jíc ích  p ra v id le c h  ka te g o rie  
RC V2 je  značné n adsazeno  h o d no ce n í 
p ř is tá n i vzh ledem  k h o d n o c e n i le tu . Je 
p ře ce  d a le ko  o b tížně jš í n a lé ta t s to  se 
kund  než „z a b o d n o u t"  m od e l za sto 
b o d ů . P ro to  je  tře b a  ja k o  u v e lkých  vě 
troň ů  h lavně  lé ta t a p řis tá n í h o d n o tit 
sp íš je n  p ro  p o řá d e k . N avíc nyn í při 
p ře d p is o v é m  p řis tá n i h o d n o tím e  ne
sm ys ln ě  d o je zd  m od e lu , k te rý  nelze 
říd it!

P ře d lo ž il jsem  le te c k o m o d e lá řs k é  
ko m is i R M o ÚV S vazarm u n ávrh  na sní
žen i h o d n o c e n i p ř is tá n i ve p ro s p ě c h  le
tu: 30 b o d ů  za vzd á le n os t š p ič k y  m o d e 
lu d o  5 m e trů  od  s tře d u  te rče , 20  bodů  
za vzd á le n os t 5 až 1 0 m  a 10 b o d ů  za 
vzd á le n os t 10 až 15 m. T ím  by se čá s 
tečně  om e z ilo  zabodáván í m o d e lů  a le 
ty  by se p o d o b a ly  le tů m  sku te čn ých  vě 
tro ň ů . S outěže  by ve svém  zá vě ru  p ři 
roz lé tá vá n í z íska ly  g ra d a c i a za jím a 
vost.

N ávrh, k te rý  by m oh l p la tit od  roku  
1988, by l p ře d lo že n  radám  m o d e lá řs tv í 
k ra js k ý c h  výb o rů  S vaza rm u  k v y já d ře 
ní. O tázka  však by la  p o ložena  v n e p ro 
spěch  zám ěru : S n íž it h o d no ce n í za p ř i
s tán i m o d e lů  (tím  se o d s tra n f za b o 
dá vá n i) . . .? Jaká  m ůže  bý t o d p o vě ď ?  
Z áp o rn á , p ro to že  za b o dá vá n i se n e o d 
s tran í, an i když n e b u d e  p řis tá n i h o d n o 
ceno.

„Z m ě n u  p ra v id e l ne lze zatím  zavést, 
p ro to že  v ice  ja k  p o lo v in a  k ra js k ý c h  
R M o se v y já d řila  p ro ti . . . "  —  to  je  c itá t 
z d o p isu  p ře d s e d y  le te c k o m o d e lá řs k é  
ko m ise  D. Š těpánka . M ám  p rý  zm ěny 
p ro je d n a t v je d n o tliv ý c h  k ra jích , a le  o d 
p ověd i na návrh  js e m  p řes  u rg e n ce  ne 
d os ta l k n a h lé dn u tí. P řitom  js e m  se 
m n o h o k rá t p ře svě d č il, že sou těžící 
v ka te g o rii, o n iž  jd e , o n ávrhu  vůbec 
nevědí! P ři d isku s ích  na le tiš tích  se i já  
se tkávám  s různ ým i názory, a le  vě tš i
nou je  návrh  v itán . V im , že te rm in  
k je h o  p ro je d n á n í by l k rá tký , to  a le  neo 
m lo uvá  sku te čn o s t, že se z ře jm ě  z ně
k te rých  k ra jů  v rá tila  o d p o v ě ď , k te rá  je  
názo rem  fu n k c io n á řů , nezna jíc ích  p ro 
b le m a tiku .

N ě k te ré  rady m od e lá řs tv í KV S vaza r
m u p ře d lo ž ily  jin é  návrhy, n a p řík la d  na 
p řis tá vá n í d o  pásů  nebo  h o d n o ce n í p ř i
s tán i b o d ova č i. Na je jic h  p ro b rá n i ten to  
s lo u p e k  nestačí, takže  na ně o d p o v ím  
d o p isy . N icm éně  dva  n á v rh y  p ře d 
k lá d á m  k d isku s i: Zavést tzv. m rtvý  čas 
10 se ku n d  na p řis tá n i, o b d o b n ě  ja k o  
v ka te g o rii RC V1? U k o n č it le t p rů le te m  
c ílovou  pá sko u  ja k o  u ve lkých  vě tro ň ů ?  
N ap iš te  m i svů j názo r na a d re su  J. S., 
N o vo d vo rská  1122, 142 00 P raha  4. 
N eo tá le jte , naše k rásn á  ka te g o rie  
zm ěnu  už o p ra vd u  p o tře b u je . Lé tám e 
p ře ce  p ro  p o těšen i . . .

Jaroslav SUCHOMEL

V
Příznivcům 
tichého letu

Prívlastkom „uplakané" možno nazvať 
tohoročné MS F3B, ktoré z poverenia 
Aeroklubu NSR zabezpečovali mode
láři z Osnabrucku na letisku v Achmeri 
v dňoch 24. júla až 2. augusta. Nepria- 
zeň počasia — častý dážď, vietor 
a poměrný chlad sprevádzali celé pod- 
ujatie, na ktorom sa zišlo 69 pretekárov 
z 24 krajin. Je potěšitelné, že na 
vrcholnej světověj súťaži tentokrát ne- 
chýbali ani naši zástupcovia. Vďaka 
porozumeniu ÚV Zvázarmu, aj ketf na 
vlastně náklady, nás reprezentovali 
Zdeněk Ješina z Pardubic, ing. Jaro
slav Muller z Piešťan a Jozef Löbb 
z Nitry s oficiálnými pomocnlkmi 
a vedúcim Václavom Chalupníčkom.

Nepriazeň počasia zčásti narušila 
program majstrovstiev. Pčvodný záměr 
lietaf sedem súťažných köl sa nepoda
řilo realizovať. S problémami 
a s využitím rezervného dňa sa podařilo 
odlietaf šesť köl, aj to najma preto, aby 
bolo možné najslabší výsledok škrtať. 
Právě v prvom kole zalietalo slabšie 
viacero favoritovy vrátanie domácích 
(39. bol Decker, 7. Schlott a Liese až 
41.).
Úlohu A lietalo súčasne osem prete
károv, úlohu B štyria pretekári a rýchlosť 
sa lietala po jednom. Značné časové 
straty vznikali pri „natahovaní" navi- 
jákov a ich likvidácii po každom štarte. 
Přitom každý štartujúci mal připravené 
a natiahnuté najmenej dve laná. Spo- 
čiatku, aj vinou počasia, bolo proble
matické odlietať kompletně súfažné 
kolo za jeden deň. Přitom organizačně 
zabezpečovalo majstrovstvá rovných 
100 organizátorovi V tejto súvislosti 
bola prekvapujúco často spominaná 
organizácia súťaže v Poprade, a to aj 
pretekármi, ktorí o nej věděli len 
z počutia.

Letisko Achmer s bohatou plachtár- 
skou históriou bolo verkosťou a vyba
vením vhodné na poriadanie MS. 
V blízkom hangári bola umiestnená 
obrovská výsledková listina, výstava 
a predajne modelářského materiálu 
a suvenírov. V starom hangári bolo 
tlačové středisko, podávala sa tam stra
va, v areáli bol autokemp so sociálnymi 
zariadeniami. Tri mesiace před maj- 
strovstvami vyhořel prístavok letištnej

budovy — spoločenská miestnost ae
roklubu.

Počas majstrovstiev pracovalo pria- 
mo na letisku tlačové středisko, ktoré 
každý večer vydávalo bulletin Competi
tor's Achmer News, ktorý obsahoval 
různé aktuality, perličky, oznamy, roz
hovory a hlavně výsledky súťaže 
a rozlosovanie pre následujúce kolo.

Organizácia súťaže až na spomlnané 
sťahovanie navijákov sa v podstatě 
gelíšila od súťaži pohádaných u nás. 
Ozvučenie letiska bolo veťmi dobré, na 
bázach A a B bol len jeden veťký 
zameriavací triangel, pod ktorým sedeli 
časomerači a před nimi na podstav- 
coch vo výške asi 1 m boli štyri druhy 
signalizácií pre úlohu B. Startér 
s pomocníkom sídlili vo vyvýšenej 
zasklenej „věži".

Pre dobrý výsledok jak jednotlivce, 
tak aj družstva je nutná dokonalá súhra 
jeho všetkých členov. V pracovnom 
priestore sa mohli pohybovať len prete
kári so štartovným číslom, pomocníci 
s rovnakým číslom rozdielnej farby 
a vedúci družstva. U nášho družstva 
možno hodnotiť vefmi dobrú spolu-

Majster světa R. Liese z NSR
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Setkání
RC V2-PM

Ve dnech 10. až 12. Července se 
uskutečnilo v Senici na Hané první 
setkání příznivců termických RC větro
ňů s pomocným motorem. Díky pocho
pení vedení JZD Mírová cesta byli 
všichni účastníci příjemně překvapeni 
ubytováním v jeho zařízení, stejně jako 
stravováním v družstevní jídelně: za 
všechno patří senickému JZD poděko
vání účastníků. Trénink a dvě soutěže 
probíhaly na místním práškařském le
tišti.

Setkání mělo zhodnotit stav v této 
kategorii, umožnit vzájemnou výměnu 
zkušeností, posouzení pravidelná tak 
usnadnit modelářům další postup. Se
tkání se účastnili převážně modeláři, 
kteří stáli u zrodu této kategorie, 
a trenér ČSR RC větroňů Jaroslav 
Suchomel. Kromě besed probíhalo po 
večerech i promítání amatérských filmů 
z několika soutěží.

Setkání svůj účel splnilo. Mnoho věcí 
bylo ujasněno, utužil se kolektiv, vznik
la nová přátelství. Někteří účastníci 
předvedli různé pípy pro zastavování 
přívodu paliva do motoru, amatérsky 
zhotovené vypínače, jednolisté vrtule 
a také různě upravované motory. Z nich 
byl asi nejzajímavější motor Gustava 
Zapletala ze Slavkova u Brna, který 
přestavěl „jedenapůlku" MVVS do no
vé skříně s klikovým hřídelem ulože
ným v kuličkových ložiskách, z čehož 
vyplynulo sání diskovým šoupátkem. 
Hodné se hovořilo o profilech, velikosti 
modelů a způsobu stavby hlavně křídel. 
Z diskusí, které se vždy protáhly dlouho

do noci, vzešlo mnoho zásad a rad, 
z nichž aspoň několik nyní před
kládáme modelářské veřejnosti:
■  Zatím nelze jednoznačné prohlásit, 
zda je lepší a výkonnější model 
s motorem 2,5 cm3 nebo model 
s menším motorem. S modely na 
„dvaapůlky" je zatím více problémů 
a hodí se více do větrného počasí.
■ Byla konstatována nízká kvalita mo
torů MVVS 1,5 cm3, především malá 
životnost. Motory 2,5 cm3 jsou na tom
0 poznání lépe, i když kvalita výbrusů 
není stálá. Navíc jsou tyto motory 
vysokootáčkové, což není pro naši 
kategorii vždy využitelné.
■  Mnoho modelářů má potíže s palivo
vou instalací. Doporučujeme zhotovo
vat nádrže aspoň se sítkem pro zame
zení pěněni paliva, případně s pře
pážkou. Nabízí se i použití nádrže 
systému „krm ítko". Pro zastavování 
motoru jednoznačně převládá pou
žívání různých píp.
■  Bylo konstatováno, jak důležité je 
zvyknutí si na model a zvládnutí rychlé
ho spouštění motorů. Stále více se 
prosazují spouštěče — elektrické
1 mechanické.
■  Připomínáme, že není vhodné hned 
po vypuštění modelu natahovat výškov-

ku. Výhodnější je nechat model získat 
rychlost přibližně vodorovným letem.
■ Někteří modeláři se stále nemohou 
vyrovnat se skutečností, že motory 
musejí být opatřeny účinnými tlum iči 
hluku, což je  předepsáno pravidly. Je 
škoda, že výrobce motorů MVVS na 
tuto skutečnost, která není známa až od 
vzniku kategorie RC V2-PM, vůbec 
neraguje a stále vyrábí motory bez 
tlumičů, a co je horší, se špatnou 
možností nějaký tlumič na motor p ři
pevnit.
■  Modelářům, kteří ještě dostatečně 
nezvládli motory, radíme: Po spuštění 
nechte motor dostatečně ohřát; 
chraňte jej třeba rukou před ochlazo
váním proudem vzduchu od vrtule. 
Teprve potom vylaďte motor na maxi
mální výkon, nejlépe v aspoň přibližně 
letové poloze.
■  Na adresu výrobce modelářských 
motorů: Domníváme se, že by nebylo 
od věci vyrábět úplně novou „jedena- 
púlku", třeba se stávajícím výbrusem, 
ale s klikovým hřídelem uloženým 
v kuličkových ložiskách.
■  Ke konstrukci modelů: Velmi vhod
ným materiálem je dýha wawa 
o tloušťce 0,7 mm. Křídlo z ní zhotove
né je zhruba stejně těžké jako balsové, 
je však podstatně odolnější.
■ K palivu pro detonační motory: 
Motorům vadl velký obsah síry v palivu. 
Vhodný je petrolej PS-2 z Tatrachemy 
Trnava, prodávaný v balení po 1 litru. 
Má obsah max. 0,08 % síry.

■ Výsledky soutěží odlétaných na set
kání: sobota 11. 7. — 1. M. Horák, 
Velké Losiny 1472; 2. J. Suchomel, 
Praha 4 1403; 3. G. Zapletal, Slavkov 
1277 b.; neděle 12. 7. — 1. J. Suchomel 
1356; 2. M. Horák 1342; 3. J. Javúrek, 
Bruntál 1320 b.

MK

prácu a nemožno upriet maximálnu 
snahu.

Ďalšou podmienkou je dobrý model 
— tie naši malí. V pilotáži máme ešte 
určité rezervy. K dosiahnutí lepších 
výsledkov je potřebné zabezpečiť hlav
ně kvalitně batérie k navijákom 
a dostatok kvalitného silonu. Rozdiel 
v dosahovaných výškách našich mode- 
lov voči špičke je 40 až 50 metrov, čo už 
je cítit. Pri štarte sa vleká na doraz, 
často praskajú silony, rešp. vložené 
členy. Preto tie dva až štyri natiahnuté 
silony pri každom štarte. Samozrej- 
mosťou bolo časté opakovanie štartu, 
ak sa vystrelenie úplné nepodařilo. 
Vystřelením získávali modely predných 
pretekárov 50 až 80 metrov výšky 
naviac. Z uvádzaných dóvodov napří
klad družstvo NSR měnilo lanká 
v navijákoch po každej diciplíne, teda 
osemnásfraz, a to v štyroch navijákoch! 
Pri rozhovore s Wernerom Grothom, 
zástupcom NSR v FAI a vicepreziden- 
tom CIAM FAI, sme sa dozvěděli, že 
jeden naviják družstva NSR stál 
1000 DM, čo ani tam nie je maličkost.

Na dosiahnutých výsledkoch našich 
sa okrem uvedených faktorov určitým 
spčsobom prejavila aj nováčkovská 
daň. Veď Löbbov model sa v tretorn 
kole zrazil vo vzduchu s maďarským 
modelom, Ješina pri ukončování úlohy 
C škrtol o zem atp. V každom případe 
však účast na MS je verkým prlnosom 
pre našich modelárov. Získané skúse-

nosti, poznatky, atmosféra MS 
a možnost výměny názorov sú k neza- 
plateniu a určité sa prejavia v najbliž- 
šom období. Je reálny předpoklad, že 
pri požadovanom materiálnom zabez
pečení, spoločnom sústredení a trénin- 
gu móžu naši modeláři dosiahnut aj 
v kategórii F3B popředně umiestnenie 
na ME aj na MS. No aj s tohoročným 
výsledkom družstva mčžeme byt spo
kojní.

Ešte pár postrehov k modelom na
šich pretekárov. Všetci mali kompozito- 
vý model z Piešťan, ktorého popis na 
stránkách Modelára vyvolal protichod- 
né názory. Správnost nastúpenej cesty 
bola svojím spčsobom potvrdená aj na 
tohoročných MS. Na záverečnom ban
kete obdržal Jozef Löbb a s ním celý 
kolektiv tvorcov zvláštně ocenenie za 
najprogresivnejší model MS! Na oce
nenie model navrhli přítomní redaktoři 
modelárskej tlače.

Zo socialistických štátov štartovali 
ešte družstvá MLR, NDR a PL!R. Dařilo 
sa maďarským pretekárom, z ktorých 
najlepší Janos Horváth obsadil 22. 
miesto. Poliak Peszke — stály účastník 
popradskej sútaže — obsadil 25. mie
sto. Pre zaujímavosf uvádzame, že naši 
južní súsedia mali tridsafdňové sústre- 
denie před odchodom na MS a každý 
model majú poistený na 60 000 forin- 
tov. Najlepší pretekár z NDR Falken
berg obsadil 41. miesto.

O velkej vyrovnanosti účastníkov MS

svědčí aj to, že medzi prvým a dvadsia- 
tým v konečnom poradí je rozdiel len 
887 bodov. Výsledky najviac ovplyvňo- 
vala úloha C, v ktorej boli v jednotlivých 
súfažných kolách dosiahnuté tieto ča
sy: I. Stahl, Švédsko 18,5 s; II. Liese
19.1 s; III. Schlott, obaja NSR 20,0 s; 
IV. Work, USA 18,8 s; V. Holt, Nizozemí
19.1 s; VI. Work 18,5 s.

Prevládajú laminátové a kompozito- 
vé koňštrukcie o rozpatí okolo 3 met
rov, často bol používaný profil HQ 2,5, 
lomenie do V, rešp. W, značná část 
konštrukcií mala křídlo v celku či na- 
súvatelné uši. Navijáky majú najnovšie 
dva navíjacie bubny na jednom pod
vozku.

Dr. Miroslav Šulc, 
Václav Chalupníček

VÝSLEDKY: 1. R. Liese, NSR 14 677,2; 2. P. 
Hoffmann, Rakousko 14 512,7; 3. S. Villani, 
Itálie 14 504; 4. S. Haley, Velká Británie 
14 344,8; 5. R. Ammann, Švýcarsko 14 313,5; 
6. N. Wright, Velká Británie 14 302,8; 7. J. ten 
Holt, Nizozemí 14 291,6; 8. K. Wasner jr „  Ra
kousko 14 290,2; 9. D. Worrall. Velká Británie 
14 258,5; 10. G. Aichholzer, Rakousko
14 251,7; — 35. Z. Ješina 13 172,8; 36. J. 
Múller 13 088,7; 37. J. Löbb, všichni CSSR 
13 039,8 b.
Družstva: 1. Rakousko (Aichholzer, Hoff- 
mahn, Wasner) 43 054,6; 2. Velká Británie 
(Haley, Worrall, Wright) 42 906,1; 3. NSR 
(Decker, Liese, Schlott) 42 884,3; 4. švýcar
sko 42 733,6; 5. Nizozemí 42 061,4; 6. Itálie 
41 522,7; 7. USA 41 270,1; 8. MLR 40 353,9; 
9. Francie 40 289; 10. Belgie 40 148,5; 11. 
CSSR 39 301,3 b.
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Rekreační 
RC model
Piper PA-15  
Vagabound
Konstrukce: Jaroslav Fara

Model je navržen podle amerického 
sportovního letadla, vyráběného v roce 
1947. Třípohledový výkres byl zveřej
něn v Leteckém modeláři 8/1962.

Stejně jako předloha je i model určen 
ke sportovnímu a rekreačnímu létání. 
Je celobalsový — kromě přepážek 
a podélníků trupu a líšt nosníku křídla. 
Veškerý potřebný materiál a jeho roz
měry jsou uvedeny na výkrese. Není 
zakreslen motor, nádrž a díly RC 
soupravy, jimž si jistě každý svůj model 
přizpůsobí při překreslování výkresu 
do skutečné velikosti.

Trup. Základ tvoří bočníce, zesílené 
podélníky a příčkami. Trup se staví 
„v  ruce", takže pozor na jeho souměr
nost. Bočníce spojíme nejprve pře
pážkami, potom slepíme jejich zadní 
konce a pak vlepíme příčky. Levá 
bočníce je v celku, pravá je u přepážky 
2 přerušena a oddělená část je spojena 
se snímací částí krytu motoru.

Křídlo stavíme na pracovní desce, 
vnější části samostatné včetně tuhého 
potahu. Tuhý potah spodní strany kříd
la přitiskneme ke konstrukci pod
ložkami. Hotové vnější části spojíme 
sestavením střední části křídla; spodní 
lišty nosníku ovšem předem musíme

obrousit podle výkresu. Dráty pro 
ovládání křidélek, uložené v trubkách, 
musejí být souosé se závěsy křidélek. 
Ta sestavíme při stavbě vnějších částí 
křídla. Křídlo je k trupu vpředu připev
něno kolikem, vzadu polyamidovým 
šroubem. Vzpěry nejsou funkční; na- 
souvají se drátovými kolíky do otvorů 
v křídle a trupu.

Ocasní plochy slepíme z balsových 
prkének a přilepíme k trupu.

Podvozek je k trupu připevněn 
dvěma kovovými pásky a dvěma páry 
šroubů a matic M3. Vzpěry 7 a 8 dole 
ovážeme tenkým drátem a spájíme; 
prostor mezi nimi vyplníme balsou 
a polepíme monolitem. Ostruha z drátu 
do jízdního kola je otočná závitovým 
koncem v niplu, zalepeném do trupu. 
Se směrovkou je  ostruha spojena 
drátovou pružinou, připájenou k ostru
ze.

Motorová skupina. K pohonu lze 
použít výkonný motor od zdvihového 
objemu 1,8 cm3 až do 3,2 cm3 (s nímž 
létal prototyp) s ovládáním otáček. 
Podle použitého motoru je nutné upra
vit rozteč nosníků motoru. Pro přístup 
chladicího vzduchu jsou v masce 8 
a přepážce 1 otvory; vzduch odchází

otvorem ve spodní části před pře
pážkou 2.

Potah. Kabinu „zasklíme" průhled
nou plastikovou fólií, kterou zamáčkne
me do balsy až na úroveň vnějšího 
povrchu bočnic. Trup a ocasní plochy 
polepíme tenkým papírem, křídlo po
táhneme středně tlustým papírem. Po
vrchová úprava je běžná.

Zabarveni. Celý model je sytě žlutý, 
náběžná část křídla, pruh na trupu 
a maska motoru jsou modré, poznávací 
značka je černá.

RC souprava má čtyři serva, která 
ovládají kormidla, křidélka a otáčky 
motoru. Postačí ale i zařízení se dvěma 
servy — potom je třeba motor seřídit na 
vhodné stálé otáčky a zvětšit vzepětí 
křídla asi na 5 až 6°. Táhla ke korm id
lům jsou z balsy o průřezu 7 x 7  
s drátovými koncovkami, k motoru 
vede ohebné táhlo.

Létáni je příjemné. Je třeba mít na 
paměti, že všechny ovládací plochy 
jsou poměrně velké a tudíž účinné, 
takže s ovládacími pákami vysílače je 
třeba zacházet citlivé. Výchylky korm i
del a křidélek seřídíme pro začátek 
raději menší.

Znovu:

Pozor

vrtule!

Polemik na toto téma již bylo dost. 
Většinou končily upozorněním na 
nebezpečí při použití nevyztuže- 

ných plastikových vrtulí na výkonněj
ších motorech, zejména v chladnějším 
počasí.

O tom, že se může roztrhnout 
i dřevěná vrtule, jsem se přesvědčil při 
ladění motoru 6,5 cm3 pro kategorii 
F3D. Při otáčkách 30 000/min došlo 
k roztržení testovací vrtule. Motor ještě 
několik sekund běžel, než jsem jej 
stačil přeplavit. Jen díky robustnímu 
uchycení zůstal na zkušebním stojanu. 
Poškodilo se však několik dílů motoru 
a jen náhodou nebyl nikdo zraněn. 
Otvor zející v tvrdé půdě letiště výmluv
ně svědčil o energii utrženého listu 
vrtule. Před testováním byla vrtule 
nepoškozená a skladovaná v pevném 
obalu. Její torzo je na snímku.

Poučení z této příhody je jedno
značné: Žádný materiál nemá neome
zenou pevnost! Vrtule jsou na modelář
ských motorech namáhány značným 
zatížením, kterému nemusí odolat ani 
kvalitní tvrdé dřevo. Navíc považuji za 
potřebné varovat před použitím provi
zorních zabíhacich přípravků s nejistým 
uchycením motoru, na nichž může 
snadno dojít ke značným vibracím.

Kromě nebezpečí úrazu se totiž značně 
zvyšuje pravděpodobnost destrukce 
vrtule nebo některé části motoru při 
mnohem nižších otáčkách, než jakých 
dosahují speciálně upravené motory. 
Tzv. „kousnutí se" motoru je mnohdy 
doprovázeno zlomením klikového 
hřídele nebo odšroubováním i velmi 
pevně dotažené vrtule i s vrtulovým 
kuželem; předvídat pohyb tohoto tělesa 
lze jen velmi obtížně. Skutečnou příči

nou přitom mohla být třeba vibracemi 
uvolněná pojistka pístního čepu.

Proto je třeba dbát na pevné 
a spolehlivé uchycení motoru nejen 
v modelu, ale i při zabíhání a zkouš
kách, kdy několik minut í sekund chodu 
za velkých vibrací opotřebí motor víc 
než dlouhý provoz nebo poškodí víc 
než havárie modelu.

Petr Pospíšil, LMK Praha 10
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Soutěžní model 
kategorie RC V2-PM

DIPLOMAT
Konstrukce, výkres a popis: Miloň Kutil, LMK Bílovice nad Svitavou 
Prototyp postavil a ověřil: Petr Tomeěek, LMK Slatinice

Cílem bylo vytvořit model kategorie 
RC V2-PM, využívající laminátový trup 
Universal z podniku ÚV Svazarmu 
Modela. Návrh tohoto modelu vychází 
z osvědčeného soutěžního modelu, 
který ovšem měl trup amatérsky zhoto
vený laminováním do negativní formy. 
Sériové vyráběnému trupu bylo původ
ní křidlo a ocasní plochy jen nezbytně 
přizpůsobeny. Křidlo je opatřeno profi
lem HQ 2,5/9, stejné vhodné a staveb
ně o něco jednodušší je křídlo 
s profilem E 205. Zkušenější modeláři 
mohou křidlo zhotovit z pěnového 
polystyrénu, polepeného dýhou wawa.

Model nebyl konstruován se snahou 
po dosažení co nejmenšl hmotnosti, ale 
hmotnosti předepsané pro tuto katego
rii, tedy aspoň 800 g /cm 3 zdvihového 
objemu motoru. Na výkrese nejsou 
všechny detaily, neboť model není 
určen pro naprosté začátečníky v RC 
létáni.

Všechny jinak neoznačené rozměry 
jsou v milimetrech. Pokud budete vý
kres napínat na pracovní desku, což je 
vhodné při stavbě křídla a ocasních 
ploch, nezapomeňte jej chránit tenkou 
plastikovou fólii. Pokud není uvedeno 
jinak, je k lepení použito acetonové 
lepidlo.

Křidlo má všechna žebra zhotovena 
podle šablon z ocelového plechu či 
duralu tl. 2. Sestavení křidla je běžné, 
za zmínku snad stojí pouzdra pro 
spojku jeho polovin z pocínovaného 
konzervového plechu tl. 0,6 až 
0,8 mm, vlepená mezi lišty hlavního 
nosníku, pochopitelně epoxidem.

Trup je z laminátové skořepiny Uni
versal, kterou je bezpodmínečně nutné 
před zahájením práce umýt v teplé 
vodě mýdlem či saponátem a po 
oschnutí obrousit jemným brusným

papfrem. Po zhotoveni nezbytných 
otvorů jsou do skořepiny epoxidem 
vlepeny přepážky, deska pro uložení 
serv, výztuhy a baisový steven kýlovky. 
Z vnější strany jsou ke skořepině 
přilepena žebra centroplánu z překližky 
tl. 3.

Motorové lože je z překližky tl. 4. 
Současně s ložem je nutné zhotovit 
i přechod do vrtulového kuželu. Menši 
kužel Modela lze použit, ale je třeba 
počítat s tfm, že je středěný pouze na 
dosedací plochu vrtule, což nepovažuji 
za dostatečné. Proto doporučuji zhoto
vit kužel zachycený na výkrese. Vyosení 
motoru o  3° dolů je nezbytné!

Hotový trup je po přebroušení 
a vytmelení přestřikán autoemailem ve 
spreji.

Vodorovná ocasní plocha je sestave
na na výkrese převážně z balsy. Její

VKMfSUN M0T0« M0OCIA 25 Of
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KONSTRUKCÍ M KUTIL
ROZPĚTÍ 28»  mm DÍLKA ’290 mm
PLOCHA KftiOLA 516 Oxt PLOCHA VOP 5* am'
►•«THOST 2000 « ZATÍŽENÍ 215 «Aim*

poloviny jsou spojeny dráty, zasouva
nými do trubek, svinutých třeba 
z papíru Mikalenta.

Potah a povrchová úprava záležejí 
na možnostech. Jako velmi vhodný se 
jeví potah plastikovou nažehlovacl fólií 
(vhodná je k dostání v NDR), která 
vytváří hladký povrch, nevyžadující 
další úpravy. Při použití papíru nebo 
tkaniny je třeba potah důkladně lakovat 
a brousit, aby měl co nejhladší povrch.

Motor, palivová instalace. Na výkre
se je motor MVVS 2,5 DF, je ovšem 
možné použít i žhavicí stejné značky 
nebo třeba u nás před Časem prodáva
ný motor Enya .15. Nádrž a zařízení pro 
zastavování motoru nejsou na výkrese 
uvedeny. Doporučuji nádrž o objemu 
asi 20 cm3, spájenou z pocínovaného 
plechu a umístěnou za motorovou 
přepážku. Pípu je vhodné umístit hned 
ke karburátoru, aby zásoba paliva za ní 
(směrem k motoru) byla co nejmenší.

RC vybavení. Vyhovuje RC souprava 
se dvěma servy, protože zastavování 
motoru se většinou odvozuje od serva 
výškovky (při plném natažení se uvolní 
pojistka).

Hlavni materiál (rozměry jsou v mm) 
Balsové prkénko tl. 2: 80x750 — 16 ks, 

tl. 3: 60x900 — 1 ks, tl. 5: 60x900
— 2 ks.tl. 10: 60x900 — 1 ks 

Překližka tl. 3:250x250, tl. 4: 250x250 
Smrkové (borovicové) lišty: 3x8x1400

— 4 ks, 3x5x1400 — 4 ks, 3x5x1000
— 2 ks, 5x5x1000 — 2 ks 

Duralový plech tl. 2: 150x250, tl. 5:
25x270

Pocínovaný plech tl. 0,4 až 0,6: 30x100
— 2 ks

Laminátový trup Modela Universal
— 1 ks

Drobné díly Modela: páka plovoucí 
VOP — 1 ks, páka korm idla — 1 ks, 
otočné závěsy — 2 ks, koncovky 
táhla — 2 ks 

Epoxy 1200 — 200 g 
Nitrolak čirý zaponový — 100 g 
Není uveden materiál na potah, po

vrchovou úpravu a RC vybaveni.

Stavební výkres ve skutečné velikosti a s úplným stavebním návodem vyjde pod 
číslem 153 s v řadě plánků Modelář.

Název:
Konstrukce:
Typ:

Rozpětí:
Délka:
Hmotnost:
Křidlo
Plocha:
Profil
Hlavní materiál 
Ocasní plochy
Plocha VOP: 
Profil VOP: 
Hlavní materiál 
Trup
Hlavní materiál

Doporučený
motor:
Ovládané
prvky:

Diplomat 
Miloň Kutil
větroň s pomocným 
motorem kategorie 
RC V2-PM 
2806 mm 
1290 mm 
nejméně 2000 g

61,6 dm2 
HQ 2,5/9
balsa, smrk, překližka

8,4 dm2 
NACA 0009 
balsa, smrk

laminátová skořepina 
Modela Universal

Modela MVVS 2,5 DF,

směrovka, výškovka, 
zastavování motoru
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Avia BH-3
Konstruktérská dvojice Beneš—Hajn se do historie českosloven

ského letectví zapsala řadou na svou dobu odvážných jednoplošníků. 
První — a hned úspěšnou — konstrukci jejich Společnosti pro opravu 
a výrobu letadel s r. o. Avia byl v roce 1920 dolnoplošník BH-1 
Experimental. Když se po úpravě na dvoumístný stal v následujícím 
roce suverénním vítězem své třídy v Okružním letu republikou, 
potvrdil správnost zvolené koncepce. Dobré vlastnosti sportovního 
letounu přivedly konstruktéry k odvážné myšlence postavit stíhací 
jednoplošník, naprosto odporující představám armádního veleni. 
Jejich troufalost přišla v pravý čas, neboť stárnoucí letadlový park 
bylo třeba rychle doplnit, a tak byla Avii zadána objednávka na stavbu 
prototypu.

Pod označením Av-B-3.01 vzlétl 16. prosince 1921. Tovární pilot B. 
Munzar si už při prvním pětadvacetiminutovém letu dovolil udělat na 
nevyzkoušeném letounu tři přemety! Při dalších zkušebních letech 
dosáhl prototyp rychlosti 222,626 km /h a do výšky 6900 m vystoupal 
za 27 min 30 s.

Ačkoliv byl prototyp při havárii zničen, byla Avii povolena stavba 
náhradního stroje a v prosinci 1922 objednalo MNO deset sériových 
letounů Av-B-3. Vojenské správě byly předány na podzim následu
jícího roku.

Letouny, v armádé označené B-3, měly velmi citlivé řízeni a za 
každou chybu v pilotáži se mstily. Po několikaměsíčním pobytu u 
1. leteckého pluku v Kbelfch byly přiděleny leteckému učilišti 
v Chebu. 2áci si pochopitelné s letouny nedokázali poradit lépe než 
zkušeni piloti, a tak došlo k několika haváriím, po nichž byly 
poškozené letouny postupné zrušeny.

Na výkrese a fotografiích je letoun B-3.4, jenž byl v roce 1923 
vrácen Avii ke zkouškám s motorem Walter W-IV.

TECHNICKÝ POPIS
Avia BH-3 byl polosamonosný vzpěrový dolnoplošník celodřevěné 

konstrukce.
Křidlo s dvojici skříňových nosníků bylo dvoudílné. Jeho poloviny 

byly na spodní části trupu uchyceny kováním a k horní straně trupu 
vzpěrami tvaru V. Tloušťka profilu se směrem od trupu k místu 
uchyceni vzpěry zvětšovala, ke konci křídla pak zmenšovala. Křídlo 
bylo z obou stran od náběžné hrany po druhý nosník potaženo 
překližkou, celek plátnem. Na náběžné hraně byly výstupky, chránící 
křidlo při demontáži. Vzepěti křidla bylo 4,5°, úhel náběhu asi 0,5°. 
Křidélka byla ovládána soustavou pák a trubkových táhel, zcela 
ukrytých uvnitř křidel.

Ocasnf plochy. Vysoký plochý trup nahrazoval kýlovku, směrové 
korm idlo s dřevěnou kostrou a plátěným potahem bylo aerodynamic
ky vyváženo. VOP tvořil stabilizátor s dřevěnou kostrou a překližko
vým potahem a výškové kormidlo, jež mělo dřevěnou kostru 
potaženou plátnem.

Trup měl kostru tvořenou čtyřmi podélniky a dřevěnými přepážka
mi. Jasanové nosníky byly pro zvýšení tuhosti v přední části ovinuty 
plátnem. Kostra byla potažena překližkou, zevnitř mezi přepážkami 
vyztuženou latěmi. Nad motorem byly uloženy dva kulomety Vickers 
0303 ráže 7,7 mm, střílejíc! okruhem vrtule.

Podvozek byl pevný, smíšené konstrukce. Dřevěné hlavní nohy byly 
k trupu připevněny kováním, dělená osa podvozku v aerodynamic

kém krytu byla k trupu přichycena vzpěrami z ocelových trubek. Kola 
měla rozměry 760x100 mm, ostruha z listových ocelových pružin byla 
zakončena botkou.

Pohonná jednotka. Řadový vodou chlazený šestiválcový motor 
BMW lila měl výkon 136 kW. Jasanová vrtule Avia č. 15 o průměru 
2800 mm měla listy široké 200 mm. Hlavni palivová nádrž, odhazova- 
telná za letu, měla objem 104 I, pomocná tlaková nádrž 131. Částečně 
zatahovací chladič byl umístěn mezi podvozkovými nohami.

Letoun B-3.4 s motorem Walter W-IV měl pevný voštinový chladič 
a upravený podvozek.

Zbarveni. Avia B-3.4 byla podobně jako ostatní sériové letouny 
opatřena zastíracím nátěrem, tvořeným plochami zelené, okrové 
a hnědé barvy. Spodní plochy byly natřeny hliníkovou barvou. 
Výsostné znaky praporového typu byly na obou stranách křidel a na 
směrovce. Na bocích trupu bylo černé číslo B 3.4, ve zmenšené 
podobě se opakovalo na pravé straně směrovky pod přední části 
výsostného označení a pravděpodobně též na dalších odnímatelných 
dílech letounu.

Technická data a výkony. Délka 6,98 m, výška 2,77 m, rozpětí 
10,24 m, nosná plocha 15,76 m2, rozchod podvozku 1580 mm, vlastni 
hmotnost 795 kg, letová hmotnost 1047 kg. Rychlost při zemi 
225 km/h, rychlost v 4000 m 240 km/h, přistávací rychlost 75 km/h; 
doba výstupu do 1000 m 1 min 50 s, do 3000 m 6 min, do 5000 m 10 
min 37 s, dostup 8500 m, dolet 450 km, vytrvalost letu 2 h 15 min.

Připravil M. Salajka
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Přebor ÖSR 
v raketovém 
modelářství
Vyškov, 14. až 16. srpna

Vítr, vítr a ještě jednou vítr, tak lze 
charakterizovat letošní nejvyšší soutěž rake
tových modelářů z Cech a Moravy, Organiza
ce se ujala Vzorná ZO Svazarmu při SOUe 
Zbrojovky Vyškov, která v letošním roce 
oslavila dvacet let činnosti svých raketýrů. 
Svého úkolu se zhostila na výtečnou, účast
níky snad jen trochu zlobilo, že velké stany, 
v nichž se mohli připravovat, byly od starto- 
viště vzdáleny asi sto metrů. Vysvětlení, že 
díky neustále se měnícímu směru větru se 
startoviště ještě před zahájením soutěže 
třikrát stěhovalo, však přijali; ostatně zrád
nost větru poznali v průběhu soutěže na 
vlastní kůži.

Příjezd soutěžících do Vyškova byl stano
ven na pátek 14. srpna dopoledne. Překvapi
vě vůbec nedorazili reprezentanti Středo
českého kraje, přestože při určování počtu 
soutěžících z jednotlivých krajů komisí rake
tových modelářů RMo ČÚV Svazarmu měli 
jeho představitelé námitky, že jich je nomino
váno příliš málo.

K slavnostnímu zahájení, které začalo 
podle plánu ve 14.00 h na pozemku Aeroklu
bu Vyškov, nakonec nastoupilo čtyřicet pět 
soutěžících. Přivítali je představitelé stranic
kých a správních orgánů okresu Vyškov 
i samotného města a vyškovských podniků, 
což u některých účastníků vyloudilo závistivé 
povzdechy; takový zájem a podpora opravdu 
nejsou běžným zjevem.

Neprodleně po slavnostním zahájení dal 
hlavní rozhodčí J. Andrlík pokyn k otevření 
přejímky modelů kategorie S6A. Přejímaly se
— jak je zvykem na mezinárodních soutěžích
— oba modely najednou. Již první kolo 
přineslo krutý poznatek: vítr o rychlosti 4 až 
6 m /s hnal modely přímo do lánu více než 
dva metry vysoké kukuřice. Doběhnout

Nejúspěšnější účastník přeboru Milan 
Kučka létal v kategorii S5C s malým 
modelem Ariane 1

a najit v takovém terénu model je krajné 
obtížné, a tak je spíše s podivem, že pro úlet 
obou modelů nenastoupili do posledního 
kola jen tři soutěžící. Zklamáni řadě favoritů 
přinesla nevypočitatelná termika, na štítě 
například zůstali v této kategorii většinou 
úspěšní Plzeňáci.

Do sobotního rána se soutěžící probouzeli 
s vírou, že se počasí konečně zlepší. Již první 
vyhlédnutí z okna je však přesvědčilo
0 opaku. Tmavé mraky se převalovalv nízko 
nad zemí, občas i krátce sprchlo. Úvodní kolo 
kategorie S3A bylo proto odloženo a později
— po několika startech, při nichž modely 
mizely v mracích — muselo být zrušeno. Pak 
se však oblaka přece jen trochu zvedla. 
Pohříchu vzrostla i rychlost větru, a tak ani to, 
že tentokrát vál do otevřené krajiny, neza
bránilo řadě úletů. Protože se však létala jen 
dvě kola, nikomu to příliš nevadilo. Nejhůře 
na tom byli časoměřiči: sledovat model po 
celých 360 s v třetím kole bylo často nad 
jejich možnosti. Přesto se do prvního kola 
rozlětávání, kterě se ovšem uskutečnilo až 
v podvečer, probojovalo devět soutěžících, 
z nichž tři zapsali opět maximum 420 s. 
Model však už zbyl jen letovickému M. 
Kučkovi, který s přehledem odstartoval 
a zvítězil.

Při kategorii S4B, která se létala odpoled
ne, se už sice oblaka roztrhala, ale vítr dále 
zesílil. Soutěžící s klasickými raketoplány 
s pevným křídlem — a bylo jich překvapivě 
podstatně víc než před dvěma léty v Táboře
— neměli šanci. Pokud už jejich modely 

•viděli časoměřiči, ztratili je oni sami při 
sledování. Ztrát samozřejmě nezůstali ušet
řeni ani majitelé rogall, tentokrát prakticky 
jen typu kachna, nicméně měli aspoň větší 
naději na slušný čas. Do třetího kola už 
nenastoupilo asi osm soutěžících, protože 
jim ulétly oba modely.

V neděli při soutěžích maket trápení 
s větrem pokračovalo. Návrat modelu 
v časové soutěži maket S5C byl spíše 
otázkou štěstí. S pěkným malým Saturnem 
1B se rozloučil I vítěz této kategorie J. 
Olšanský z Prahy. Nedostatek motorů se 
projevil větším počtem explozí, než bývá 
zvykem; soutěžící prostě museli použít to, co 
měli. (Celkem překvapivě ovšem v předcho
zích kategoriích explodovalo i několik moto
rů MM z letošních sérií.) Uznání si zaslouží 
Z. Kolář z Krupky, který doslova kousky své 
Kappy 52 M po výbuchu motoru FW v prvním 
kole pečlivě sesbíral, slepil, a v druhém kole 
naletěl maximum. Pěkný model Ariane
1 předvedl stříbrný M. Kučka, na bodování 
jej ovšem předložil s bíle nastříkaným ná
stavcem pro motor takových rozměrů, že 
z makety dělal spíše raketu budoucnosti. 
Bodovači se kupodivu až po dlouhé diskusi 
dohodli, že něco takového není přípustné, 
a tak M. Kučka musel „booster" aspoň 
podstatně zkrátit. Velmi dobře zpracovaný 
model Vertikal přivezl adamovský P. Pazour, 
v letové části soutěže však v prvním kole 
naletěl jen 104s a v druhém kole se mu 
model rozdělil. Jinak jako obvykle převládaly 
Sondy S3 a S9. Sympatická snaha přede
vším šenovských modelářů o dvoustupňové 
makety zatím nebyla korunována úspěchem; 
jejich Sondy buď neměly brzděný první 
stupeň, nebo byly nestabilní.

V kategorii S7 se sešlo pouhých třiadvacet 
modelů, z nichž několik bylo víceméně do 
počtu. Přísné měřítko snesly vlastně jen 
Pazourův Sojuz T, Kolářova Ariane 1 a snad 
ještě Štěpánková Ariane 1. Šenovští raketýři 
opět předvedli dvoustupňové Sondy, tento
krát s větším úspěchem. Nejlěpší účastník 
přeboru, M. Kučka, dovršil svůj úspěch 
pěkným startem dvoustupňového Diamantu 
B, jenž mu vynesl třetí místo. Po statickém 
hodnocení vedoucí P. Pazour připravil svůj 
model na start až před koncem druhého 
kola. Exploze motoru však jeho naděje 
zhatila; body ze statického hodnocení mu 
stačily jen na sedmé místo. Naopak velmi 
pěkný start předvedl vítězný Z. Kolář.

Slavnostní zakončení, při němž nejlepší 
účastníci převzali věcné ceny, diplomy 
a medaile, se uskutečnilo ihned po skončení 
soutěže na letové ploše. Pořadatelé připravili 
pro účastníky i dostatečné množství výsled
kových listin, zpracovaných počítačem. Pro

Zdeněk Kolář si pěkným startem své Ariane 
L-01 doletěl v kategorii S7 pro vítězství

dobrý průběh přeboru udělali maximum, za 
což je na místě jim  poděkovat. Počasi se jim 
— žel — už ovlivnit nepodařilo. Nicméně 
i s přihlédnutím k panujícím podmínkám 
nelze nevidět, že celková úroveň se od 
m inulého přeboru příliš nezvedlal Toto nepří
jemné konstatování platí prakticky o všech 
kategoriích. Rada modelářů se spokojuje se 
zažitými, dnes však již zastaralými postupy, 
chybí více tréninku a někdy i nápadů. Ti, kteří 
se nominovali na mistrovství ČSSR v příštím 
roce, tedy mají o čem přemýšlet.

Tom ái Sládek

Bedřich Pavka si z Vyškova odvezl zlatou 
a stříbrnou medaili za klasické kategorie, 
jeho bodovači maketa Titan II však neabsol
vovala platný start

VÝSLEDKY
Kategorie S3A: 1. M. Kučka, Letovice 

660+420+240; 2. V. Dafka, Šenov 660+420; 
3. B. Pavka, Krupka 660+420 s 

Kategorie S4B: 1. V. Budjač, Krupka 619; 
2. M. Knapp, Vyškov 560; 3. A. Frýdl, Krupka 
557 s

Kategorie S5C: 1. J. Olšanský, Praha 966; 
2. M. Kučka, Letovice 950; 3. K. Švejda, 
Krupka 890 b.

Kategorie S6A: 1. B. Pavka, Krupka 414; 2. 
M. Kučka, Letovice 386; 3. V. Budjač, Krupka 
383 s

Kategorie S7: 1. Z. Kolář, Krupka 866; 2. J. 
Štěpánek 812,25; 3. M. Kučka, oba Letovice 
805,5 b.

20 MODELÁŘ · 10/1987 ■ 308



Mistrovství
SSR
v raketovém 
modelářství

Humenné, 21. až 23. arpna

Vrcholná soutěž slovenských raketýrú se 
letos odehrávala až na samém východě naši 
republiky. Raketoví modeláři z Humenného 
zatím neměli zkušenosti s akci takového 
rozsahu, a tak v pátek 21. srpna večer 
účastnici přijížděli s trochou obav. jak se 
pořadatelům podaří mistrovství organizačně 
zvládnout.

Výsledek však předčil — v příznivém slova 
smyslu — veškeré očekáváni. Zásluhu na 
tom má především duše organizačního výbo
ru A. Csontos, ale s uznáním je třeba 
hodnotit i obětavost předsedy OV Zvázarmu 
J. Pavlíka, ekonomky E. Lisyové a hospodář- 
ky M. Starostové: Nejen že bezchybně zajistili 
vše, co aparát OV Zvázarmu při takové akci 
zajistit má (ani to leckde nebývá zvykem), ale 
po oba letové dny se věnovali běžné práci 
členů pořadatelského týmu. Jejich neformál
ní přistup ostatně hned po soutěži ocenil 
i pracovník SŮV Zvázarmu, z. m. s. J. Gábriš. 
Poděkováni si zaslouží i ostatní: obsluha 
počítače Atari, umístěného ve velkém stanu 
přímo na stanovišti, bodovači, časoměřiči, 
a zejména hlavni rozhodčí doc. ing. J. 
Maixner, CSc., který svou přesnosti a důra
zem na dodržováni časového harmonogra
mu rovněž přispěl k tomu, že nabitý sobotní 
program byl splněn bez zbytečného nervo
vání. A protože účastníkům přálo i počasí 
— v obou letových dnech byla obloha bez 
mráčku , v sobotu prakticky bezvětří, v neděli 
jen slabý vítr — mohli být snad někteří 
soutěžící rozčarování pouze vlastními výko
ny. Škoda, že v závěru soutěže vypověděl 
službu agregát dodávající elektřinu tiskárně 
počítače, takže účastnici nemohli hned na 
místě obdržet výsledkové listiny. To ovšem 
měla být služba „nad plán", a tak výsledný 
příznivý dojem nebyl nijak snížen.

Vlastní soutěž se odehrávala na letišti 
v Kamenici nad Cirochou, kde byla pro 
účastníky v místním kulturním domě připra
vena i velmi dobrá strava. Slavnostnímu 
zahájeni v sobotu ráno byli přítomni náčelník 
okresního štábu LM J. Derič, který m istrov
ství oficiálně otevřel, představitelé okresních

B. Večera obsadil v kategorii S8E druhé 
miste

orgánů SZM a samozřejmě i Zvázarmu.
Po zahájeni se všichni přesunuli na starto- 

viště a bez zbytečných průtahů začala soutěž 
v kategorii S3A. Trváni jednotlivých kol bylo 
programem stanoveno na 45 min, desetimi- 
nutové zpoždění se dohnalo v průběhu 
prvních dvou kol. I přes poměrně krátký 
časový lim it však mohli všichni soutěžící létat 
— diky počasí — bez zbytečného spěchu 
Počasí svádělo k názoru, že nalétat tři 
maxima nebude problém, opak však byl 
pravdou. Vedle stoupavých proudů se tvořily 
i neméně silné klesavé, které jinak dobře 
letíci model ve velmi krátké době doslova 

.přitlačily k zemi. A tak po třetím kole zbyli 
s plným počtem sekund jen ing. Kršák 
z Dubnice nad Váhom a myjavský J. Londák. 
Rozlétávánl se uskutečnilo již v průběhu 
soutěže raketoplánů, arci tak, aby je oba 
účastnici stihli. Nicměně ani rozlet nepřinesl 
rozhodnuti, oba opět naletěli maximum. 
Teprve další kolo, které se létalo po obědě, 
rozhodlo o vítězství ing. Kršáka.

V kategorii S4B byly tentokrát zastoupeny 
všechny typy modelů. Létala zde běžná 
rogalla s trojúhelníkovým křídlem a vyvažo
vači lištou, rogalla s příďovou stabilizační 
plochou a kupodivu i klasické raketoplány 
s pevným křídlem. Jejich majitelé se zřejmě 
domnívali, že po úpravě pravidel týkající se 
hmotnosti rogalla mají větší šanci. Neměli: do 
rozlétávánl se dostali čtyři soutěžící, vesměs 
s rogally. Celkem překvapivě zvítězil domácí 
ing. Steco, který jako jediný naletěl maxi
mum 360 s. Nezvykle velký počet nul, uděle
ných v této kategorii, způsobila zřejmě již 
zmíněná změna pravidel: některé modely se 
po dováženi staly náchylnějšími k třepetáni, 
jiným  dováženi narušilo stabilitu.

Relativně dost velký počet nul se však 
objevil i ve výsledcích kategorie S6A (že by 
soutěžící nebyli dostatečně vylétaní?). 
S jednou nulou tuto soutěž absolvovala 
i loňská mistryně SSR E. Halamová. čelná 
místa však nakonec stejně patřila zkušeným 
borcům. Výsledný čas 430 s vítězného J. 
Marka z Myjavy je velmi dobrý.

S velkým zájmem byla očekávána soutěž 
RC raketových kluzáků S8E. Zúčastnilo se ji 
pět soutěžících, navíc létal mimo soutěž 
(neabsolvoval krajský přebor, tudiž se na 
mistrovství nekvalifikoval) š. Kupčík ze Spiš
ské Nové Vsi. S modelem ovládaným dvou- 
povelovou RC soupravou a poháněným 
motorem Delta Bizon létal velmi dobře. Ve 
vlastni soutěži potvrdil pověst favorita S. 
Mokráň, přestože v prvním kole obdržel nulu 
za odhozený motor. Košičti B. Večera a M. 
Szabó létali opět s modely ovládanými 
jednopovelovou soupravou Mars. vybavo- 
vačem byl elektromotor navíjející nit. 
K pohonu jejich modelů sloužil jeden motor 
DSE-8 a dva MMB-2,5. Přestože B. Večera 
nakonec obsadil druhé místo, lze konstato
vat, že se sice s takto koncipovanými modely 
létat dá, ale třeba v mezinárodni soutěži by 
naději na úspěch neměly. Na třetím místě 
skončil nový muž v této kategorii, J. Kubeník 
z Trnavy, který však odletěl pouze poslední 
dvě kola.

V neděli byly na programu makety. Jako 
první se lětala časová soutěž maket S5C. 
Stejně jako při přeboru ČSR se ukázalo, že 
tato soutěž nemá nic společného s mezi
národni kategorii výškových maket, za niž 
původně měla být náhražkou. Zvítězil T. Gira 
z Bardejova s pěkně zpracovanou maketou 
Thunderbird, s kterou vedl již po bodováni. 
Tento typ rakety, ostatně stejně jako Diamant 
B stříbrného S. Mokráně, by ovšem ve 
výškové soutěži neměl naději.

Kategorie S7 byla spíše zklamáním. Sku
tečně špičkový model, Ariane 3, přivezl jen T. 
Gira. který po statickém hodnocení vedl 
přibližně o 200 bodů. V letové části 
soutěže mu pak k vítězství stačil i nepříliš 
povedený start. Na druhé místo se probojo
val P. Slabiňák z Liptovského Mikuláše, který 
předvedl velmi pěkný start dvoustupňového 
modelu rakety SA-2. Několik dalších dvou
stupňových startů předvedli modeláři létající 
se Sondami, jež jsou ovšem pro bodovači 
soutěž přece jen stavebně příliš jednoduché.

Mistrovství SSR 1987 skončilo slavnostním 
ceremoniálem s předáním medailí, diplomů 
a pěkných cen nejlepším. Jaké bylo? Shrnu

T. Gira (vlevo) zvítězil v kategorii S7 
a modelem nosné rakety Ariane 3

to ve zkratce: výborně zorganizované 
a v klasických kategoriích mělo vesměs 
vysokou sportovní úroveň. Trochu varující 
ovšem je slabá úroveň maket. Anebo že by si 
ty lepší schovávali soutěžící až na mistrovství 
CSSR?

Tomáš Sládek

VÝSLEDKY
Kategorie S3A: 1. ing. L. Kršák, Dubnica 

nad Váhom 900+420+558; 2. J. Londák, My
java 900+420+514; 3. ing. J. 2itňan,
Bánovce nad "Bebravou 870 s 

Kategorie S4B: 1. ing. P. Steco, Humenné 
720+360; 2. V. Tóth 720+156; 3. J. Řepa, oba 
Veiké Uherce 720+130 s 

Kategorie S5C: 1. T. Gira, Bardejov 844; 2. 
S. Mokráň. Bratislava 834; 3. J. Marko, 
Myjava 815 b.

Kategorie S6A: 1. J. Marko, Myjava 430; 2. 
J. Bezdeda 400; 3. ing. L. Kršák, Dubnica nad 
Váhom 394 s

Kategorie S7: 1. T. Gira, Bardejov 890; 2. 
P. Slabiňák, Liptovský Mikuláš 708; 3. S. 
Minárik, Veřké Uherce 707 b.

Kategorie S8E: 1. š. Mokráň, Bratislava 
700; 2. B. Večera, Košice 595; 3. J. Kubenfk, 
Trnava 296 s

Máte v sobotu 
31. října čas?

Jestliže ne, tak si ho udělejte, na Letenské 
pláni v Praze se totiž koná jubilejní XX. ročník 
propagační akce Létáme pro vás.

Známé raketomodelářské show se usku
teční jako obvykle od 14.00 do 16.00 h 
a bude pokračovat společenským večerem 
s hudbou a tancem v sále ZK Tesly Holešovi
ce Domovina. Mimopražští by ovšem měli 
dorazit už dopoledne, aby stihli navštívit 
výstavu 25 let raketového modelářství, na níž 
se kromě členů RMK Praha 7 budou svými 
exponáty podílet nejlepší raketýři z celé 
republiky. Výstava ve vestibulu pražského 
Planetária bude otevřena od 6. řijna do 
konce listopadu.

Přihlášky na XX. ročník show Létáme pro 
vás zasílejte do 15. října na adresu: 703. ZO 
Svazarmu, Raketoví modeláři, Ovenecká 36, 
170 00 Praha 7.
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RC plachetnica 
triedy M

Model je konstruovaný podTa nových 
pravidiel Navlga a na základe najnov- 
Sích skúsenostl. Proporcionálnou sú- 
pravou je  ovládané kormidlo a nastavo- 
vanie plachet amatérským proporcio- 
nálnym navijakom.

Trup o hrúbke 1 mm je laminovaný 
do negatívnej formy. Nemá žiadnu 
přepážku, horný a spodný diel spevňu- 
je vlepené puzdro kýlu. Trup je tiež 
možno zhotovit klasickým plaňkováním 
z balzy, alebo smrekových líšt.

Základ kýlu z duralového plechu 
hrůbky 4 mm je z oboch stráň polepený 
balzou a prelaminovaný, závažie je 
odliate z olova.

Kormidlo z preglejky o hrúbke 3 mm 
je tiež polepené balzou a prelaminova- 
né.

Dřevený stežeň je otočný v guličko- 
vom ložisku, ráhna sú z duralových 
trubiek o priemere 8/6 mm. Plachta 
košelového typu sa navlieka na stežeň, 
do predného lemu kosatky je navleče
ný predný napínák, tvořený ocelovým 
lankom o priemere 0,5 mm. Plachty zo 
„šusťakoviny" alebo dacronu sú po 
správnom vystřihnutí a napnutí bez

vrások a drží potřebný tvar. Zadný 
a spodný lem nezašívame, spevníme 
ich iba lepidlom Herkules.

Palubné mechanizmy (ktorých výkre
sy budú uverejnené v niektorom 
z budúcich zošitov) sú poměrně zložité, 
umožňujú však dokonalú funkciu pla- 
chiet a jemné trimovanie. Pri zaručení 
správnej funkcie je možné takeláž

zavěsit aj jednoduchšie.
Správné vytrimovaný model plachet

nice musí s korm idlom v neutrálnej 
polohe jazd if bez zásahu do riadenia 
rovné a držat směr. Případné odchylky 
upravujeme posúvaním stežna a ukot- 
venia kosatky.

PhDr. Tibor Platzner

ŽÁKOVSKÝ PŘEBOR
ČSR lodních 

modelářů
Z pověření Ministerstva školství CSR, České ústřední 

rady PO SSM a ČÚV Svazarmu uspořádal letošní přebor 
Městský dům pionýrů a mládeže v Třinci ve spolupráci 
s členy ZO Svazarmu SOU TŽ v Třinci. Dějištěm žákov
ského klání byla od 26. do 28. června vodní nádrž 
Kanaďanka. Soutěžící z jednotlivých krajů byli ubytováni 
v nedalekém internátě učiliště Třineckých železáren, což 
společně s dobře připravenými tratěmi v hezkém prostředí 
přispělo ke zdárnému průběhu soutěže.

Do startovních listin ve třídách E-X 500, E-X 2 a F2-2 se 
zapsalo 111 žáků a žákyň ze šesti krajů ČSR. Největšímu 
zájmu diváků se těšila třída E-X 500, v níž startovalo 59 
účastníků. Pestrý průběh soutěže vyvrcholil dramatickým 
závěrem, neboť sedm soutěžících získalo plný počet bodů, 
a tak se o vítězi rozhodlo až ve dvou rozjížďkách, 
provázených potleskem diváků.

22

Také ve třídě E-X 2 byl nejlepší z 19 soutěžících znám až 
po rozjížďkách, do nichž postoupili čtyři nejlepší účastníci.

Technicky nejnáročnější soutěž ve třídě F2-2 do 850 mm 
se jela na dvou tratích dvoukolové; zúčastnilo se jí 33 
modelářů. Ačkoliv Tomáš Tvrdík při soutěžní jízdě nezískal 
celých sto bodů, rozhodlo o jeho celkovém vítězství již při 
prvním kole vysoké bodové hodnocení modelu.

Dominik Chlubna

Výsledky

Třída E-X 500: 1. Radim Chlubna, Ostrava; 2. Petr Veselý,
Pardubice; 3. Libor Darvaš, Dvůr Králové
Třída E-X2: 1. Martin Ošmera, Náměšť nad Oslavou; 2.
Stanislav Fiala, Pardubice; 3. Jan Holada, Pacov
Třída F 2 -Ž : 1. Tomáš Tvrdík, Duchcov; 2. Vlastimil Novák,
Vysoké Mýto; 3. Josef Kotásek, Hulín
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Grand Prix 
Laugaricio 1987

okruhy pred majstrom Sportu Ing. Jurajom 
Hudým. V tretej skupine Startoval vifaz z roku 
1984 Axel Faust, vlaňajší strieborný Heinz 
Fritsch, Ken Jones z USA, Peschka a Wukit- 
sevits z Rakúska a otec a syn Rehákovci. 
L. Řehákovi „zvädol" motor a M. Řehákovi 
praskla hadica výfuku, takže boli z boja 
o postup vyřadění. Nedařilo sa ani Fritschovi, 
ktorý odstúpil pre poruchu v desiatom okru
hu, a Jonesovi, ktorému před koncom jazdy 
praskla podložka pod hlavou valca motora, 
ktorého výkon rapidně poklesol. Nakoniec sa 
tedy do finále prebojovali Axel Faust a Karel 
Peschka.

Pozrime sa trocha na techniku. Možno na- 
písaf, že 85 % pretekárov málo podvozky od
pružené. Zahraniční pretekári pochopitelné 
jazdili výlučné s továrenskými podvozkami 
značiek Associated. Serpent, SG Columbia, 
PB Nova, PB Alfa, Fantom Kyosho a Mantua. 
Zo 43 našich malí továrenské výrobky len 
šiesti, ďalSI jazdili s amatérskými podvozka
mi našich konštruktérov (Hudého Speciál 01 
až 04WD, Hanzelov a Zámečnlkov HZ 01 až 
03 a 441, Rehákov a Čuhárov Rč 4WD, 
Tučkov a Jíráskov Cumis a ich modifikácie). 
Co takáto amatérska konštrukcia představu
je? Frézované ramená náprav z liatého silo
nu, silamidu alebo ilamidu, duralové ložisko
vé domčeky, kalené a brúsené kardany, špe-

Najúspešnejším pretekárom majstrovstiev 
Západoslovenského kraja, ktoré sa konali 
10. júla na autodróme AMC Zvázarmu Matra 
v Trenčíne, bol Stefan Bohuš z usporiadu- 
júceho klubu. Perfektnou jazdou so spolehli
vými modelm i zvlťazil vo všetkých troch 
kategóriach.

Výsledky kategórie RC E: 1. Š. Bohuš, 2. P. 
Hanzel, Nové Město nad Váhom, 3. V. 
Sandrik, Bánovce nad Bebravou. Kategória 
RC V1: 1. S. Bohuš, 2. P. Hanzel, 3. R. Čuhár, 
Trenčín. Kategória RC V2: 1. S. Bohuš, 2. R. 
Cuhár, 3. V. Zámečník, Nové Město nad 
Váhom.

Ing. Július Kákoš

Zaslúiilý majster Sportu 
Ladislav Řehák

vedenie ABC. Náš špičkový pretekár je teda 
nútený za drahé peniaze získavaf zahraničně 
výrobky. Tie ale u nás nemajú servis, a preto 
sa ani niet čo diviť, že naši pretekári na dobré 
obsadených súfažiach neuspejú v prevážnej 
miere zásluhou motorov. To potvrdili aj semi
finálové jazdy na tohoročnej GP Laugaricio.

Deviaty ročník medzinárodnej súfaže 
RC automobilov kategórie RC-V1 
usporiadala s příležitosti 43. výročia 
SNP a 50. výročia založenia TST k. p. 

TOS Trenčín CZO Zväzarmu TST k. p. TOS 
Trenčín. Patronát malí n. p. Slovlik PR 
Trenčín a TST k. p. TOS Trenčín. Po 
piatkovom celodennom tréningu zahájil sú- 
ťaž v sobotu 22. augusta jej riaditer Milan 
Čecho, ktorý přivítal 72 pretekárov z ósmich 
krajin Po prvý raz Startoval u nás reprezen
tant USA a po prvý raz bojovala v rozjazdách 
aj žena — Cornelia Fritschová z NDR.

Po sobotnajších kvalifikačných rozjazdách 
(3x5 minut) boli známi prvi dvaja finalisti 
— vlaňajší vlfaz Manfred Dorn z NSR a Milan 
Punčoh z Juhoslávie, ktorý dosiahol rekord- 
ného výkonu 21 okruhov a 106 časových 
impulzov. Dalších 24 pretekárov bolo rozdě
lených do troch semifinálových skupin, 
z ktorých sa v nederu dopoludnia kvalifikovali 
další šiesti do finálovej jazdy. Boli to najna- 
plnavejšie boje, ktoré zaujali mnohých di- 
vákov tak, že doslova přežívali jazdu 
s pretekármi.

V prvej skupině bojovali traja pretekári 
z Juhoslávie, dvaja naši a po jednom 
z Rakúska, NSR a BLR. Najviac sa dařilo 
Juhoslovanom K. Sakačovi a J. Obaloví. 
Smolu mal domácí S. Bohuš, ktorý odpadol 
z tretieho miesta 5 m inút před koncom vinou 
špatného nasadenia modelu mechanikom.

V druhej semifinálovej jazde bojovali traja 
čs. reprezentanti (ing. Hudý, Hanzel a Drti
na), Hlavica zo Slavičina, Beresz z PLR, 
Sedláček zo Slušovic, Dirtl z Rakúska a Andy 
Tippmann z NDR. Ten bol překvapením 
tohtoročnej súfaže: v skupině zvlťazil o tri

Finále Grand Prix Laugaricio 1987

Um. Měno Šlát Podvozek Motor VýsledekRC supravaokJruhy/Cas

1. Manfred Dorn NSR Serpent 4WD Mondial Robbe PSW 117/97
2. Faust Axel NSR Associated 4WD OPS Futaba 113/03
3. Karl Peschka Rakúsko SG Space Nova Rossi Futaba 113/81
4. Ing. Juraj Hudý CSSR Special 4WD/2 Mondial MPX-1 109/104
5. Andy Tippmann NDR Serpent 4WD Rossi DP-2 108/46
6. Milan Punčoh Juhoslávia Serpent 4WD Nova Rossi Rossi 97/44
7. Krešim ir Sakač Juhoslávia Serpent 4WD Nova Rossi Rossi 92/125
8. Jože Obal Juhoslávia Serpent 4WD Nova Rossi MPX-1 14/N

ciálne ozubené kolá pre převody, ozubené 
řemene pre predný náhon, atypické ložiská, 
duralové alebo textitové šasi a silonové disky 
köl. To všetko je výsledkom snahy našich 
automodelárov vyrovnat sa zahraničným. 
Sporahlivosř našich podvozkov je váčšia ako 
továrenskych, ale čo z toho, keď nemáme do 
našich modelov vhodné motory? Štandardný 
výrobok MVVS Brno je vhodný len pre do- 
máce pojazdenie. Je nespolehlivý, z nevyho- 
vujúcich materiálov, čo platí najmá pře pre-
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RC autokros
V rámci ME v autokrosu, které se jelo 23. srpna v Molče, 

uspořádala ZO Svazarmu SMT při ODPM v Banské Bystrici 
první závod terénních RC modelů automobilů na Slovensku. 
Na startu se nakonec sešlo pét modelářů z Bratislavy, 
Ostravy a pořádajícího klubu, kteří předvedli v cílové rovince 
tratě závod, jenž se tisícům diváků jistě líbil. Zvítězil v něm 
Peter Kic z Bratislavy před J. Debnárem a R. Bittnerem.

Všechny modely byly amatérské konstrukce, poháněné 
motorem Modela MVVS 3,5. Ten, vybaven lepším RC

karburátorem, pro RC buggy vcelku vyhovuje. Zatím nepříliš 
početná skupina vyznavačů nové automodelářské kategorie 
již překonala i největší problém — zhotovení speciálních 
pneumatik. Dalšímu rozvoji tedy brání už jen nedostatek 
informací o dění na tratích i v dílnách.' Podle slibů, které jsme 
si v Molče dali, by se i to mělo v nejbližší době změnit 
k lepšímu. Společně se dokonce můžeme těšit i na plánek 
velmi dobře jezdícího a přitom jednoduchého modelu, který 
by měl vyjít v příštím roce.

Vladimír Hadač

Vylepšenie
palivovej
nádrže

Už dlhšiu dobu si všímám, že vera 
súťažiacich používá nesprávné uchy- 
távanie palivových nádrží v modeloch 
automobilov. Keďže toto uchytávanie je 
vermi důležité z hradiska správnej 
funkcie palivového systému, je potřeb
né aj jeho správné prevedenie. Zásad
nou podmienkou je pružnost1 uloženia 
nádrže (obr. 1).

Do uška nádrže navrtáme otvor 
o niečo menší, ako je vonkajší priemer 
použitej (například palivovej) hadičky. 
Po nasunutí kúska hadičky do otvoru 
naskrutkujeme do nej skrutku M3 
s válcovou hlavou. Pri jej skrutkovaní 
do došky alebo stojánku nádrže sa 
pritláča podložka a roztláča hadička,

ktorá tak tvoří akýsi silentblok. U tohto 
uloženia nenastává penenie paliva 
v nádrži.

Dalším problémom je pripájanie pře
tlakových hadičiek na výluk, připadne 
do palivovej nádrže. Různé závity hlav
ně v tenkej stene výfukov nedržia. 
Časom sa vyklepávajú a lepenie tiež nie 
je to najlepšie riešenie. Celý problém 
sa dá vermi jednoducho vyriešif kú- 
skom trubičky, například ž guličkovej 
ceruzky (obr. 2).

Do výfuku navrtáme otvor o priemere 
0,2 až 0,4 mm menšom, ako je vonkajší 
priemer použitej hadičky. Do konca 
hadičky nasunieme kúsok trubičky asi 
10 mm dlhý do vzdialenosti asi 5 mm

od konca hadičky. Potom hadičku 
zasunieme do otvoru a přetlačením 
trubičky v hadičke smerom do otvoru 
sa táto v tenkej stene nepružením 
zablokuje a dostatočne drží. Přesahy 
však nesmú byť verké, aby sa hadička 
nepresekla. Pozor tiež na umiestnenie 
otvoru pre tlakovanie nádrže vo výfuku. 
Nikdy nesmie byť v mieste, kde plyny 
pulzujú, ale v zůne ukTudnenej. Bývá to 
obyčajne na koncoch výfukov, alebo 
v rohoch, kde je prúdenie najmenšie. 
V opačnom případe by mohlo prísť aj 
k opačnému efektu — vysávaniu paliva 
z nádrže.

Pavol Hanzel

Obr. 1 Obr. 2

Z /  PRO
PRAXE/ PRAXI

■ V našem klubu používáme soupravy 
Techniplus Acoms. Vysílač je napájen 
osmi tužkovými bateriemi, které mají 
při intenzívním tréninku životnost dvě 
hodiny. Rozhodli jsme se tedy napájet 
vysílače akumulátory NiCd 451, se 
kterými pracují vysílače asi 3,5 hodiny. 
Abychom je nemuseli při nabíjení neu
stále vyjímat z pouzdra, do drážky na 
levé straně krytu vysílače jsme zabudo
vali čtyřkolíkový konektor Modela čer
né barvy. Drážku odvrtáme a začistíme 
pilníkem. Konektor zalepíme lepidlem 
Bison Cement, případně Chemopren. 
Vodiče připájíme do plošného spoje 
v místě kontaktního plíšku baterií. Při

pečlivé práci vypadá konektor, jako 
kdyby do vysílače patřil.

Horní hranice zeleného pole indi
kátoru (12 V) s NiCd akumulátory ne
dosáhneme. Dolní hranice zeleného 
pole je 8,8 V — to už je akumulátory 
nutno dobít. Dolní hranice žlutého pole 
je 8 V.

■  Jako převod pro slalomový nebo 
rekreační RC model automobilu s elek
tromotorem můžeme použít polyami
dové kolo z telefonního číselníku s 56 
zuby. Závit M3 unášeče v soustruhu 
nebo ve stojanové vrtačce upravíme na 
otvor o průměru 3 mm nebo 4 mm. 
Ocelový unášeč upevníme k hřídeli 
červíkem M3 nebo M4. Ostrým skalpe
lem odstraníme boční výlisky a dokon
číme poslední zub ozubeného kola. 
Celý převod je velmi lehký a model

0 hmotnosti okolo 1100g jezdí
1 s motorem Mabuchi 380 velmi svižně.

■ Při zhotovení domečků pro ložiska 
zadní nápravy je potřebné vysoustružit 
nebo vyfrézovat otvor pro ložisko 
o průměru 13 mm nebo 16 mm do 
hloubky 4 mm nebo 5 mm. Vše jde 
velice snadno, použijeme-li na do
mečky jako materiál silonovou desku 
o 1 mm tlustší, než je výška ložiska. 
V ose ložiska vyvrtáme otvor o průměru 
1,6 mm a otvor pro ložisko do patřičné 
hloubky vyvrtáme ve stojanové vrtačce 
plochým vrtákem do dřeva. Boky vr
táku opatrně přebrousíme, aby ložisko 
z otvoru nevypadávalo. S vrtáním příliš 
nepospícháme; silon se velmi zahřívá 
a vrták by mohl vytrhávat kusy mate
riálu. V silonu dobře drží i upevňovací 
šrouby.
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Celostátní ,  
klasifikační

v  vsoutěž ,  
že le zn ič n íc h
m odelářů Třetí cenu v kate- umístění připravil jen nevěrohodným „ušpiněním" střechy.

gorii A1/TT získal Svou neobvyklostí přitahovaly i pracovní vůz 411Vc J.
Ing. J. P ietrik s šilhana a obrněný vůz TPV A. Simonyie, který však patřil
modelem parní k modelům méně zdařilým.
lokomotivy
465.051

Plzeň 27. až 28. června
Letošní vrcholná soutěž železničních modelářů neměla do 

poslední chvíle pořadatele, a tak si modeláři oddechli, když 
se nelehkého úkolu chopili členové KZM ZO Svazarmu při 
DK ROH Plzeň-střed, kteří mají s pořádáním podobných 
soutěží velké zkušenosti. Navzdory krátkému termínu se 
v roli organizátorů osvědčili, o což se zasloužili také ředitel 
soutěže V. Simbartl a jury, vedená M. Kratochvílem.

Modeláři ze 17 českých a 6 slovenských klubů přihlásili do 
soutěže celkem 104 modelů. Kromě špičkových, jež zaslali 
například m. s. M. Víšek, A. Školník, m. s. J. Zelenka či V. 
Papoušek, musela jury posuzovat i modely, jež sice na 
nižších soutěžích splnily lim it potřebný k postupu na 
vrcholnou soutěž, ale jejich kvalita tomu neodpovídala. 
Projevilo se to zejména v kategorii B2, v níž v Plzni některé 
modely nezískaly ani 70 bodů.
^ „ ' i ^ ! ei ° ! Jiíc;!?-koleiových vozidel byli nejvíce zastoupeni 
p ™ dê ř '· v ka,e9orii C jednoznačně kralovaly kluby 
ob?pun^Vím A ? 0m0IJCe·-,Ve výsledkové listině se tentokrát 
nadvládě se DrnaaSn01̂  Z méné známých klubů. V mužské
která s m oL^em  hláskv j'ívn Žf n®'L.Lenka slám ováze Svitav· cenu niasky Jívová získala v kategorii C/HO třetí

mezinárodní s o ^é ^ ie le 7 ry ^V̂ brala pr0 účast na
v E rfu rtu  v  NDR té m ě ř m od e lá řů , p o řá d a n o u  I

N e jle p š í m o d e ly  s T n á v ě tí68^ ·  í o d e lů · 
d o b ře  p ř ip ra v e n é  b v f , š těvr),ci P ,zně m oh li p ro h lé d n o i 
M ěV  S va za rm u  P o d n h >r* VIZOvané' výs tavě  v  zasedac 
sou těž ích  a výs tavách  Jak°  na  os ta tn ích  letoš 
p a rn í lo k o m o tiv y  4 9 0  n i  1 ne*vé tš í p o zo rn o s ti těš il m 
v m ě řítk u  1:25. A u to r  je j D r t 7 aě0 !0Vený J · Č e rným  z I 
p o d le  v ý k re s u  z p ro s o e k t , , ^ 3 ^ 3  s ta vě t p ře d  d vace ti lé t  

V zasW enýeh v itr ín á ch  w « t° d n ik u  S tro je x p o rt!

Papóuáka 'T ,
k o ln í k a ,  je h o ž  a u to r se o

Model T 478.1 V. 
Papouška byl v 
kategorii A2/H0 
nejlepší

Mezi modely vy
branými jury k 
účasti na XXXIV. 
mezinárodni sou
těži železničních 
modelářů je i 
strážní domek 
číslo 2 D. Hůty 
z Olomouce

V kategorii 
B2/TT,H0 zvítězil 
J. Šilhán s mode
lem pracovního 
vozu 411Vc

Výsledky M .  Salajka

K ateg o rie P o řa d í M o d e l M o d e lá ř Body
A 1 /0 , HO 1. 320.005 M. Víšek, Gottwaldov 94,3

2. M 250.0 A. Školník, Poprad 92
3. E 458.0 M. Slezák, Gottwaldov 91

A 1 /T T 1. 275.024 J. Zelenka, Plzeň 96,3
2. 265.002 J. Zelenka, Plzeň 93,6
3. M 130.103 V. Simbartl ml., Plzeň 92
4. 465.051 Ing. J. Pietrik, Košice 91,6

A 2 /H 0 1. T 478.1 V. Papoušek, Choceň 94,3
2. E 499.3014 M. Víšek, Gottwaldov 90,3
3. E 479.1011/12 M. Víšek, Gottwaldov 89,0
4. T 466.2101 I. Bednařík. Gottwaldov 88,6

A 2 /T T 1. 475.1 M. Dymák, Gottwaldov 91,6
2 . 556.0100 Ing. J. Pietrik, Košice 90,6
3 . T 478.4 K. Spryňar, Hradec Králové 90,0

B 1 /H 0 ,T T , 1. ABe V. Simbartl ml., Plzeň 92,0
N 2. Clm Ing. J. Zelený, Jesenice 90,3

3 . Bi Ing. I. Mahel, Plzeň 88.0
B 2 /T T , HO 1. 411 Vc J. Šilhán, Hradec Králové 93,6

2 . PP 33 P. Erben, Pardubice 92,3
3 . Vase L. Michnáč, Ostrava 90.3

C /H O 1 . stanice
Rokytno P. Veselý, Ostrov 94.0

2. zastávka
Velké Slalěnice J. Ryšavý, Olomouc 92,6

3 . hláska Jívová L. Slámová, Svitavy 91,6
C /T T ,  N , Z 1. nádraží

Kamenická J. Dvořák, České Budějovice 95,6
2. vodárna

olejárna J. Polák, Ostrava 93,3
3. zastávka

Veltruby L. Javůrek, Kolín 93
E 1 1. 498.011 J. černý, Brno 97

1) čestné uznání
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V přechodném obdobi budou hnaci vozidla označena oběma způsoby

Nové
označení
hnacích
vozidel
ČSD

Parní lokomotivy ČSD byly od roku 
1925 označovány podle návrhu tehdej
šího ředitele lokomotivky První česko
moravské strojírny v Praze ing. Vojtě
cha Kryšpína. Systém označování, při
způsobený později i pro jiné trakce, 
dosloužl s koncem letošního roku. Od
1. ledna 1988 budou hnací vozidla ČSD 
označována podle nového systému, 
přijatého na základě doporučeni Mezi
národni železniční unie UIC.

Železniční správy DR, DB a ÖBB, 
jejichž hnací vozidla zajíždějí I do 
našich pohraničních přechodných sta
nic, již vozidla podle vyhlášky UIC 
označují, každá z nich však vlastním 
způsobem. Například ÖBB používá pro 
označení řady čtyřmístné číslo, začína-

Tabulka 1 Rozlišení druhu trakce
1 elektrické lokomotivy stejnosměrné
2 elektrické lokomotivy střídavé
3 elektrické lokomotivy dvousystémové
4 motorové vozy a jednotky stejnosměrné
5 motorové vozy a jednotky střídavé
6 motorové vozy a jednotky dvousystémové
7 lokomotivy se spalovacím motorem
8 vozy a jednotky se spalovacím motorem
9 řídící vozy všech trakcí
0 nemotorové vozy všech trakcí

jící u elektrických lokomotiv jedničkou 
a u motorových lokomotiv dvojkou. 
Podobné, ale třímístné číslo označuje 
hnací vozidla správy DB, zatímco 
správa DR, používající také třímístná 
čísla, označuje jedničkou motorové 
lokomotivy a dvojkou elektrické. Ostat
ní železniční správy sousedních států 
(MÄV, PKP a SŽD, jež není členem 
UIC), zatím označují hnací vozidla do
savadním způsobem, zahrnujícím 
v některých případech i písmena.

Hnací vozidla ČSD budou na rozdíl 
od doporučeného dvanáctimístného 
označení mít čísla sedmimístná. Druh 
trakce (odlišený i barevným nátěrem 
skříně) bude určen první číslicí (pře
hled je v tabulce 1). Druhá číslice má 
vztah k výkonu, třetí číslo u řad stejné 
výkonostní třídy má vztah k době 
uvedení vozidla do provozu. Další tro j

číslí tvoří inventární označení vozidla 
a zároveň určuje jeho rozchod (tab. 2). 
Poslední číslo, oddělené pomlčkou, je 
kontrolní. Vypočte se jako doplněk do 
nejbližší desítky součtu jednotlivých 
čísel na sudých pozicích a dvojnásobku 
čísel na lichých pozicích (počítáno 
zprava).

Přehled označení hnacích vozidel 
ČSD, provozovaných či vyvíjených 
v současné době,je v tabulce 3.

Nové označení je závazné pouze pro 
ČSD, neplatí tedy pro ostatní provozo
vatele.

Od příštího roku dochází u ČSD 
k podstatným změnám, jež by se měly 
v brzké době promítnout i do našich 
modelářských soutěží, zejména v kate
goriích A1, A2 a A3.

Ing. Tomáš Rezek

Tabulka 2 Rozlišení rozchodu 
inventárními ěisly 

001 až 799 1435 mm
801 až 899 1520 mm
901 až 949 760 mm
951 až 999 1000 mm

Tabulka 3 Přehled označeni

Elektrické lokomotivy, vozy 
a jednotky včetně příslušných 
nemotorových a řídicích vozů

Dosavadní Nový
způsob číselný

označováni kód
E 422.0 100
E 426.0 113
E 457.0 112
E 458.0 110
E 458.1 111
E 469.1 121
E 469.2 122
E 469.3 123
E 469.5 125
E 479.0 130
E 479.1 131
E 499.0 140
E 499.1 141
E 499.2 150
E 499.3 163
E 669.0 180
E 669.1 181
E 669.2 182

Dosavadní Nový Dosavadní
způsob číselný způsob

označování kód označováni
E 669.3 183 T 212.1
S 458.0 210 T 223.0
S 489.0 230 T 334.0
S 499.0 240 T 426.0
S 499.02 242 T 435.0
S 499.1 241 T 444.0
S 499.2 263 T 444.1
S 699.1 281 T 448.0
ES 499.0 350 T 457.0
ES 499 1 363 T 458.1
ES 499.2 372 T 458.5
EM 475.1 451 T 466.0
EM 475.2 452 T 466.2
EM 488.0 460 T 466.3
SM 488.0 560 T 476.1
N 475.1 051 T 478.1
N 475.2 052 T 478.2
N 488.0 0601) T 478.3
N 488.0 0632' T 478.4
EMU 46.0 410.9 T 449.0
EMU 46.1 411.9 T 669.0
EMU 49.0 495.95 T 669.1
EMU 89 0 420.95 T 669.5
EMU 29.0 405.95 T 669.51
R 29.0 905.95 T 678.0 

T 679.0
Motorové lokomotivy T 679.1 

T 679.5
T 211.0 700 TU 29.0
T 211.1 701 TU 29.1
T 212.0 702 TU 29.2

Nový Dosavadní Nový
číselný způsob číselný

kód označováni kód
703 TU 46.0 706.95
704 TU 47.0 705.9
710
715
720 Motorové vozy
725 včetně pracovních
726 M 131.1 801740 M 152.0 810730 M 152.5 810.8721 M 240.0 820721.8 M 262.0 830735 M 262.1 831742 M 273.2 842743 M 286.0 850745 M 286.1 851
751 M 296.1 853752 M 296.2 852753 M 475.0 860754 MU 20.0 889.95
759 M 131.2 890770 M 144.0 891771 M 152.0 89231770.8 M 153.0 892771.8 M 153.5 892.8775 M 250.0 893
776 M 263.0 894
781
781.8
700.95 1) Platí pro dosavadní SM
702.95 2) Platí pro dosavadní EM
701.95 3) Platí pro inventární číslo
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sportovní 
, neděle

H l

L. -g-./t

■ Za pěkného slunečného počasí se 
v sobotu 8. srpna v Liptovském M iku
láši uskutečnilo mistrovství Středoslo- 
venského kraje v kategorii magnetem 
ovládaných svahových větroňů F1E. 
Svoje síly při něm změřili soutěžící 
z Března, Banské Bystrice a domácí 
z Liptovského Mikuláše. Nejúspěšnéj- 
ším byl nakonec domácí ing. Peter 
Nosko (463,3 b.) před svým klubovým 
kolegou ing. Milanem Vlaštovkou 
(420,7 b.); bronzovou medaili vybojoval 
pro Banskou Bystrici ing. Ján Vajda 
(415,7 b.)
■ Modelářský klub Ikarus Ostrava 
uspořádal 15. srpna v Zábřehu 
u Dolního Benešova soutěž v kategorii 
F3A. Přijelo celkem pět soutěžících, 
z nichž se nejvíce dařilo ing. Františku 
Kamrlovi z Uherského Hradiště, který 
získal 2470 b.
■  Tradiční Klatovská podzimní RC V2 
se konala 22. srpna pod slunnou, 
vymetenou oblohou. V silné obsazené 
soutěži si vítězství a krásný křišťálový 
broušený pohár vybojoval Václav Škar
da z LMK Liaz Holýšov před klatov
skými dvojčaty ing. Pavlem Lenerem 
a ing. Zdeňkem Lenerem. V horkém 
dnu soutěžící s povděkem kvitovali, že 
pozorní pořadatelé nezapomněli ani na 
občerstvení. V budoucnu chtějí kla
tovští uspořádat v kategorii RC V2 
soutěž o putovní pohár.

III. Barátság 
Regatta

MLR, Šoproň 26. až 28. července

Družební styky se zahraničními kluby 
jsou pro naše lodní modeláře jednou 
z mála příležitostí k měření sil se 
zahraniční konkurencí a k získání no
vých poznatků o technice, soutěžní 
taktice a organizaci vrcholných soutěží. 
Při družebních setkáních se mnohdy 
naskytne jedinečná příležitost vidět „v  
akci" mistry světa a Evropy a seznámit 
se s je jich modely.

Těchto skutečností jsou si vědomi 
i členové KLM při ZO Svazarmu Kolín- 
město, a tak již před léty navázali úzkou 
spolupráci s lodními modeláři z NDR, 
PLR a MLR; neoficiální styky udržují 
i s vídeňským klubem MVC.

K družebním stykům patří i mezi
národní družební soutěže. Kolínští se 
jich pravidelně zúčastňují, letos byli 
dokonce hostiteli osmého setkání klu
bů lodních modelářů.

V loňském roce se několik členů 
KLM zúčastnilo Barátság Regatty 
v Šoproni. Protože junioři P. Novotný 
a M. Kohlíček získali v kategoriích

Jedním z těch, kteří měli modely opatřené 
bouřkovým oplachtěním, byl H. Blessin 
z NSR

F5-M a F5-10 stříbrné medaile, padlo 
rozhodnutí přijet i na třetí ročník regaty.

Letos pořadatelé soutěžní tratě vyty
čili na Neziderském jezeře u re
kreačního střediska Fertbrákos, 
vzdáleném asi deset kilometrů od Sop- 
roně. Jezero tvoří hranici mezi MLR 
a Rakouskem, proto soutěžící při regis
traci dostali i propustky do hraničního 
pásma.

Soutěžní jízdy zahájily plachetnice 
kategorie F5-10. Přihlášených 31 mo
delářů bylo rozlosováno do tří skupin. 
Junioři soutěžili společně se seniory, 
aby se „o trka li", ale hodnoceni byli 
zvlášť. Záhy se ukázaly zvláštnosti 
jezera — silný vítr a velké vlny. Se 
soutěží se v krátké době rozloučilo 
několik závodníků, kteří neměli dosta
tečně vodotěsné trupy; naději na dobré 
umístění měli jen ti, kteří lodě vybavili 
bouřkovým oplachtěním. Někteří sou
těžící z NSR, Rakouska a Švýcarska 
plachty jednoduše ostříhali, naši se 
k tomu pro nedostatek kvalitní plachto
viny neodhodlali, přesto podali i za 
těchto podmínek dobré výkony. P. 
Novotný skončil ve finále desátý, jeho 
syn, mezi seniory dvanáctý, byl mezi 
juniory druhý.

Večer byla regata slavnostně zaháje
na za účasti starosty města S. Gollnho- 
fera, ředitele soutěže A. Sosztaricha, 
hlavního rozhodčího K. Bátgeho 
a sekretáře Navigy H. Kukuly.

Další den byl opět ve znamení bouřli
vého větru a vlnobití. K soutěži 
v kategorii F5-M se přihlásilo na pade
sát modelářů z MLR, NDR, ČSSR, NSR, 
Švýcarska a Rakouska. Účast více
násobného mistra Evropy H. Luparta 
a dalších vynikajících sportovců slibo
vala úporné boje a pěknou podívanou. 
Tentokrát se o postup do finále bojovalo 
ve čtyřech skupinách, největším sou
peřem však bylo všem modelářům 
počasí: modely se poškozovaly o ka
menitý břeh, vítr strhával oplachtění 
a modely ujíždějící do Rakouska vrace
la posádka policejního člunu.

Ing. Kohlíček sice v rozjížďce získal 
dostatečný počet bodů k postupu do 
finále, ale přednost dostal nakonec 
domácí Strenner, který získal stejný 
počet bodů. M. Kohlíčkovi jeho pla
chetnici přejel motorový člun, takže 
i když Martin během hodiny model 
opravil, neměl již na dobré umístění 
naději. Přesto skončil na čtvrtém místě, 
hned za naším dalším juniorem P. 
Novotným. Naši účast lze tedy hodnotit 
jako úspěšnou.

Modely vítězů byly lehké, pevné, s co 
největší zátěží; většinou byly z kevlaru 
a uhlíkových vláken. V silném větru byly 
podmínkou úspěchu také pevný uhlíko
vý stěžeň a několik sad bouřkového 
oplachtění. O konečném pořadí roz
hodla i zkušenost závodníků. Dokázal 
to několikanásobný mistr Evropy H. 
Lupart, který ziskem zlaté a stříbrné 
medaile potvrdil roli favorita.

Rakušan R. Holly předvedl zajímavou 
novinku, oplachtění typu swing-rigg, 
zatím používané především v kolébce 
modelářského plachtění Velké Británii. 
O jeho konstruktérských schopnostech 
svědčilo i to, že mnohé ze soutěžících 
modelů byly postaveny podle jeho 
plánů.

Naši soutěžící se pochlubili servo- 
testerem TEST-1. Mezi modeláři o něj 
byl velký zájem, neboť prý jim  podobný 
kompaktní přístroj velmi chybí.

Průběh vzorné připravené soutěže 
potěšil jak závodníky a diváky, tak 
organizátory, kteří si dali skutečně 
záležet, aby regata předčila všechna 
očekávání.

Po vyhlášení výsledků a předání cen 
se naši modeláři s pohostinnou Sopro- 
ní rozloučili dvěma sliby: Pořadatelům 
slíbili, že příští rok přijedou zase, 
a sobě, že lodě vybaví řádným bouřko
vým oplachtěním. Pak se u v id í. . .

BK

Výsledky
Kategorie F5-10 senioři: 1. Hermann Etzel, 
NSR 3,5 b.; 2. Helmut Lupart, Švýcarsko 
6,75; 3. Reinhold Holly, Rakousko 1 3 ,0 ;... 
10. Pavel Novotný; 21. Ing. Bohuslav Kohlí
ček, oba ČSSR
Kategorie F5-10 jun ioři: 1. Csaba Forraí, 
MLR; 2. Pavel Novotný, ČSSR; 3. István 
Eredics, MLR; 4. Martin Kohlíček, ČSSR 
Kategorie F5-M senioři: 1. Helmut Lupart, 
Švýcarsko 5,0 b.; 2. Helmut Pirker, Rakousko 
15,5; 3. Hermann Stigler, Rakousko 18,0;.. . 
19. Ing. Bohuslav Kohlíček; 22. Pavel Novot
ný, oba ČSSR
Kategorie F5-M junioři: 1. Csaba Forrai, 
MLR; 2. istván Eredisc, MLR; 3. Pavel 
Novotný; 4. Martin Kohlíček, oba ČSSR

Víte čím lepit?
Pokud nevíte, nebo nad neobvyklým 

materiálem váháte, jistě oceníte novou 
knihu z bratislavského vydavatelství 
ALFA, kterou její autor ing. Zdeněk 
Komárek nazval PrehTad lepidiel.

První část publikace tvoří základní 
informace o jednotlivých typech lepidel 
a jejich vlastnostech. Hesla jsou abe
cedně řazena, což čtenářům usnadňuje 
orientaci.

Pro modeláře bude pravděpodobně 
nejzajímavější část tvořená čtyřmi kapi
tolami, v jejichž názvu je slovo přehled. 
V přehledu lepidel a v přehledu výrob
ců jsou v encyklopedickém uspořádání 
uvedena snad všechna československá 
lepidla a jejich výrobci; následuje pře
hled lepidel prodávaných v zahraničí, 
opět doplněný seznamem výrobců. 
U jednotlivých lepidel je vždy heslovitě 
uvedeno jejich použití.

Odbornou publikaci doplňuj! vysvět
livky nejčastěji používaných zkratek 
a nechybí ani seznam literatury.

Kniha Přehrad lepidiel má 424 stran 
a vyšla v nákladu deset tisíc výtisků. Za 
třiatřicet korun ji můžete koupit 
v prodejnách odborné literatury.

S. Král
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Modely 
v „zetce“

Naše nejvhodnější hala pro modelář
ské účely na brněnském výstavišti 
patřila znovu po delší odmlce ve dnech 
11. a 12. července vyznavačům nejleh
čích modelů. Hlavním bodem progra
mu byla dvoudenní soutéž kategorie 
F1D, kterou připravili členové LMK 
Frenštát pod Radhoštěm. Nešlo o jen 
tak obyčejnou soutěž — výsledky měly 
určit, kdo nás bude reprezentovat na 
letošním mistrovství Evropy v polské 
Vratislavi. Proto na startu nechyběl 
prakticky nikdo z naší špičky, možnosti 
zalétat si využili i dva soutěžící z NDR. 
Soutěž byla zároveň přeborem Výcho
dočeského kraje, do něhož nastoupil 
(poprvé) i úspěšný čs. reprezentant 
v kategorii F1E Rudolf Musil.

V hale byla výborná kondice, a tak 
bylo dosaženo vynikajících výsledků 
i přesto, že většina soutěžících měla 
nové, nezalétané modely (není kde 
létat). Hned od začátku se do vedení 
dostala naše dnes nejaktivnější „m ikro - 
filmová" dvojice — otec a syn Walkové. 
V neděli ráno ovšem nastoupil ke 
generálnímu útoku Jiří Kalina, který 
také nakonec zvítězil.

Výsledky: 1. J. Kalina 71 min:11 s;
2. V. Walek 70:09; 3. L. Walek 66:56; 4.
K. Brandejs 66:06; 5. J. Jiráský 64:32.

Po vyhlášení výsledků byla oznáme
na nominace pro ME. Naše družstvo ve 
složeni J. Kalina, L. Walek a K. Bran
dejs doplní ing. J. Jiráský jako časo
měřič.

V neděli odpoledne proběhla ještě 
letová část soutěže kategorie M-oř 
a soutěž modelů P3, které uspořádal 
LMK Boleradice.

Bodování 21 maket začalo krátce po 
poledni. Soutěžící zatím diskutovali 
o návrhu nových pravidel pro tuto 
kategorii. Shodli se na některých zása
dách, z nichž by měla nová pravidla 
vycházet; zejména jde o posílení vý
znamu letové části započítáváním 
průměru ze dvou lepších letových vý
sledků. Otevřená ale zatím zůstala 
otázka statického hodnocení. Za make
tově postavený model se zpravidla platí 
jeho poněkud vyšší hmotností, která

V. Walek obsadil druhé místo v soutěži 
F1D

Náčelník LMK Boleradice V. Zahradník 
se ani nezlobil, že jej skoro všichni 
soutěžící s padesátníky přelétali. Na
opak — svým nadhledem a osobitým 
humorem přispěl ke správně náladě

snižuje výkony v letové části. Snaha 
o vytvoření diferencí mezi různě make
tové zpracovanými modely ve static
kém hodnocení pak vede k podrob
nějšímu rozpisu bodování. To by však 
mělo být pokud možno jednoduché, 
neboť i bodovači jsou jen lidé 
— hodnocení 20 až 30 modelů, které se 
běžně scházejí na soutěžích, není žád
nou slastí. Navíc se názory bodovačů 
a soutěžících ne vždy shodují. Pokud se 
bodovačům ještě dostane za jejich 
práci ,,odměny" ve formě různých 
projevů nevole od „poškozených" sou
těžících, jako se to stalo tentokrát 
K. Ludvíkovi a ing. J. Oěkaníkovi z úst 
ing. L. Koutného, účast na dalších 
soutěžích si asi rozmyslí. Jak je vidět, 
najdou se soutěžící, o nichž psal T. 
Sládek ve svém sloupku v Modeláři 
7/1987, i v kategoriích, v nichž nejde 
o mistrovské tituly.

„Zetka" je i pro oříšky a padesátníky 
ideálním letovým prostorem. Nehrozí 
v ní náraz do stropu či stěny, jediným 
nebezpečím jsou pouze místy volně 
visící dráty. Na jednom z nich předčas
ně ukončil svůj druhý let i Robertson 
RSX ing. T. Heinla, který jinak létal 
kolem 90 s. Po dobrých zkušenostech 
s maketou Sopwith Schneider, kterou 
měl před léty v měřítku 1:20, postavil 
ing. D. Sedlář z Trnavy o něco menšího 
oříška. I ten mu létá výborně — čas 47 s 
je na dvouplošný hydroplán opravdu 
úctyhodný. Výšku haly využíval nejlépe 
Sonerai ing. L. Koutného. Vrtule tohoto 
modelu však není — stejně jako většiny 
dalších oříšků — vybavena volno
během, takže výšku kolem 30 metrů 
vytrácel model strmým sestupem; stop
ky časoměřičů se zastavily na hodnotě 
93 s. P. Koutný si i mezi seniory vylétal 
třetí místo s poměrně jednoduchým 
modelem Kalinin, když dosáhl času 
101 s. Přes 100 s však létaly i další 
modely. Vůbec nejdéle vydržel ve vzdu
chu Jak-55 VI. Kunerta: 105 s. Poněkud 
šokující je pohled do trupu tohoto 
modelu, stejně jako do trupu modelu 
téhož typu Kunerta mladšího. Praska
jící svazky je totiž „vyčistily" od přepá
žek, takže zbylé podélníky drží ve tvaru 
trupu potahový papír . . .

Soutěž papíráků P3 probíhala díky 
velikosti haly současně se soutěží

oříšků. Startovalo v ní dvanáct soutě
žících, z nichž polovinu představovali 
členové pořádajícího LMK Boleradice.

Výsledky kategorie M-oř: 1. ing. A. 
Alfery, Brno 4, Spitfire MK.IX.L.F. 204;
2. VI. Kunert, Brno 3, Sopwith Snail 
193; 3. P. Koutný, Brno 4, Kalinin 177 b.

Kategorie P3: 1. ing. D. Sedlář, 
Trnava 557; 2. ing. K. Vinš, Trnava 488;
3. P. Koutný, Brno 4 431 s.

rh, A. A.

Volné modely 
v Riese

Ve dnech 22. až 26. července se 
v Riese v NDR konala mezinárodni 
soutéž v kategoriích F1A, F1B a F1C, 
zařazená do 1. ročníku Světového 
poháru, vyhlášeného pro rok 1987 
CIAM FAI. Tato okolnost s sebou 
samozřejmě přinesla zvýšení zájmu, 
a tak se v Riese sešlo 137 soutěžících 
z jedenácti zemí. Organizace soutěže 
byla na vysoké úrovni. Pořadatelé 
přizpůsobili pravidla místním podmín
kám: vzhledem k malé letové ploše byla 
u motorových modelů omezena doba 
Chodu motoru na pouhých 5 s, a na
opak v ranních a večerních hodinách se 
létalo na zvýšená maxima 240 s, čímž 
se snížil počet účastníků rozlétávání.

Československou výpravu tvořili 
v kategorii F1A J. Mráček, K. Kos a 
I. Crha, v kategorii F1B V. Kubeš, 
ing. J. Kraje a F. Radó, v kategorii F1C
L. Ďurech, 'J. Doležel a R. Andoga; 
vedoucím byl D. Štěpánek a trenérem 
A. Tvarůžka.

Do Riesy přijeli naši reprezentanti 
autobusem ČSAD ve středu 22. červen
ce a hned se odebrali k technické 
přejlmce modelů. Ve čtvrtek ráno, po 
slavnostním zahájení, začala v 10.00 h 
soutěž v kategorii F1A. Vítr o rychlosti 
2 až 4 m /s vál přes terénní vyvýšeninu 
nad letištěm, v jejímž závětří se létalo. 
Najít stoupavý proud si vyžadovalo 
dlouhé vlekání na šňůře. Hned v prvním 
kole doplatil na rychlý rozpad terminky
I. Crha, který naletěl jen 170 s.
V ostatních kolech dosáhli všichni tři 
čs. reprezentanti maxima. Do roz
létávání postoupilo třiadvacet soutě
žících z šedesáti. Úskalím prvního roz- 
létávacího kola však z našich prošel jen
J. Mráček.

V pátek se létala soutěž v kategorii 
F1B, jíž se zúčastnilo třicet devět 
soutěžících. V prvním kole bylo maxi
mum 240 s, v dalších pak 180 s. Nej
lépe z našich se nakonec dařilo 
V. Kubešovi, který jako jediný nalétal 
plný počet sekund. F. Radó se hned 
v prvním kole „shodil" časovačem za 
236 s, v druhém kole pak „odhoupal" 
za 128 s. Smůlu měl ing. Kraje, jemuž 
těsně před koncem šestého kola praskl 
svazek, takže nestihl odstartovat.

V sobotu byla na programu soutěž 
v kategorii F1C. Počasí se zhoršilo: bylo 
zataženo a vál vítr o rychlosti 3 až 
5 m/s, ke konci se přidal i déšť.
V prvním a druhém kole bylo maximum 
stanoveno na pouhých 120 s, naopak 
ve čtvrtém na 240 s, což se podářilo 
docílit jen devíti soutěžícím z třiceti 
osmi. Asi největší smůlu měl L. Ďurech, 
jemuž se v posledním kole zaseklo 
táhlo časovače jeho modelu, takže
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Našim nejlepším účastníkem byl Vladimír 
Kubeš, který v kategorií F1B skončil na 
výborném druhém misté

předvedl obrácený přemet. Nejlépe 
z našich létal J. Doležel, který dosáhl 
všech maxim. Známý T. Koster 
z Dánska předvedl opět novinku: 
v modelu měl zabudován elektronický 
časovač, který mohl ovládat ze země. 
(Je ovšem otázkou, co na to říkají 
pravidla FAI — pozn. redakce.)

Při hodnocení účasti čs. reprezentan
tů je třeba ocenit trvale vysokou úroveň 
našich větroňářů i umístění V. Kubeše 
a J. Doležela, který potvrdil své ambice

na postup do reprezentačního družstva 
A. S přihlédnutím k pozicím našich 
reprezentantů ve volném letu vůči 
ostatnímu světu je třeba i zvážit, zda 
bychom v ČSSR neměli mezinárodní 
soutěže pořádat častěji než dosud.

—drš—

Výsledky
K a te g o rie  F1A : 1. T. W e im e r, NDR 

1260+240+300; 2. Kim Jong Sik, KLDR 
1260+240+296; 3. C. Popa, RSR
1260+240+273; . . .15.  J. Mráček
1260+240+117; 18. K. Kos 1260+222;
25. I. Crha, všichni CSSR 1250s 

Družstva: 1. KLDR 3780; 2. CSSR 3770; 
3. SSSR 3755 s

Kategorie F1B: 1. J. Gulugonov, SSSR 
1260+240; 2. V. Kubeš, ČSSR 1260+222; 
3. D. Paff, NSR 1260+193; .. .26. F. Radó 
1139; 33. ing. J. Kraje, oba ČSSR 1016 s 

Družstva: 1. KLDR 3679; 2. NSR I 3672; 
3. PLR 3605; 8. ČSSR 3415 s

Kategorie F1C: 1. Kim Jung Hi, KLDR 
1140+240+270; 2. V. Strukov, SSSR
1140+240+267; 3. Kim Dong Sik, KLDR 
1140+240+252; 4. J. Doležel 1140+240+233; 
. . .  20. R. Andoga 1062; 31. L. Ďurech, 

všichni ČSSR 889 s
Družstva: 1. NDR I 3415, 2. NDR II 3370; 

3. KLDR 3316; . . .  7. ČSSR 3091 s

Přebor ČSR 
juniorských 
družstev 
v kategoriích 
SUM a RC V2
se uskutečnil ve dnech 4. a 5. července 
ve Svitavách. Pořadatel, LMK Svitavy, 
připravil pro soutěž upoutaných mode
lů známý místní svazarmovský areál, 
pro ,,V-dvojky“ pak hned několik ploch, 
patřících okolním JZD, z nichž bylo 
možné podle okamžitých podmínek 
vybrat nejvhodnější.

V sobotu 4. července proběhla sou
těž v kategorii SUM. Bohužel se ukáza
lo, že připravit jednou za dva roky 
tříčlenné družstvo je pro některé kraje 
problém (anebo nemají zájem?). Jak 
jinak si vysvětlit, že družstva Prahy 
a Jihočeského kraje, která chyběla už 
předloni, nepřijela opět, a navíc se

PODZIMNÍ VEČERY 
S KNIHAMI 

NAŠEHO VOJSKA
M áte -li zá jem  o nabízené pub likace , vyp lň te  p ř ip o je n ý  ob jednací lístek 

a odešle te  je j na uvedenou adresu. O b jed návky  budem e vyřizovat pos tupné  — až 
do  vyčerpání zásob.

NAŠE VOJSKO

Odborná literatura
1. L. O ucháč: M obilizace ail vojáků ve výcviku a bojové činnosti
Zajím avá p říručka , z níž m ohou nače rpa t poučen i nejen velite lé , a le i vedoucí 
p racovn ích  ko lektivů .

Kart. 9  Kčs
2. Z. Hron: Vrtulníkové výsadky nastupuji
P ub likace  zevšeobecňu je  ne jnovéjší pozna tky kom p lexn í příp ravy a o rgan izace 
v rtu ln íkového  výsadku . Plány, tabu lky, schém ata.

Váz. 19 Kčs
3. F. Kdér: Učebnice sportovního letce
Jedno tná  učeb n ice  le tecké teorie  požadované p ři p ilo tn ích  zkouškách p ro  
m oto rová  i bezm otorová le tad la.

Kart. 26 Kčs
4. J. K ro u lík— B. Růžička: Vojenské rakety
Dílo. v  ném ž jso u  u nás pop rvé  zveře jnéna i neznám á fakta  o vývoji raket 
a kom p le tn í p řeh led  o současné raketové techn ice  ve svété. Bohatá obrazová 
příloha a tabu lky .

Váz. 69 Kčs
5. Z. N ěm eček a kol.: Základná vojenská priručka
P říručka p ro  b rance  a vo jáky  obsahu je  p o tře b n é  údaje, pokyny a in fo rm ace  
o zák ladní vo jenské  službé. Ve slovenském  jazyce.

Kart. 14 Kčs
6. J. šu lc : Letecká fyziologie
Kn iha po jednává  o pracovním  p ros třed í le tce  — vo jenského lékaře , 
o psycho log ických  fak to rech  lé tání a fyz io log ických  zv láštnostech p ilo táže 
vo jenských  i jin ých  le tadel.

Váz. 26 Kčs
7. V. Něm eček: Československá letadla 1945— 1984
U celený p řeh led  všech našich le tadel a le teckých  m oto rů  od roku  1945 do 
současnosti. Fotogra fie , p lánky  a techn ická  data.

Váz. 45 Kčs
8 M. Ř epka a kol.: Sportovní paraiutism us
U čebnice  o bsa hu je  ja k  zák lady sportovn ího  parašutism u, tak i poznatky, které  
jsou  nutné p ro  č in nost výsadkáře.

Váz. 22 Kčs
9. K. S e d láče k—J. Tům a: Atom skrývá naději
Kniha přináší za jím avé poh ledy do  vývo je  a pe rspektiv  využití jade rné  energ ie. 
O bsahu je  též re js třík  základních po jm ů a zkratek.

Váz. 28 Kčs
10. A. V. Vo lkogonov: Psychologická válka
Podstata, cíle  a p ros třed ky  psycho log ické  vá lky nam ířené p ro ti SSSR a ostatn ím  
soc ia lis tickým  státům .

Kart. 17 Kčs

Knihy pro zábavu i poučeni
11. J. A ng lade: M ramorová deska
Úsm ěvný p říběh, k te rý  se udá l ko lem  postavení pom níčku pad lým  na fron tách  
1. světové vá lky  v m alé francouzské vesnici.

Váz. 19 Kčs

12. L. A ragon Poníženi a sláva Francie
Soubor sedm i vyn ika jíc ích  povídek znám ého fran couzského  sp isovate le  z obdob í 
h itle rovské  okup ace  Francie.

Váz. 18 Kčs
13. K. K lapálek: Ozvěny bojů
Již č tvrté  vydán i kn ihy vzpom ínek a rm ádního generá la  K. K lapá lka , jenž velel čs. 
je dno tce  na S tředním  východě a 1. čs. a rm ádním u sboru  v SSSR.

Váz. 26 Kčs
14. Z. K rátký: Než oblékneš stejnokroj
Kniha p ro  m ládež rozvíjí pozna tky v ob lasti tě lesné příp ravy, s tře lby, spojení, 
zd ravo tn ické  příp ravy a pod.

Kart. 12 Kčs
15. Z. N á chodský— J. Honzík: Um íte se bránit?
Kniha se zabývá způsoby sebeobrany v různých krizových situacích.

Kart. 13 Kčs
16. A. P inčuk: Start povoluji
Román z p ros třed í stíhacích letců.

Váz. 26 Kčs
17. S. šusta : Svědkové vzdálené přítomnosti
D ram atické záž itky a osudy Č echů a S lováků na různých fron tách  občanské  války 
v  Rusku.

Váz. 30 Kčs
18. V. G. T ruchanovsk ij: Winston Churchill 
Ž ivo top is  význam ného buržoazn ího stá tn íka  20. století.

Váz. 47 Kčs
19. G. von d e r Vring: Voják Suhren
Protivá lečný rom án z pera u nás neznám ého něm eckého sp isovate le  z doby 
1. světové války.

Váz. 25 Kčs
20 Ko lektiv: československá lidová armáda
Již tře tí vydání reprezentační obrazové pub lika ce  obsa hu je  m nožství černobílých 
a barevných fo tog ra fii, k te ré  p řib ližu jí všední i sváteční d n y  přís lušn íků  naší 
arm ády. C izo jazyčné resum é.

Váz. 100 Kčs
21. J. Vše tečka— P. K lučina: Praha husitská
Reprezentativní obrazová pub lika ce  p řib ližu je  um ě leckým i fo tog ra fiem i 
a přeh ledným  textem  vztah Prahy k hus itském u hnutí. Rovněž cizo jazyčné 
resum é.

Váz. 80 Kčs
22. J. Vše tečka— J. Ko trba: Dram a všedních okamžiků
O brazová pub likace , je ž  zachycu je  um ěleckým i če rnob ílým i fo tog ra fiem i 
a textem  m nohostrannou  č in nos t Svazarm u, všech je ho  sportovn ích  odvětví 
i odborností.

Váz. 85 Kčas

zde odstřihně te

O BJEDNA CÍ LlSTEK
O bjednávku  odešle te  na adresu: Naše vojsko, ob las tn í kn ižní p rode jna , Velká 
hradební 24, 400 21 Ústí nad Labem .
O bjednávám (e) závazně k dodán í na dob írku  — na fa k tu ru  kn ihy, uvedené pod 
čís ly (čísla ob jednan ých  kn ih  zakroužku jte ):

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Jm éno (složka): 
Adresa (PSC):

Datum . ............................................. Podpis:
Nehodící se škrtně te.

Razítko:
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nezúčastnili ani Severočeši? Dostal 
snad někdo neodůvodnitelný strach 
z nových pravidel, jež připouštějí pro
storové trupy? Kolik zbytečných slov už 
na toto téma padlo. Kdo pravidla zná 
a rozumí jim, snadno si spočítá, že 
prostorový trup proti dobře zhotove
nému plochému nemůže získat více 
než 50 bodů navíc. To jsou sotva 4 % 
možného zisku bodů. Spatným létáním 
se však dá ztratit i více než 300 bodů.

Předloňské modely byly v průměru 
mnohem lepší než letošní, na nichž byly 
dost hrubé tvarové nepřesnosti i odby
té zpracování. Zaoblení a odlišení 
tloušťky jako by se už přežilo. Šrouby 
držící motor přečnívaly snad 10 mm 
přes matice. Není bez zajímavosti, že 
právě u modelů SUM se často hovoří
0 úspoře času. Ale kam se pospíchá 
a proč?

Naštěstí i letos byly k vidění hezké 
modely, především Š-50 S. Tillingera 
z Olomouce, Pernicova Airacobra nebo 
šmídúv Spitfire. Některé modely však 
byly skutečně jen ,,do počtu" a svou 
úrovní neodpovídaly významu přeboru.

Našly se i takové modely, na nichž by 
se dalo ušetřit i více než 20 % hmot
nosti. Přílišná hmotnost modelu na 
jednotku plochy i na zdvihový objem 
motoru byla jednou z příčin neúspěchu 
některých soutěžících. Při velké hmot
nosti na jednotku plochy je obtížné 
zaletět i základní obrat — let na 45°. 
Zvláště za větru se modely v této rovině 
neudrží. Další hrubé chyby byly
1 v poloze těžiště. Přitom k úspěchu už 
je dnes nutná i regulace otáček motoru 
od okamžiku, kdy model ještě nepo- 
jíždí, až k plnému výkonu (to předvedl

Nejlepším jednotlivcem v kategorii SUM byl 
Štefan Tillinger ze Severomoravského kraje; 
za model š-50 získal 1283 b.

znamenité P. Pernica se svou Airaco- 
brou).

Na příštím přeboru bychom toho 
chtěli rozhodně vidět víc. Nejen hezčích 
a lépe létajících modelů, ale i více 
zájmu ze strany rad modelářství KV 
Svazarmu, pokud jde o přípravu druž
stev. Od soutěžících také očekáváme 
lepší znalost pravidel.

R. č íž e k

Soutěž kategorie RC V2 se létala 
v neděli. Dostavila se k ní kompletní

tříčlenná družstva ze všech krajů. Již 
v prvních startech bojovali piloti 
i modely s větrem, který měl po 
přechodu fronty rychlost 6 až 7 m /s; 
zde chyběla některým pilotům vyléta- 
nost jak při vzletech a vlastním létání 
v termice, tak — a to hlavně — při 
přistávání.

Průběžné výsledky dokazovaly, že 
většinou se chodí trénovat za ideálních 
podmínek, když nefouká silný vítr. 
Mnoho modelů skončilo mimo p ři
stávací kruhy nebo i na zádech, některé 
se poškodily i během vzletu, a to by se 
na tak významné soutěži stát nemělo.

Je dobře, že se tento přebor létá jako 
soutěž družstev. U výsledkové tabule 
bylo od samého začátku rušno: soutě
žící i vedoucí družstev neustále počítali, 
jak si stojí. O to byla soutěž až do konce 
zajímavější.

Díky pořadatelům, kterým klapalo 
opravdu všechno, si účastníci odvezli 
domů nejlepší dojmy.

J. Suchomel 
Foto: J. Zrústek

VÝSLEDKY
Kategorie SUM: 1. Východočeský kraj (P. 

Pernica — Airacobra; R. Šmíd — Spitfire; L. 
Salač — II-2) 3166; 2. Severomoravský kraj 
(š Tillinger — Š-50; V. Strejček — II-2; P. 
Příhoda — Z-50L) 3124; 3. Středočeský kraj 
(J. Hes — La-7; R. Machač — Praga Baby 
E-114; R. Vokolek — MB-II Colibri) 2971 b.

Kategorie RC V2: 1. Středočeský kraj (V. 
Janeček; T. Trampota; P. Volejník) 3688; 2. 
Východočeský kraj (M. Semrád; V. štěrba; 
M. Dolínek) 3471; 3. Jihomoravský kraj (I. 
Hlaváček; E. Navrátil; M. Drštička) 3461 b.

nønamø au
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddélenl (inzerce Modelář), Vladi
slavova 28, 113 88 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ

■  1A Vysilač Robbe-Tera  3-kaná l. s p řijím ačem , aku
— dobíjení p řím o 220 V. P. TomáSek, Vzdálená 152, 
182 00 Praha 8-Březinéves.
■  1 Dvouletou RC soupr. T4 AM 27 + p u lt + 4 serva 
ST 1 + označení kaná lu. T echn ický ku fřík  s nádrží, 
če rpad lem  na palivo, vrtu le , ko la 2, kužel, páky, vše 
za (4200). RC V2 r. 190 cm  bez táhel. lam. trup , 
menší op rava  nutná (200), m oto r MVVS 6.5 RC. 
běhaný asi pů l hod iny (700), M abuchi 540 (60), 
po lom aketu  Focke -W ulf na 6,5 (450) balsu 2, 3, 4, 5, 
balsové náběžky 4 (200), let. m ode l C itab ria  na 1,5 
(150), RC m oto r Enya 1,5 cm 3 (120). Končím  z rod. 
důvodů. J. K ohout, T říd a  M íru 13. 370 01 České 
Budě jovice
■  2 D voukanál. soup ravu  Techn ip lus-A com s 
AP-227 (2200), auto SG-VCS s m oto rem  S u pe r T igre
3.5 cm 3 4- náhr. díly (2000). M. Pálka, U Rajské 
zahrady 2, 130 00 Praha 3. tel. 27 39 832
■  3 R eduktor s plast, řem enem  1:2 p ro  2x M VVS
6.5 F. 2χ Tono 10 a 1χ HP.61. V rtu le  500/200, 
400/200, 450/200. I levé. K oupím  karte r HB.61. B. 
M isterka , D obrovského 437, 340 22 Nýrsko
■  4 N epoškoz. nefung. M VVS 1.5 bez jeh ly  (100); 
p lán. č. 71 T in títko  kat. A3; 76 Fík A2; gum u 2,4 do 
4 m. F. K o rbe l. S túrova 1152. 142 00 Praha 4, tel. 
47 13210
■  5 K ora jisko . R. Vo jtek. Ve terná 14, 917 01 Trnava
■  6 M odel F3B Chéri, Razant a m odel p lachetn ice  
F lam ingo. Z. Nowok, D ružební 602, 284 01 Kutná 
Hora
■  7 V 100% stave FM p řijím a č  V a riop rop  — 2749 
deko dé r — 3822 a 3826 (1500). M oto r Enya .40
— nový (800). Z. Kročák, M iču rinova  4, 851 01 
Bratis lava
■  8 Plány h is to rických  p lache tn ic  A rk  Royal 1:86, 
4A1 + pop is , Cacafuego 1:65, 3A1 + pop is, Cutty 
Sark 1:100, 5A1 + pop is  (120, 100, 120). Ing. J. švec . 
S lunečná 4556, 760 05 G ottw a ldov

■  9 Po lom aket. vě troně  Jantar 1, rozp. 3700, směr., 
výšk., kř., spo jle ry , p ilo t, d ržák serv, py lon p ro  m oto r 
2,5 c m 3  (900); akrobat, větroň Tw ist, rozp. 1760, 
výšk., kř. (350); do lnop l. P ink Panther na m o to r 6,5 
cm 3, rozp. 1370 (600); spo leh livou  am . prop, 

soup ravu  p ro  4 funkce: Vysílač s NiCd aku, přijím ač 
s NiCd aku. 2 serva FPS-12, nab íječ (3000). O. 
Kaška, Potoční 60, 561 64 Jab lonné  nad O rlicí
■  10 C tyřkaná l. p rop. soup. V e itp ro p  + 3χ žlu té + 1  χ 
šedé servo 4- aku (2600), RC m odel uoch táne k  (120). 
K. S law ik, 747 25 Sud ice  111
■  11 Piany m odelarsk ie : HMS V ic to ry , Vasa, Prie- 
d ies tinac ja , Iskra, W icher (po 80), M aly  M odelarz: 
V ic to ry , Santa M aria, Cutty Sark (po 40), p lány 
A ndrea  Doria, Nachi, Ba ltim ore . W arsp ite . Blaník (po 
30). Ing. J. O ndo. Zom bova 25, 040 11 Košice
■  12 RC soup ravu  Acorns AP-227 (vys.. p řij., 
2 serva, vypínač) 4. náhr. vým . kryst., ja p o n ské  NiCd 
4,8 V, 500 m Ah (nepoužité), nab íječ 22.5 m Ah, 
50 m Ah, 4,8 V. 45 m Ah, 9,6 V. Vše spo leh livé  (2300). 
K. Ludvík, Ve tiškova 833, 460 01 L ibe rec 6

■  13 M álo  používané v láčky ve likosti N i s p řís lušen
stvím . D. Sochorovský. U ruguayská 3. 120 00 
Praha 2
■  14 C tyřkaná l. p rop, soupravu 4- serva V a riop rop  
+ RC m odel s m ot. Enya 1,62 + m odel C en taur 4- RC 
m oto r Veco 45 + další m ater. Levně — končím . M. 
Zdeněk, V rch labí 320, 543 02
■  15 Sestaven, i nesest. staveb, au t Burago, p lány 
válečných lodí. ske lnou tkan inu 1 1 0 g /m  (15 K čs /m ) 
nebo  vym ěním  za p lány, lite r, a staveb, lodí a le tadel. 
Seznam  za znám ku. M. Kratochvíl. Sázavská 582. 
582 91 Světlá n. Sázavou
■  18 P řijím ač M odela R6 *  krysta ly  30. k. — nový 
a bez závad (levně), te leskop, anténu k vys. M odela 
T6 AM  — nepoužitou, serva Futaba S-29, S-28. 
V a riop rop  C 605, m o to ry  — Enya 6,5 RC, M W S  6.5 
RC ABC, MVVS 3,5 RC, Talka 2,5 ABC. Tajfun 
H obby 0,98, RC m odel M axi G raupner, s tavebn ic i 
QB-20 H. Koupím  RC soupravu G raupner FM 6014 
(FM 4014, FM 3014) — jen novou. V. Antoš, M írová 
734, 518 01 D obruška
■  17 RC soup ravu  Acom s AP-227 M k-2  kom ple tn í 
— nová. M odely  Š130 RS — V2N, R5-ES, Š120 
LS-E — před dokončen ím  — m noho d ílů  4- pa livo 2, 
žhavicí box, p lánky  (4800). N e jradé ji v celku. 
Končím . Zd. Kučera , 382 82 Benešov n. C. 161
■  18 RC soupravu M odela  Digi, m álo použitá  (1500). 
J. S tro lený, Ž iten ická  1277, 286 01 Čáslav
■  19 RC soupravu Acom s AP-227 M k III. Nová. 
nepoužívaná (2200). L. Vašut, 1. m áje 1354, 756 61 
Rožnov p. Radhoštěm
■ 20 Kom ple tn í ročníky čas. M odelář 1976 až 1985, 
je dno tlivá  čís la  1963, 75, 86. 87; RC buggy N ikko  jap.

s nep rop o rc ioná ln ím  řízením (sm ěr, 2 rych losti 
vpřed, zpátečka); novou soupravu Futaba FP 2 NL; 
autíčka M atchbox, Po listil. Norev, Corgi; p last, 
stavebnice Novo, Revell; RC m odel Terry (G raupner) 
— deta iln í seznam  pro ti znám ce. M. P o rkris tl, 
B oršovská 5, 370 07 C. Budějovice
■  21 Plány lod i, vázané ročníky M odelář. M odelarz, 
M odelbau a da lší m ateriá l. Končím . Seznam zašlu 
p ro ti znám ce. M. N ikodém , 463 55 Rynoltice 104
■  22 M oto r M VVS 3,5 GFR RC (zaběhnutý) 
s tlum ičem  (nepoužitý) +■ RC karb . M ik ro  (660, 140), 
i jedno tlivé . S. Chvála, K rupská  1/3083, 100 00 
Praha 10-S trašnice
■  23 Novou za lé tanou m aketu Z -50 + m oto r Q uadra 
35 cm 3 (5500); vě troň F3B 2,4 m (800); v rtu le  na 
roga llo  p ro  m o to r T raban t 0  130 až 120 (700); příp. 
zhotovím  ja ko u ko li vrtu li; rogallo  W orld  cup vhod né  
p ro  začátek (japon . hedvábí) * lé tací postro j (1000), 
J. M uller, 251 63 Všechrom y 3
■  24 Vysílač + přijím ač, m oto r M odela CO 2  (500). 
Ang ličák M ercedes Benz firm y Tercia  a H ondu G old 
W ing. D. P rocházka, V ikýřov ice  312, 788 13 Š u m 
perk
■  25 M oto ry nové. Enya .15 IV (400), M VVS 3,5 GFS 
(600), m álo běh. m ot. OS M ax — H60 (1000), OS 
M ax 40 (800), OS W ankel 4,9 (1200), R aduga 
7 s brněn, výbrusem  + Perry karb. (400), Cox 0.8 
(300), MVVS 6.5 (700), MVVS 2.5 GR (300), Tono 3,5 
(150), Tono 5,5 (200), mot. do sb írky Vltavan 2.5; 5.5 
(po 150), Jena 1. 2, 2,5 (po 100), W ilo  1.5, Jun io r 1.5. 
OS Pet 099 (po  100), am atér, m ot. 1,5 cm 3  (150), 
4 cm 3  (350), am at. soupr. 7-kanál., 2 ks přij. 4- pu lt 
+■  zd ro j 4- 4 ks serva (4500), lé taný S purt s m ot. OS 
M ax 15 (400), Q B-15 s mot. Enya .19 (400), nelét. 
Rival s lam. trup em  (400). R. Janda, 294 71 B enátky 
n. J ize rou II 404. te l. 91 62 94
■  28 Dvě sady N iCd 225 — 7.2 V /135  mAh — m álo 
používané. P. D vorský, L. N ovom eského 1321/10, 
957 01 B ánovce nad Bebravou
■  27 D vojkaná l. p rop , súpravu K ra ft kom p le tně  
(1500). J. Kovács, Růžový háj 1378/26, 929 01 Dun. 
Středa
■  28 O dpružený podvozek Cum is s m oto rem  M VVS 
3.5 a náh radn ím i d íly  (2500). A. M azálek. S ta ling rad- 
ská 1086, 664 34 Kuřim
■  29 RC soup ravu  V a riop rop  JR E4 SSM 40. 
e lek tron ický  re gu lá to r Robbe R okra ft HEC, RC auto  
Rx 3000 S uper E xp ert 1:12, e lek trom o to r GZ 1200 R, 
M onope rm  S uper 12 V, různé sintr. NC aku, vše 
kvalita, výborný  stav. Ing. R. Juřík. O svobození 230, 
763 21 S lavičín
■  29A Kvalitn í akroba t. RC soup ravu  Robbe Pro- 
m ars M ix 40 MHz. K om plet. R. Jelínek, Brechtova 
829, 149 00 Praha 4-H áje

MODELÁfi · 10/1987 · 319 31



fflQDønø sa
(D okončen í ze str. 31)

■  30 Vysílač V a riop rop  12S, 2 ks p řijím ač, 10 ks 
serva Futaba, vypínače, zdro je , nový m oto r W ebra 
10 cm 3. M. Nováček, D vorského 28, 674 01 Třebíč
■  31 F lugrevue — kom pl. váz. ročníky 1981 a 82. 
Nabídněte . Zd. Kvítek, Voříškova 29, 623 00 B rno
■  32 K om ple t, soupravu M odela  T4 AM 27 + 4 kusy 
serva A co rns (4600) — dosud nepoužité, jen  v celku. 
Nový m ode l Q B-20 s m oto rem  Enya VI — 3,25 cm 3, 
nelétaný (900), pěkný. M odel Presto 2 v kos tře  (400). 
Naž. fó lie  žlu tá (2 m), o ranžová (2 m), m odrá  
m etalíza (2 m ) šíře 90 cm  (po 100), ba lsu 2, 3, 5, 
10 m m . N e jradé ji os. odběr. P. Buzek, S lezská 26. 
737 01 Č eský Těšín
■  33 K o m p le t RC-V1, V2 — S erpent 2W D nový, 
ne jetý + ND se soupravou Acorns AP-227 M k III 1x 
v p rovozu (9200). I jedno tlivě . K om p le t RC-V1, V2, 
V2N — VCS Futaba s m oto rem  M VVS 3.5 ABC. Kar 
lam inát. + m noho  náhr. d ílů  (2300). Rodinné důvody. 
I. T ro jan, M arkova  23. 704 00 O strava 4
■  34 RC dvoup lošn ík  M ax (450), RC do lnop lošn ík  
M iki (400). RC lo tf  M am ba s el. m oto rem  M abuch i 
380 (250), RC auto R5 s el. m oto rem  M abuch i 380 
+ d ife renc iá l (450). koup ím  M abuchi 540 nebo 
podobný. L. M areš, H rázkého 1934, 256 01 Benešov
■  35 Na TT různé d ruhy  lo kom o tiv  a vagónů 
s pane lem  2x1 m, včetně veškerého přís lušenství. 
Levně. M. Novotný, Na pěšině 41. 690 03 B řeclav
■  38 P řijím ač M u ltip lex  AM  27 — 6 kaná lů, 2χ 
krysta l č. 11; 4 ks servo IC m alé —  4 vývody 
+ rych loup ínáky , náhr. ko lečka, páky, po tenc iom e- 
try . V. Jon, C tveřín 101, 463 45 Pěnčín
■  37 K o le jiš tě , lokom otivy, vagóny typu N a HO. J. 
Tayari. V rben ského  46, 170 00 Praha 7, tel. 80 42 81
■  38 H e liko p té ru  Bell 47 G, o rig iná l nepostavenou 
včetně kab iny  a m oto ru  (4300). J. če rn ý , Tachov
ského nám . 6. 130 00 Praha 3
■  39 N abíječ G raupner A u to  Duo 12 3719 (1200), 
nabíjecí kabe l 7 /R S  1, 2, 3688 (100). J. B a rtůnék. 
H um po lecká  26, 140 00 Praha 4, tel. 42 58 87
■  40 č ty řk a n á l. p rop. RC soupr. FM 40,685 MHz; 
vys. am at., spo lehl., p ro f, vzhled (750), p řijím . Futaba 
FP R107 (1850), kabe ly k servům  (po 20), kab. s vyp. 
(80), vše Futaba, aku V arta 500 Dkz 4,8 V. M oto r 
MVVS 2.5 DR. nezaběhnutý (300). 2.5 GF RC (200). 
P. Šašek, Nad les. div. 1116, 140 00 Praha 4, tel. 
47 23 363
■  41 Kom ple t. RC soup ravu 5-kaná l Kra ft KPT 5CE 
(4 serva), M ode la  Digi (3χ servo S1 nebo  2x Futaba 
S-12), p rop , regu lá to r m oto ru  v p ře d — vzad. P. 
N ebřenský, Zárubova  506, 140 18 Praha 4. tel. 
47 12 657
■  42 D řevěné vrtu le  ø 300 až 600 m m  (po 25 až 60), 
reduk to r 2x 6,5 cm 3. J. Sedláček, C echurová 1892. 
250 96 H o rn í P očern ice
■  43 Tx A com s AP-227 M k II, uprav, p lach. Pasát, 
uprav, č lu n  M elod ie , e lek tro le t + m otor. A 3 -Favorit. 
žel. HO — různé. J. P rocházka, Na Václavce 37, 
150 00 Praha 5, tel. 53 78 683
■  44 FM soupravu Royal M u ltip lex  27 MHz. 
5 kaná lů, p ropo rc . + 3 serva a nab íječ kom p l. za 
(4600). P. Rusiňak, H ran ičky 18, 625 00 B rno  25
■  45 Nový m oto r Rossi R90 R V/R C M arino  (6000). 
M. N ohynek, švab inského  130, 250 01 S tará  B o le
slav
■  48 Vysílač Robbe Luna FM 27 s pu ltem  
+ 2 p řijím ače  + 1 x Varta 500 + vypínač. Spoleh livé . 
Bez serv. J. Vele, Kosíkova 223, 272 04 K ladno  4, tel.
78 17 60
■  47 RC soup ravu  Tx M ars II 40,68 MHz (650), p lán 
to rp é d o b o rce  La G aliscom iere  (80), L+K, M odelář
79 až 86. m odelář, p lány — seznam  zašlu. D. 
Adam ec, V M além  Háji 360, 250 70 O dolena Voda
■  48 R obbe M ars M ulti m odu l — 8 kaná lů, přepínání 
výchylek. M ix; 2 přijím ače, 2 serva, dob íječ  — vše 
s NiCd; m o to ry  RC 2.5 a 3,5 — Brno. P. Tom ášek, 
Vzdálená 152, 182 00 Praha 8-B řeziněves
■  49 G um ip rak  R obbe (350), serva Futaba S-16, 
Tesla, Sanw a (po 450), vše v dob rém  stavu. O. 
K ru liš, Nevanova 1069, 160 00 Praha 6-Repy, tel. 
30 11 335
■  50 Piko tra n s fo rm á to r FZ1 — m ožno regu lovat 
napětí až do  12 V — nepoužité  v záruce (100). 
Basičku na nářadí + držák m odelu , zabudován 
vo ltm etr -t- žhavicí ba terie  (nové) + kabe l p ro  žhavení 
(150). M o to ry  M ik ro  2,5 cm 3 DRC nepoužité  v záruce 
(420). M W S  1,5 cm 3 RC žhavfk (200), M W S  1,5 cm 3 
D (150). M ode lspan  tenký  20 archů, vým ěna za 
tlustší červený, žlu tý. M. če rn ý , R oudn iček 54. 
411 18 Budyně
■  51 Jednokaná l. RC soupravu Tx M ars II. m álo 
používaná (500). O. Vo jtek, P ivovarská 242, 742 45 
Fulnek
■  51A Kvalitn í akrobat. RC soupr. R obbe P rom ars 
M ix 40 MHz. K om plet. R. Jelínek, B rech tova  829, 
149 00 Praha 4-Háje.
■  51B M onsun, čo ch tá n e k . Anděl, M ach 10. Max. 
C irus, vče tně  m oto rů ; vys. M odela  T6. serva a jiné  
m od. potřeby. Končím . M ilan M ayrich. U hod in  119, 
100 00 Praha 10-Dubeč.

KOUPĚ
■  52 Serva B e llam atic  II i poškozená na n. díly. A. 
Janeček, Na po tůčku  679, 264 01 Sed lčany
■  53 M o to r M abuch i 540. U dejte cenu. M. Sm rček. 
T. Kuchtíka  1107, 674 01 Třebíč

■  54 Kity le tadel z d ru h é  svět. vá lky v m ěř. 1:72 
těch to  záp. firem ; A irfix , Hasegawa, Revell a sovět
ské Novo. J. Jošenek, šve rm o va  173, 560 02 če ská  
Třebová
■  55 Nabíječ M ode la  nebo  pod obný 4,8 V /500  mAh 
a 9 až 12 V /500  m Ah, kone kto ry  Acom s. P. Sajdl, 
SNP 12. 400 11 Ústí n. Labem
■  58 Plány na stavbu rybářských  lodí. J. Hargaj, 
D ukelská 883, 783 91 Uničov
■  57 Sadu ja ponských  m f tra f 7 x7  žluté, bílé. černé. 
P. Vym azal. S ladkovské ho  4. 678 01 B lansko
■  58 Novou soup ravu  G raupner D 14 nebo 4014. 
pop ř. Acom s AP 455— 540 MHz. Dále gum . p rů ch o d 
ky p ro  serva Futaba. Ing. F. Staněk, M elkusova 10, 
671 81 Z no jm o
■  59 Dvě serva A co m s AS-2. J. K ouřil, Koste lecká 
366. 796 01 P rostě jov
■  80 Dvoukanál. továrn í RC soupravu do  (800). K. 
Aubus, Krškova 8, 594 01 Ve lké M eziříčí
■  81 Parní s tro jek  a přís luš.. k ity let. a lodí II. sv. 
války. V o jáky a h is tor. S lepené. Beneš: Svět kříd. I. 
díl. E. M esteková. Václavská 14. 120 00 Praha 2
■  82 Novou nebo zánovní 3- až 4-pov. p rop. RC 
soupravu . U dejte cenu  a pop is. A. Pospíchal, 
O tonovice  21, 798 21 P rostě jov
■  83 Serva Futaba. n e jra dě ji nová. J. Fatka, Dvo
řákova 583. 332 14 C hotéšov
■  84 Pár X -ta l 40.68 MHz, FM a lebo AM  (do 200); 
te lesk. ant. 130— 150 cm . J. Sadvár, s ld l. SNP 298, 
055 62 Prakovce
■  85 Staveb. S ta rle t f. G rau pne r Nr. 4642 popř. hot. 
m odel; kd o  pů jč í nebo  p ro d á  p rospekty  RC vrt. a RC 
soupr.; pop is, cena. P. Kala. 679 06 Jedovn ice  425
■  88 P řijím ač v pásm u 27 MHz a přijím ač p ro  pásm o 
40 MHz. včetně krysta lů , serva i bez e lektron iky, 
s ta rté r do  6.5 cm 3. L. König, L ibhošť 97. 742 57 Nový 
Jičín
■  87 Stavební p lány plachet, lod i z obd ob í let 
1600— 1700 —  G aleony a B ism arck nebo T irp itz. R. 
Vrána, 506 01 J ičín 417
■  88 Nesestavené k ity  le tade l M iG -23. 25 a F -14, 16 
v m ěř. 1:72. R. Hetfla is, 671 02 Sum ná 111
■  89 RC P orsche nebo  i jin o u  stavebn ic i RC auta 
(továrn í výroba), 2 funkce , do  (700), m á lo  používané, 
dob ré . J. Ž itn ík , ul. 5. května 728, 512 51 Lom nice n. 
Popelkou
■  70 D okum entac i na RC buggy, rám ová ko n s tru k 
ce, m oto r 3,5 cm 3. R. Petran, Palackóho 826, 341 01 
H oražď ovice
■  71 D voukanál. RC soupravu , p ro  začátečníka. 
Levné. M. Staněk, R adenice 33, 594 61 Bory
■  72 Pár FM kryš tá lov  27,120 MHz. Ing. B lahutiak. 
K. M arxa 4. 900 28 Ivanka p ri Dunaji

■  73 Dvě nová serva Futaba FPS-28. FPS-29 nebo 
Acom s. J. Hasík, Lesní 21. 695 03 Hodonín
■  74 Stavebn ic i lodě M elod ie. Ve lm i nutné. P. 
Š iku la , H o rn ická  1529, 666 03 T išnov
■  75 G um u P ire lli, A lfa  Romeo, FAI, čas. M odelář 
sváz. do  r. 1985 a papír M odelspan. M. K řepe lka, 
M urgašova 1274, 142 00 Praha 4. tel. 47 17 678
■  78 Plány b itevních lodí B ism arck, Scharnhorst, 
T irp itz. G raf Spee. M. Č erm ák, Fričova 6. 120 00 
Praha 2
■  77 Kva litn í novou zahraniční RC soupravu vh o d 
nou p ro  F3A. I. Sedlák, K o llá rova 1260, 664 51 
š la p a n ice  u Brna
■  78 Kvalitní m odel h is to rické  lo dě  s dokum entací, 
nestavebn icový. V. Bernard , K u tilova 3066, 143 00 
Praha 4
■  79 Rovné kora jn ice  HO, aj použité . O dpoviem  
všetkým . A. Režucha, Trnavského 13, 841 01 B ra ti
slava

VÝMĚNA
■  80 N epoužívaný V a riop rop  FM 40 E xpert s přísl. 
za BTV s dá lk . ovl. z. G rund ig ; ne lé taný Bell 47 G ze 
staveb. G raupner za po lovod iče  a jin é  souč. p ro  
e lek tron iku ; nebo prodám . F. A m brož , Považská 67, 
911 00 Trenčín
■  81 Za pohon. el. je dno tku  s v rtu lí a přev. dám  el. 
m od . Is lander vč. zd ro jů  či zub. leštičku na 220 V 
nebo p rodám  a koupím . F. S ubrt, Fučíkova 260 /5, 
251 64 M n ichovice  I
■  82 M odely le tadel 1/72, lodí Novo, tanků 1 /30 za 
m odely  le tadel západních firem  1/72. Serge j 2ab in, 
ul. K resťanska ja  1. 1. 93, 141 014 M itišči, SSSR
■  83 Sestihod in . videokazetu  za 2 M W S  1.5 D. John 
Pfeifer. 2014 E. L ipp in co tt st. Ph ilade lph ia  19/34, 
USA
■  84 M odely Novo lie tad ie l, tankov, lodí za m odely  
západných firiem . M. B. V ik to rov ič , ul. B ra tis lavska ja  
10. kv. 93. g. K ijev 140, 252 140 SSSR
■  85 Nabízím k vým ěně polské, sovětské a západo
ev ropské  s tavebn ice  p lastikových  m odelů , knihy 
a kata logy. L. Zukow ski, ul. D rožn iaka 9 /80 , 42-200 
Czestochowa, PLR.
■  86 Za p lastikové m odely  současných letadel 
v m ěřítku  1:72 nabízím  m odely  NOVO: Sea Vixen, 
Ventura, SB-2, M ary land a Jak-4  ALFA. A. M alkov, 
p r. Energetikov, d. 40, k. 1. kv. 70. 195253 Len in 
g rad , SSSR.
■  87 Plastikové m odely  le tadel NOVO vym ěním  za 
m ode ly  le tadel v m ěřítku 1:72. A km ata liev Almaz. 
D žangi-Džalsk, r/4 , s /z  Kyzil-Džar, ul. Naryn 23. 
O m sk, obi.. K ir. SSR, 715626 SSSR.
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■* Při slavnostním zahájení m istrovství 
předváděli francouzští modeláři aero- 
vleky RC větroňů

A Američan D. Mateer skončil v rozlétávání kategorie F1C na 17. místě 
— těsně před naším Čeňkem Pátkem

■< Polský reprezentant Krysztof Rozycki dosáhl svého životního úspěchu 
— v kategorii F1B vybojoval druhé místo

Úhledný větroň F1A D. Eldera opatruje před startem vedoucí družstva 
USA Walt Ghio

Snímky: J iří Kalina

▼ Před půl stoletím zvítězil ve Wakefieldové poháru 
Emanuel Fillon. Tento dodnes aktivní francouzský mode
lář předváděl před oficiální soutěží svůj původní (!) 
model v letu — a jak!

fg fP fM ·
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a  Letošní ročník soutěže svahových větroňů F1E Colibri Pokal se létal na svazích 
rakouského Karneralmu. Na startovišti ve výšce 2200 m n. m. se připravuje 
H. Schubert z NSR

▼ Parný vozeň M 112,0 postavil pre kategóriu A1 /HO 
V. Papoušek z Chocně

S n ím ky : D. C h lu b n a , 
M . S a la jka  (2), 
ing . D. S e lecký ,
O. Š a ffek  
IN D E X  46 882

► S „dvoumetrov- 
kou" Sagitta o hmot
nosti 910 g, potaže
nou nažehlovací fólií, 
létá ing. Jiří Souček 
z Kolína

■4 Vítězem loňské 
modelářské sparta- 
kiády národů SSSR 
se v kategorii F2A 
stal výkonem 
285 km/h Sergej 
Kostin z Moskvy

► Na letošním pře
boru ČSR lodních 
modelářů žáků re
prezentovalo v kate
gorii E-X500 Severo
moravský kraj toto 
družstvo, vedené 
Františkem Jozífem


