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Vladim ír Dvořák z Prahy si velmi pochvaluje jízdu 
s RC plachetnicí Monika postavenou podle plánu Mo
delář

Com bat ESO  ze smíšeného materiálu je prací J. Mariánka z Bystřice 
p. H . Rozpětí 740 mm, nosná plocha 16,4 dm2, váha 480 g s motorem  
M VVS 2,5 D7

Polomaketu Sikum- 
bang si postavil pro 
cvičné létání V. Parý- 
zek z Vodňan. Rozpětí 
1850 mm, váha 3200 g, 
motor O S  Max 10 cm 3, 
radio Digital T X  14 
řídí kormidla, motor 
a křidélka

Upravený model 
Moskva (konstrukce 
J.S irotkina)si postavil 
E. Polok z MK Český 
Těšín. Model váží 
1280 g, motor je 
MVVS 5,6 A

Členové LM K Brno II létají propagačně combat při ligových utkáních v kopané na stadiónu Zbrojovky Brno (až 35 000 diváků). 
Je to jistě výborná propagace a také vítaný přínos do klubové pokladny

*ecH**ic*l » tUKTisc« n*ct sntoi«
*acrrt,ci * »*uuuuC.ni m ott
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20 let Svazarmu 
a modelářství

Ing. Jarom ír S C H IN D LE R  
předseda Čsl. modelářského svazu

m o d e lá ř*  
11/71V Y C H Á Z Í

M ĚSÍČ N Ě

X X I I - I  i s t o p a d

Každé výročí je  příležitostí k zamyšlení. 20 let -  je  to hodně nebo málo? Z  modelářského 
hlediska není odpověď na tuto otázku jednoduchá. Jinak se jeví tento časový úsek z  hlediska 
leteckého modelářství, jehož organizovaný život na našem území nastal okolo roku 1910, čili 
zhruba před šedesáti lety, jinak zase z hlediska raketového modelářství, které vzniklo a začalo 
se organizovat přibližně před deseti lety, čili v polovině dnešního věku Svazarmu. Konečně zase 
jiný je  pohled z hlediska zbývajících modelářských odborností -  lodního, železničního a automo
bilového modelářství. Tyto obory modelářství sice existovaly již  před vznikem Svazarmu, avšak 
organizačně se začaly formovat teprve až ve Svazarmu. Hovořilo-li se tedy o modelářství při 
vzniku Svazarmu, pak šlo tenkrát pouze o letecké modelářství. Naproti tomu nyní při dvacetiletí 
Svazarmu se rozumí pod pojmem modelářství pět odborně plně rovnocenných a stejně význam
ných modelářských odborností. Pokusme se však přes tuto obtížnost naznačit hlavní společné 
úspěchy i neúspěchy tak, jak je  přinesl život v rámci naší jednotné branné organizace.

Modelářství ve Svazarmu je jednou ze 
zájmových činností, které svou přitažli
vostí a současně i rozsáhlou polytechnickou 
náplní, náročností na tělesnou i | morální 
zdatnost a přirozem ' ~ 
činnosti slouží velí 
z prostředků branní 
deže. Ve spolupráci s 
a především s Dom| 
jsme dosáhli ve Sv; 
značných úspěchů, 
akce a soutěže pořádané y rámci cfTostát-

■nutností kolektivní! 
Γ dobř^jako  taden 
výchovy dětí a mlá 
ionýrskou organizací 
pionýrů a mládeže 

armu v této oblasti 
pomeňme jenom

nich Spartakiád neb 
nější účast modelářů 
Praha při příležitosti
republiky, či na !et< šních bohatě obsa;
ných 35 mistrovství 
ovšem dosáhnout ješ

kluboven a prostor

■mr relativně nejsil- 
|na loňské akci Směr
25. výročí osvobozeni

pro žáky. Mohli M  
jě  více, kdyby se bylo

pro prc

nak potřebnou podporu celé organizace 
Svazarmu.

Naše činnost je bohužel již dlouho brz-

nou^Tak^jento životi 
ství se snaží Svazarm 

ostí řešit« Umožnil 
Brně -  úhlové zařízl 

oprávněné i neoprávi 
lářů Sehrálo ve vývoji 
významnou i úlohu, pi 
zajištěn  státní nýprezj 

st je mimořádně 
,SvazTnM pW SR ustavil 

lO D ELA  s cílem zajii 
devším masovou modi 
a mlah^c.

podařilo vyřešit spc lupráci s ir  školami a 
především nedostatek m a t e r i j f l^ H B i

Odrazem úrovně fýcvil^^^pPWTostí jsou 
bezpochyby soutěže! na ̂ IWiací i meziná
rodní půdě. Při vznifu Svazarmu jsme měli 
ročně jedno mistrovšlVf 3 liyiHSttfý^efcsf· 
veřejných soutěží. V letošním roce 20. vý
ročí Svazarmu pořádáme 105 republiko
vých a federálních mistrovských soutěží 
(mimo mistrovství pro žáky) a přes 600 
veřejných soutěží, z toho 22 mezinárod
ních. Tímto rozsahem činnosti máme vzhle
dem k počtu obyvatel světové prvenství, 
ale i absolutně jsme před podstatně většími 
státy a organizacemi. Sportovními výkony 
patříme mezi modelářské velmoci. Svědčí
0 tom 65 získaných medailí, z toho 24 
zlatých z mistrovství Evropy a 43 medailí, 
z toho 16 zlatých z mistrovství světa, jakož
1 27 světových rekordů, z toho dva abso
lutní. Všechny tyto úspěchy dosáhli naši 
sportovci až v období existence Svazarmu. 
Nebylo by jich, kdybychom neměli jednak 
dostatečné zázemí v dětech a mládeži, jed-

ateriálovou základ- 
í problém modelář- 
rámci daných mož- 
vybudovat MVVS 

ní, jež přes všechny 
né výhrady mode- 
našeho modelářství 
devším z hlediska 
ntace. Pro budouc- 
ůležité to, že FV 
letos nové zařízení 
it materiálově pře- 
ářskou činnost dětí

let činnosti Svaz- 
m, nemůžeme přejít 
bí pro celou naši 
ě i pro jednotnou 

ime, že i v našem 
tendence, že byly 

ikem moravskoslez- 
ké v dobré paměti,

Hodnorme-li dvac 
armu a modelářství v n| 
icdávné l i t i c k é  obi

spowenos.: a samozřejj 
brannourírgani.aci. 
středu byly ocW|pdiv| 
vážn^m oblém ysevzi 
ského svazu^ eT^ "“  
že i v nejvážnějších údobích jsme se do
kázali reálně a zdravě sami vypořádat se si
tuací. Zvládli jsme vážné problémy souvi
sející s přechodem na federativní organi
zační uspořádání a dokázali jsme vytvořit 
dobré vztahy jak vzájemně mezi republi
kovými orgány, tak mezi republikovými 
a federativními orgány. Za nejdůležitější 
považujeme to, že v období kdy šlo o exi
stenci Svazarmu, jsme prakticky v naprosté 
jednotě pochopili a zdůraznili nutnost naší 
existence v rámci jednotné organizace. 
Je přirozené, že tento proces nebyl jedno
duchý, že mimo oprávněné kritiky nedo
statků a chyb organizace došlo i k neuváže
ným a často i škodlivým výstřelkům. Jádro

(Dokončení na~straně 3)

K T I T U L N Í M U  S N Í M K U

Modelářský „potěr" z celé republiky se sjel ve dnech 17. až 19. září do 
Jindřichova Hradce. Létalo se zde celostátní finále žáků - leteckých a rake
tových modelářů. Byla to jedna z mnoha akcí, kterou pro mládež uspořá
dal SVA ZARM  ve spolupráci s Pionýrskou organizací SSM k dvacátému 
výročí trvání SV A Z A R M U  a k padesátému výročí založení KSČ. K této 
soutěži se ještě vrátíme.
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SVAZARM

COPBOVÁS ZNAMENÁ

20 LET SVAZARMU?
Tuto otázku jsme položili několika předním dobrovolným modelářským 

funkcionářům , které vesměs znáte, také jako stálé spolupracovníky časo
pisu. Abychom j iž  předem neovlivňovali odpovědi, ptali jsme se jenom takto 
obecně. Rovněž úmyslně jsme omezili počet citovaných funkcionářů -  ne
citovaní nechť se na nás nezlobí -  neboť hlavni smysl všech názorů je shodný: 
modeláři považují S V A Z A R M  po celou dobu jeho existence za svoji orga
nizaci a snaží se o to, aby byla ještě lepší. (r)

Mistr'sportu
František
P O D A N Ý
trenér
Čs. klubu lod
ních modelářů

Ing.
Hugo Š T R U N C  
předseda 
čs. klubu auto
mobilových 
modelářů

Před vznikem Svazarmu lodní modelář
ství vlastně nebylo organizováno v dneš
ním smyslu slova. Jsme tedy se Svazar- 
mem spojeni od počátku. Výhodu vidím 
v tom, že Svazarm je organizace velká a 
celostátní. Má to ovšem i nedostatky 
v někdy menší pružnosti a v pomalém 
zařizování záležitostí, které se nám „dole 
v hnutí“ zdají jednoduché a potřebujeme 
je vyřídit v zájmu rozvoje činnosti. Pří
čina tohoto nedostatku je ale spíše v li
dech než v organizaci samé.

Pro další a rychlejší rozvoj naší obranné 
organizace -  jež sdružuje rozsáhlou a čle
nitou d o b ro v o ln o u  činnost lidí -  po
važuji za potřebné rozšířit pravomoc 
i zodpovědnost d o b ro v o ln ý ch  funkcio
nářů. Hovořil jsem o tom s přáteli z SSSR 
a NDR na letošním mistrovství Evropy; 
oni jsou v tom dále a dosahované meziná
rodní sportovní úspěchy jim dávají za 
pravdu.

★

Mistr sportu 
O takar ŠA FFEK  
předseda 
Čsl. klubu rake
tových mode
lářů

Zatímco Svazarm slaví 20 let svého 
trvání, raketové modelářství se dožívá 
teprve 10 let. Od počátku bylo začleněno 
v jednotné branné organizaci, v tom má 
„historii14 jednoduchou. Poněkud složi
tější bylo zajišťování materiálu -  několik 
let trvaly „boje11 za povolení výroby bez
pečných raketových motorů, které dnes 
patří ve světě k nejlepším. Není však do
posud vyřešena otázka stavebnic a sta
vebních potřeb. Včřím, že i zde Svazarm 
pomůže. Jeho federální výbor založením 
podniku MODELA již prokázal, že zále
žitost materiálu hodlá řešit od základu, 
neboť jedině po dořešení těchto problémů 
bude možné rozšířit skutečně masově 
tuto odbornost mezi mládež. Vždyť mlá
deži a raketám patří budoucnost!

f Automobiloví modeláři se stali v roce 
1956 nejmladší modelářskou odborností 
ve Svazarmu. Nejprve jako součást AMK 
Praha a po rozšíření v celé ČSSR jako více 
méně trpění příslušníci různých základ
ních organizací. I přes malé porozumění 
pro potřeby své odbornosti zůstali auto
mobiloví modeláři jako celek věrni Svaz
armu i v těžkých dobách. Neztotožnili se 
se snahami o odtržení a hájili spolu s ostat
ními modelářskými odbornostmi jednotu 
pod „střechou11 Svazarmu.

Nové období činnosti započalo vytvoře
ním Modelářského svazu jako nedílné 
součásti Svazarmu. Stále zřetelněji se 
ukazuje správnost tohoto rozhodnutí. 
Je naším přáním do dalších let v tomto 
duchu nadále rozvíjet nejen automobilové 
modelářství, ale všechny modelářské od
bornosti pod záštitou Svazarmu.

Do dalších let přejeme Svazarmu v celé 
naší republice mnoho úspěchů a další roz
voj a sobě porozumění pro všechny od
bornosti s co nejširší základnou, hlavně 
mladých lidí. ·

★

Ing.
Zdeněk 
T O M Á ŠEK  
předseda 
Čs. klubu lod
ních modelářů

Lodní modelářství prováděné na masové 
základně je u nás poměrně mladé a sku
tečnost, že existuje, je zásluhou Svazar
mu. Tato otganizace, která letos slaví 
20 let úspěšné práce, správně pochopila, 
že modelářství je jednou z důležitých 
složek výchovy mládeže, výchovy zdat
ného a zdravého, polytechnicky vyspělého 
člověka. Umožnila nám vytvářet kluby 
nejdříve v rámci branného vodáctví a 
později samostatně, podporovala a pod
poruje naši činnost a svými zařízeními 
umožňuje její rozmach.

Začátky nebyly pro nás lehké -  nedosta
tek školených instruktorů, vhodných

předloh, materiálu, dílen aj. -  avšak velká 
obětavost funkcionářů a aktivistů a po
moc orgánů Svazarmu překonávaly po
malu tyto obtíže a dovedly lodní modelář
ství sportovními výsledky a dobrou orga
nizací na přední místo v Evropě. Meziná
rodně se dostalo čsl. lodním modelářům 
nejlepšího uznání tím, že organizace 
NAVIGA, sdružující lodní modeláře 
Evropy, nás pověřila uspořádat v roce 
1973 mistrovství Evropy.

Vedle značných úspěchů zůstává ještě 
mnoho vážných problémů. Velmi pěkné 
výsledky vykazuje naše úzká spolupráce 
s DPaM. S jejich pomocí získáváme mlá
dež pro tuto důležitou složku výchovy. 
Avšak rozšíření působnosti závisí též na 
uspokojivém vyřešení materiálové otázky, 
na stálém přírůstku kvalifikovaných in
struktorů, na zařízených dílnách, na vhod
ných pláncích sladěných s metodickým 
postupem výcviku, na dostatku vodních 
ploch, jež u nás slouží bud k chovu ryb 
nebo k rekreaci a lodní modeláři jsou tu 
nevítanými hosty. Vždyť jestliže dříve 
bývalo na soutěži 20 až 30 modelů, dnes 
je jich na mistrovství ČSSR téměř 200.

Nejsou to všechny problémy a jistě 
nejsou nepřekonatelné. Věřím, že s po
mocí DPaM a škol, kterým jsme připra
veni vyškolit dostatečný počet instruktorů, 
jakož i s pomocí všech složek Svazarmu 
a řadou ochotných funkcionáři dojdeme 
ve všech případech k žádoucímu cíli a 
přispějeme tím k plnění úkolů, které 
Svazarmu vyplynuly z usnesení XIV. 
sjezdu KSČ.

Svoji budoucí práci zaměříme hlavně na 
naši mládež a při tom si chceme nejen 
udržet, ale pokud možno ještě zlepšit 
naše přední místo v evropském modelář
ství.

Uzavírám doplněným citátem Rous
seaua: „Výchova dětí je zaměstnání, 
kde musíme umět ztrácet čas a peníze, 
abychom je v budoucnu ušetřili!11

*

Milan V YD R A  
předseda 
městského 
modelářského 
svazu Praha

Je to dlouhá doba a prakticky celé toto 
období jsem členem Svazarmu. Prožil jsem 
doby lepší i horší a v posledních několika 
letech pozoruji, že i modeláři si vybojová
vají lepší pozici, než tomu bylo dříve. 
Jistě k tomu přispělo i pochopení zásady, 
že činnost musí řídit odborníci. Není-li 
tomu ještě všude tak, bývá to často vinou 
těch, kteří svou pozici ještě nedokázali 
prosadit a uplatnit.

Jinak přeji Svazarmu, aby si vybojoval 
ještě lepší pozici v naší společnosti. Pak 
snad dojde i na naše věčné přání mít 
dostatek vhodných ploch pro činnost 
v našich modelářských odbornostech. 
Zatím bojujeme, aby alespoň nájemné 
z našich chudých místností zůstalo nezvý
šené. Je to možná jen náš pražský problém. 
A někdy bývám opravdu smutný, když 
ubývají plochy pro naše sporty a má se při
tom zvyšovat tělesná a technická zdat
nost našich občanů. Záležet to na mně, 
tak bych snad zrušil televizi a postavil 
hřiště, aby se lidé bavili pohybem a ne 
sezením či ležením u televizorů.
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Bohatá
výstava
Svazarmu

SVAZARM

Částečný pohled do sálu s modelářskými exponáty

Městský výbor Svazarmu v Praze zor
ganizoval u příležitosti 20. jubilea naší 
branné organizace soubornou výstavu 
z činnosti motoristů, střelců, radioamatérů, 
modelářů všech pěti odborností, letců, 
parašutistů, balónového létání a dalších

20 let Svazarmu  
a modelářství

(Dokončeni ze strany 1)

kritiky bylo ovšem prakticky vždy vedeno 
snahou o zlepšení stavu i vztahů v celé 
naší organizaci.

Stručné zamyšlení nad dvaceti lety Svaz-

odvětví svazarmovského sportu s celkem 
více než 500 exponáty.

Výstava, která se konala ve dnech 
22. 9. až 5. 10. 1971 v Kulturním domě 
v Praze 4 -  Krči, byla zahájena 22. září 
seskokem parašutistů pražského AK, za-

v.;

armu a modelářstvím přirozeně nemůže 
obsáhnout všechno, co by při této příleži
tosti bylo třeba říci. Chce být pouze malým 
podnětem k zamyšlení každého člena, k dis
kusím v klubech a kroužcích i k úvahám 
ve volených orgánech. Chce být podnětem 
a upozorněním, že dvacetiletý Svazarm 
není pouze nějaký pomyslný pojem. Svaz
arm je organizace s jasnými úkoly a cíli, 
s jasným postavením v rámci celé naší so
cialistické společnosti. Svazarm jsme my 
všichni jeho členové a tudíž i my modeláři 
a bude takový, jak v něm budeme společně 
a jednotně pracovat.

sloužilých mistrů sportu Zd. Zárybnické, 
J. Urbana a B. Vejvary. Poté místopřed
seda FV Svazarmu plk. Július Drozd pře
střižením pásky otevřel výstavu, která 
skutečně názorně a přesvědčivě ukazovala 
tvůrčí činnost členů svazarmovských 
branně sportovních odborností. Lze říci, 
že také modeláři dokázali svou vkusně 
uspořádanou expozicí dobře propagovat 
svoji rozsáhlou činnost a přiblížit ji 
návštěvníkům. V jejich expozixi bylo 
denně stále živo -  zejména mládež si 
přišla na své.

Vhodným doplňkem výstavy se stal 
Den Svazarmu, zorganizovaný také MV 
Svazarmu na letenské pláni 2. října t. r. 
Tady měli návštěvníci možnost sledovat 
oživené „mrtvé exponáty*' v činnosti; 
předváděli je přední sportovci Svazarmu.

Na výstavě se poprvé veřejně představil 
podnik F V  Svazarmu MOD ELA, který in
formoval o svém připravovaném výrobním 
programu a službách

Zejména modeláři se tu  pochlubili mnoha 
efektními ukázkami, o nichž napíšeme 
podrobněji v příštím čísle. (jg)

Model historického kolesového parníku zhotovil V. Máchal. Pohon je elektromotorem, 
radiem je řízena jízda vpřed, vzad a do stran
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Pavel Horáček z Adamova připravuje ke 
•tartu raketu „vejce"

Nej všestrannějším , ,klasí kářem “ se stal letos 
Milan Straka z RMK Praha

Kameraman brněnské televize se raket roz
hodně nebál

VII. MISTROVSTVÍ ČSSR 
v klasických kategoriích

V rámci oslav 50. výročí vzniku K SČ  a 
20. výročí založeni Svazarmu uspořádali 
vyškovští modeláři ve dnech 27. až 29. 
srpna letošní mistrovství Č SSR  raketových 
modelů. Hned v úvodu třeba konstatovat, že 
akce přispěla k oběma oslavám skutečně dů
stojně. Pořadatelé spolu se složkami N F  ve 
městě Vyškově a zejména s patronátním zá
vodem n. p. Zbrojovka Vyškov učinili oprav
du všechno pro zdar mistrovství a nedá se 
jim nic vytknout.

Pochvalu zaslouží tentokrát nejen vzorně 
vedená sportovní část, ale i pěkné ubytování 
v rekreačním středisku, chutné jídlo a nako
nec i hezké ceny. Pozoruhodná byla nefor
mální péče ředitele Zbrojovky Vyškov ing. 
Kratochvíla nejen o soutěžící, ale i o čestné 
hosty po celou dobu mistrovství.

Posledního soutěžního dne se zúčastnil 
předseda federálního výboru Svazarmu 
armádní generál Otakar Rytíř. V rozhovoru 
s představiteli Čs. raketomodelářského klubu 
ocenil branné prvky v této odbornosti, zejmé
na dobrou průpravu pro předvojenskou vý
chovu branců. Se zájmem a zaujetím si pro
hlédl modely v jednotlivých depech a s potě
šením konstatoval, že mezi účastníky převa
žují mladí modeláři.

it ★ ir

Jediným stínem mistrovství bylo po
časí. Již samotné zahájení v pátek 27. 
srpna bylo provázeno vytrvalým deštěm 
a silným větrem. Teprve v poledne pře
stalo pršet a začalo se létat v kategorii 
padák. V prvém kole ulétlo díky větru 
několik modelů. Jediný čas přes 5 minut 
zaznamenal A. Klein z Ostravy. Letěl 
s velkým padákem kulovité konstrukce. 
Zdálo se, že tento výkon bude stačit na 
vítězství. Koncem druhého kola se však 
před bouřkou vítr utišil a Kleina „přele
těli" ještě O. Šaffek (7 min. 11 vt.) a K. 
Urban (5 min. 39 vt.). Oba použili pa
dáky o 0  1 m. V kategorii juniorů rozho
dovaly o prvých třech místech vteřiny. 
Borončo letěl 5 min. 54 vt., Vala 5 min. 
35 vt. a Šútor 5 min. 26 vt.

Po bouřce za úplného bezvětří se létalo 
v kategorii rake top lánů  do 40 Ns. Ha
várií bylo hodně, tentokrát možná vinou 
poněkud „ostřejších" motorů 10/4. Vý
robci by snad stálo za úvahu pokusit se 
o motory speciálně pro raketoplány, tj. 
s delší dobou hoření a menším maximál
ním tahem.

Vítěz K. Jeřábek zalétal v obou kolech 
nejlépe, o vítězství však musel bojovat 
s ing. M. Jelínkem. V prvém kole letěli 
oba stejně (3 min. 22 vt.), ve druhém do
sáhl K. Jeřábek času o 14 vteřin lepšího. 
Zajímavý model -  dvoutrupový -  s me
chanickým časovačem, který uvolňoval 
padák, předvedl V. Černý z Předlic. Mo
del s perfektní povrchovou úpravou měl 
J. Táborský, bohužel však zalétával až 
na soutěži. Junioři dosahovali nižších vý
konů, většina z nich létá pouze na dva

Předseda federálního výboru SVAZARMU 
armádní generál Otakar RYTÍft si prohlíží 
raketoplán třídy „Orel", který mu předvádí 
pplk. Ivan Hoch

motory 10/4 -  patrně z ekonomických 
důvodů.

Druhý den, v sobotu, se zahajovalo 
opět za silného větru kategorií s tream er. 
V této soutěži „pravdy" se na čelných 
místech objevují stále stejná jména. Snaha 
o nejvyšší výkon vede modeláře k co nej
lehčí konstrukci. Národní pravidla umož
ňují použít na druhý start náhradní raketu, 
což využila většina soutěžících.

Kategorie raketop lánů  do 2,5 Ns
byla nejvíce postižena silným větrem. 
Startovištč bylo umístěno v silně zavířené 
oblasti hned za hradbou stromů a většina 
modelů skončila let předčasně. P. Kynčl 
byl nejlepší v obou kolech a zaslouženě 
zvítězil. Nejlepšího času dne (2 min. 3 vt.) 
dosáhl junior R. Ulman z Nové Dubnice.
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Také výkony raketop lánů  do 5 Ns byly 
poznamenány nepřízní počasí. Překvapivě, 
ale zaslouženě zvítězil J. Vavrek ze Spišské 
Nové Vsi před J. Táborským.

Poslední den se soutěžilo v kategorii 
„vejce“ . Nejhezčí a také nejdelší let 
předvedl M. Straka, jehož model s padá
kem o 0  1,5 m „poletoval" v termice 
bezmála deset minut a přistál nedaleko 
startu. Soutěži této kategorie přihlížel 
značný počet diváků.

V závěru soutěže se pokusilo několik 
modelářů o překonání současných česko
slovenských rekordů, vlivem silného větru 
však modely většinou ulétly.

★  a i»

VII. mistrovství Č SSR ve Vyškově bylo 
poslední velkou soutěží před nominací na 
mistrovství světa, které se bude konat již  
příští rok. Škoda, že pro nepřízeň počasí 
nebylo možno dosáhnout špičkových výkonů 
a posoudit tak naše šance v kategoriích pa
dák a raketoplány.

O. ŠAFFEK

Průběh posledního dne natáčela Čs. televize 
a byl vysílán v úterý po soutěži ve Zpravodaj
ství

VÝSLEDKY

Rakety -  streamer 5 N s - ju n io ř i :  l.V .Rylko 
Ostrava 92; 2. L. Šútor, V. Uherce 90; 3. P. Horá
ček, Adamov 67; 4. J. Matocha, N . Dubnica 64. 
5. B. Bernátek, Bánovcc 64 vteřin. S e n io ř i:  1. J. 
Táborský, Praha 102; 2. V. Smaha, Bílina 92; 3. 
K. Jeřábek, Předlice 74; 4. P. Kynčl 72; 5. O. Šaffek 
68 vteřin (oba Praha).

Rakety -  padák -  ju n io ř i :  1. J. Borončo, 
Trnava 354; 2. I. Vala, Vyškov 335; 3 . L. Šútor, 
V. Uherce 326; 4. L. Kršák, N. Dubnica 269; 5 . 1. 
Pazour, Adamov 257 vteřin. S e n io ř i : 1. O. Šaffek 
431; 2. K. Urban 339 (oba Praha); 3. A. Klein, 
Ostrava 323; 4. V. Horáček, Předlice 282; 5. M. 
Straka, Praha 269 vteřin.

R akety-vejce -  ju n io ř i : 1. J . Fridrich, Hradec 
Králově 283; 2. J. Borončo, Trnava 268; 3. V 
Kršák, N. Dubnica 235; 4. J. Vala, Vyškov 165; 
5. P. Horáček, Adamov 122 vteřin. S e n io ř i : 1. M. 
Straka, Praha 545 :2. J. Černý 361; 3. ing. I. Ivančo 
188 (oba Ústi n. L.); 4. J. Táborský, Praha 162; 
5. A. Řepa, V. Uherce 160 vteřin.

Raketoplán J. Paěka z Bíliny startuje k vítěz
nému letu

Raketoplány 2 5 Ns -  ju n io ř i :  1. R. Ulman 
123; 2. I. Jelínek 105; 3. L. Bohunický 72; 4. J. 
Kršák 71 (všichni N. Dubnica); 5. V. Rylko, Ostrava 
69 vteřin. S e n io ř i: 1. P. Kynčl,Praha 106; 2.ing.
I. Ivančo 98; 3. K. Jeřábek 73 (oba Ústí n. L.); 4.
J . Jančarík, Pezinok 65; 5. J. Horáček, Předlice 
64 vteřin.

Raketoplány 5 Ns -  ju n io ř i : 1. J. Pašek,Bílina 
142; 2. L. Šútor, V. Uherce 135; 3. I. Jelínek 125;
4. L. Kršák 121 (oba N. Dubnica); 5. J. Borončo, 
Trnava 120 vteřin. S e n io ř i: 1. J. Vavrek, Sd. N. 
Ves 151; 2. J. Táborský 148; 3. K. Urban 129 (oba, 
Praha); 4 .ing. I. Ivančo,Ú stín. L . 116; 5. J. Černý 
Předlice 116 vteřin

Raketoplány 40 Ns -  ju n io ř i : 1. J. Matocha, 
N. Dubnica 187; 2. J. Borončo, Trnava 120; 3. L. 
Bohunický 86; 4. R. Ulman 82 (oba N . Dubnica);
5. V. Pašek, Bílina 75 vteřin. S e n io ř i: 1. K. Jeřá
bek, Předlice 255; 2. M. Jelínek, N. Dubnica 241; 
3. P. Kynčl 184; 4. J. Táborský 170 (oba Praha); 
5. J. Černý, Předlice 144 vteřin. Startuje raketoplán J. Táborského

Záznamy z mistrovství

* Tíha organizačního za jist čni mistrovství spočí
vala na vyškovských modelářích. František Břehový 
patřil na mistrovství ČSR k nej lepším, zde na ,,domácí 
půdě” mu to nevyšlo právě diky starostem o zdárný 
průběh soutěže. Také Zdeněk a Vláda Alturbanové 
oželeli účast a věnovali se pinč organizaci.

* Tradičně dobře fungovalo na vyškovském le
tišti občerstveni. Největší úspěch zaznamenala vý
borná „gulášovka·’·’, která byla zdarma.

* V rekreačním středisku, kde modeláři bydleli, se 
vždy dlouho do noci „válely” gorodky. Suverénně 
nejlepší byl tajemník ČSM oS Zdeněk Novotný.

* Jako diváci nechyběli ani letečtí modeláři. 
Viděli jsme J. Trnku a M. Obrovského a také z. m. s. 
J .  Gábriše, který zastupoval ZMoS.

* Nevídaně bystrý spád byl na startovišti. Zaslou
ž il se o to ing. Poláček, který projevil výborné organi
zační schopnosti.

* Podplukovník I. Hoch se po delší nemoci vrá
til mezi modeláře, alespoň jako schopný organizátor. 
Také jeho manželka a dcera obětavě pomáhaly, kde 
bylo zapotřebí.

* Sportovním komisařem číslo jedna je dnes beze
sporu ing. M . Horáček. Ovládá perfektně pravidla 
a svým korektním a nesmlouvavým postojem si dovede 
zjednat potřebný respekt. Jeho synové Petr a Pavel 
„vířili” na letišti za modely na Pionýru. 1 tak jim ale 
jejich raketa na padáku ulétla, čímž přišli o prvé místo.

* Funkci časoměřičů vykonávali většinou letečt, 
modeláři, ale také učňové z OU Zbrojovka Vyškov. 
Díky F. Maškovi, který vedl startoviště, zde vše kla
palo jako na drátku.

Mistrovství

Slovenska
pro modely raket všech kategorií 
bylo uspořádáno v prvé polovině 
června v Pezinoku. Některé vý
sledky a zprávu jsme obdrželi bo
hužel až v září, takže uveřejňuje
me -  vzhledem k časové odlehlosti 
-  pouze přehled mistrů SSR.

R aketoplány 2,5 NS -  ju n io r
L. Šutor, V. Uherce; se n io r  ing.
M. Jelínek, Dubnica n. Váhom.

R aketoplány 5 Ns -  ju n io r  
V. Matocha, Dubnica n. Váhom: 
s e n io r  L. Pastirčák, Bardějov.

Raketoplány 40 Ns -  ju n io r  
R. Ulman, Dubnica n. Váhom; 
se n io r  V. Uhlárik, Pezinok.

Rakety - padák -  ju n io r  
V. Paragrác, Bardejov; se n io r 
V. Jančarík, Pezinok.

M akety - výška 10 Ns -  ju 
n io r  Z. Horňák, Trenčín; se 
n io r A. Řepa, V. Uherce.

M akety - výška 40 Ns -  ju 
n io r  L. Šutor, V. Uherce; se n io r 
A. Řepa, V. Uherce.

M akety - výška 80 Ns -  ju 
n io r  L. Šutor, V. Uherce; sen io r 
A. Řepa, V. Uherce.

M akety - bodovací -  sen io r 
A. Řepa, V. Uherce.
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Název je to nezvyklý, ale zcela výstižný, jde skutečně o draka ve 
formě padáku nebo -  chcete-li -  padák, který se dá pouštět na šňůře 
jako drak. Autor viděl zahraniční originál z  povzdálí o dovolené 
u moře a tak se mu zalíbil, že po návratu domů se hned pustil do 
práce. Dalo dost přemýšlení, než se ,,prokousal“ některými nesná
zemi, ale výsledek se dostavil a popisovaný model létá dokonce stabil
něji než originál, jenž jsme měli náhodou možnost současně vyzkoušet. 
Zhotovení modelu je snadné, materiál snadno dostupný a tak jistě 
stihnete ještě závěr podzimu.

V rchlík padáku je zhotoven z polyety
lénové fólie rozměrů 1000x1000 mm 
(např. velký sáček, či obal na oblek). Fólii 
rozprostřeme na desku stolu a vypjatou 
ji připevníme Isolepou či náplastí (ne na
pínáčky). Zjistíme střed (úhlopříčkami) 
a do něho zapíchneme napínáček s přivá
zanou nití. Na nit pak za hrot upevníme 
náplň do propisovací tužky v takové vzdá
lenosti, abychom opsali kružnici o prů
měru 960 mm. Kružnici rozdělíme na 
16 dílů (po 22,5°), vyznačíme polohy šňůr 
i obdélníků, na nichž budou šňůry při
lepeny (pomůžeme si opět improvizo
vaným kružítkem) a zakreslíme výřezy.

Celý tvar padáku pak vyřízneme holicí 
čepelkou nebo vystřihneme a opět vy
pneme na desku stolu.

Š ňůry  vrchlíku zhotovíme z tlustší rež
né nitě, již naimpregnujeme např. para
fínem ze svíčky. Připravíme si jich 8 kusů 
dlouhých 2560 mm. Šňůry postupně na
rovnáme na vrchlík a přilepíme opatrně 
pomocí obdélníků z Isolepy nebo náplasti 
o rozměrech asi 20 x 10 mm. Dbáme 
přitom, aby se vrchlík nekrabatil. Šňůry 
u výřezů vedeme těsně po okraji a obdél
ník přilepíme půlkou z jedné a půlkou 
z druhé strany.

Přilepené šňůry očíslujeme a seřadíme 
po čtyřech (zachovat polohu k výřezům).

Každou čtveřici šňůr pak slepíme aceto
novým lepidlem ve vzdálenosti 700 mm 
od okraje vrchlíku a do tohoto místa při
vážeme malou karabinku (nejlépe se hodí 
karabinky ze síťky na jízdní kolo)i poslouží 
však i kancelářská sponka. Zbytek nití 
odřízneme. Vrchlík můžeme ještě stří
davě nastříkat barvou.

H razda je zhotovena z ocelového drátu 
o 0  1 až 1,5 mm. Rozměry dodržte, 
závisí na nich stabilita i správná funkce 
PARADRAKU.

F ig u rín a  je sestavena z hliníkového 
drátu 0 0  2 mm a z kousků balsy. Kombi
nézu ušijeme (nebo slepíme) ze zbytků 
tkaniny, okraje rukávů a kalhot zahneme 
a přilepíme k okrajům rukavic a bot. 
Podrážky bot z olověného plechu tl. 1,2 
až 2 mm jsou k botám přilepeny. Pod 
kolena a na boky kalhot přilepíme větší 
kapsy na vkládání zátěže, z proužků ko
ženky nebo kůže slepíme padákové po
pruhy. Hlavu, ruce a boty nabarvíme a 
přetřeme čirým lakem.

K hotové figuríně připevníme natřenou 
hrazdu tak, že ji zarazíme do ramen až 
po spodní závěsná očka, za něž ji pevnou 
nití přišijeme ke kombinéze. Horními zá
věsnými očky provlékneme pásek koženky 
(znázorňující popruh), vedeme jej do 
ruky figuríny (tam jej přilepíme) a odtud 
po straně na tělové popruhy. Hrazda musí

být rovnoběžně s osou figuríny. Ruce a 
nohy ohneme do charakteristické polohy 
parašutisty.

Zbývá už jen připnout padák k figuríně 
pomocí karabinek na šňůrách do závěs
ných oček hrazdy podle plánku. Výřezy 
vrch líku  m usí být vždy dole - jinak 
PARADRAK nelétá -  a šňůry  nesm í 
bý t zkrouceny.

Do horního závěsného očka hrazdy za

pneme pomocí karabinky vlečnou šňůru 
(silon, tenký motouz) a jsme po zkontrolo
vání celého PARADRAKU připraveni 
k jeho vypuštění. (V záloze máme olověné 
destičky asi 20 x 10 x 1 mm jako závaží do 
kapes.) Za bezvětří můžeme PARADRAK 
vytahovat i ,,gumiprakem“ nebo během. 
Po dosažení určité výšky pak povolíme 
výtažné lanko a PARADRAK klesá jako 
padák. Za bezvětří nepotřebujeme zátěž. 
Při větru PARADRAK rychle stoupá a je 
velmi stabilní. Podle síly větru volíme 
váhu zátěže v kapsách figuríny. Ale to už 
si každý snadno vyzkouší. Přeji vám 
příjemnou zábavu.

A ntonín NEVEČEŘAL
LMK B randýs n. Labem
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A l  » k l i ď á s e k «
Autor tohoto velmi jednoduchého modelu Jiří RUDOLF z  Lito

měřic, člen LM K  Lovosice, nám napsal: „Dovoluji si Vám nabíd
nout plánek své osvědčené A-jedničky. Je to má vlastní konstrukce, 
i když je mi teprve 17 let. S  modelem létal letos na Rané můj klubový 
přítel Eduard Svoboda v klubové soutěži. Zvítězil a nalétal 3. vý
konnostní třídu . . .“

K STAVBĚ
T ru p  má přední část z lípy tl. 10 mm. Ta je vpředu obou

stranně potažena tvrdou balsou tl. 4 mm, zakrývající otvor na 
zátěž. Směrem dozadu je balsový potah zbroušen do ztracena. 
Zadní válcová část trupu je stočena a slepena na tupo z vybrané 
kvalitní balsy tl. 1 mm, a to na trnu o 0  16 mm. Přední konec 
balsové trubky se nasune na zadní výčnělek trupové hlavice, 
čímž se zformuje do oválu a přilepí se epoxidem. Vzadu zůstane 
trubka kruhová a zakončí se zátkou z měkké balsy.

Lože pro výškovku tvoří balsová destička 1 ,5x20x75 mm, 
přilepená shora na seříznutou trupovou trubku. Výškovka se 
k ní přivazuje gumou přes bambusové kolíky; je upravena jako 
determalizátor. Vlečný háček z duralu tl. 1 mm je upevněn 
dvěma vruty tak, aby kroužek šňůry byl při vleku přesně v tě
žišti modelu.

Trup je navrch potažen tenkou silonovou tkaninou.
K řídlo má jeden nosník ze dvou smrkových lišt 2 x 5  vetknu- 

tých na plocho do obrysu žeber. Balsová náběžka má před za
oblením průřez 6 x 5 , odtokovka 5x15. Žebra z jasanové dýhy 
tl. 0,5 mm jsou rozmístěna v roztečích 30 mm, tři žebra z 2mm 
překližky u kořene každé půlky křídla mají rozteče 20 mm. 
Všechna žebra jsou tvarově shodná (viz 1 : 1). Kapkovité kon
covky „uší“ jsou z měkké 4mm balsy. Spojovací jazyk z duralu 
tl. 2 mm prochází trupem těsně suvně.

Křídlo je potaženo tenkým Modelspanem a čtyřikrát lakováno 
vypínacím lakekm.

Výškovka z plné balsy tl. 2 mm má náběžnou část zaoblenou 
a odtokovou část zbroušenou téměř do hrany. Celá deska je 
pak prohnuta do tvaru daného středním pomocným žebrem 
z měkké balsy tl. 7 mm (viz 1:1).

Sm ěrovka je slepena z plné balsy tl. 2 mm se hřbetní ploutví 
a celek přilepen k trupu na tupo. Směrové kormidlo je přišito 
otočně nití, systém ovládání je „trhačka".

Model o vzletové váze 140 g je seřízen na p rav é  kruhy. Doba 
letu za klidu se pohybuje kolem 124 vteřin.

— ÆL___ 6_20__

<—
C5

k___

c
Sk 15,3 drn2 

S>, 2,7 dm 1

= = 3 F =
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V minulém sešitu jsme se museli omezit na 
technické zajímavosti motorových modelů, 
tentokrát bude řeč o větroních ä o modelech 
na gumu. Modelářská technika, jako· ostatně 
i jiná, spěje stále vpřed; vždyť vynalézavost 
modelářů je příslovečná. I  když letos naši 
reprezentanti dosáhli mimořádných a přitom 
zcela zasloužených úspěchů, musíme si být 
vědomi toho, že to není navždy a že udržet 
převahu je mnohdy těžší než j i  získat.

V ě tr o n é  A 2

Ze tří mistrovských kategorií volných 
modelů dosahují dnes v klidném ovzduší 
právě A-dvojky maxima 3 minuty nej
obtížněji. Jelikož se takové počasí při 

■ velkých soutěžích občas vyskytne a pří
padné rozlétávání zpravidla vyjde také 
do období večerního klidu, nezbývá než 

. mít pro to alespoň jeden vhodný model.
' Na MS našly tyto modely uplatnění při 

ranních a večerních soutěžních kolech 
a zde se také ukázalo, že takových modelů 
už je hodně. Jak takový model vypadá? 

i ■ Pro příklad mime blízko, létal s ním I. 
Hořejší. Výkonnost modelu se potvrdila 
už pa soustředění, kdy v klidném ovzduší 

I idosahoval časů tři minuty i více; navíc 
1 získává model něco výšky „vystřelením”
' 2 vlečného háčku pro krouživý vlek. Model 
létá velmi pomalu a stabilně, chpvá se 
dobře i v termice. Ostatní viz plánek a po
pis, jež otiskujeme samostatně.

.Ojedinělou cestou jde i letošní mistr 
světa Pavel Dvořák z Prahy 4. O jeho mo
delu bylo už řečeno všechno v minulém 
sešitu a vyjde jako plánek základní řady 
Modelář. Jen snad ještě dovětek, že svoji 
neobvyklou technikou startu vytvořil asi 
v modelářském světě nový technický po
jem, „vystřelení modelu podle Dvořáka”, 
podobně jako „kopačky” u motorových 
modelů jsou známy jako Hájkovy.

Dále se rozšířilo používání krouživého 
vleku; zařízení k němu měli na svých 
modelech i Hořejší (na dvou) a Michálek 
(na jednom) a pracovala naprosto spolehli
vě. Létalo tak opět i celé sovětské druž
stvo; jejich způsob čekání na termiku 
s jedním pomocníkem umístěným da
leko vpředu před'startem je velmi dobrý 
a účinný.

Vítězné rakouské družstvo létalo s mo
dely typické rakouské školy, tak jak je 

I známe z minulých let. Jsou to modely 
• s větší štíhlostí, obdélníkovými křídly 
. s celobalsovým potahem a jednoduchým 
i zakončením. Dobře létalo i americké 
' dmžstvo (Langevinův větroň Osprey jsme 
I nedávno uveřejnili). S jednoduchým a do

konale „vylétaným” účelovým modelem 
obdélníkových tvarů létal Američan mo
ravského původu Lee Polanský.

Na přílišnou nervozitu při startech 
doplatil minulý mistr světa Angličan 
Drew, přestože měl sebou"^ perfektních 
modelů. Dvořákův partner v rozlétávání 
Fin Munnukka měl model s jednoduchým 
vzepětím obdélníkového křídla umístě
ného na nízkém pylonu nad trupem a 
opatřeného turbulátorem před náběžnou

TECHNIKA 
na mistrovství 
světa

volných modelů

Píše žasl. mistr sportu 

JIŘÍ KALINA

hranou. Tento druh turbulátoru je stále 
v oblibě, používají je reprezentanti NSR 
na celobalsových A-dvojkách s rozpětím 
okolo 2400 mm, dále exmistr světa Švý
car Bucher, létající stále ještě s vítězným 
modelem z roku 1965.

Velmi oblíbené pro svou nezničitelnost 
jsou také laminátové trubky pro trupy, 
a to i přes nepatrně větší váhu oproti 
balse či jinému materiálu. Jsou však velmi 
drahé. (Jistě by stálo za úvahu navázat 
kontakt s družstem Vysočina, jež u nás 
vyrábí duté laminátové pruty.) Plastiková 
fólie Mono Kote zatím jakožto potah 
větroňů příliš neuspěla, neboť přidává 
křídlu velmi málo tuhosti. Jako časovač 
pro determalizátor přichází do obliby 
u „větroňářů” jednodušší časovač Seelig.

M odely na  gum u

Soutěž o pohár lorda Wakefielda se 
létala poslední den a byla vyvrcholením 
mistrovství. Ranní ideální počasí bylo 
svědkem mnoha výborných letů, včetně 
letů celého našeho družstva. Výborně 
létal v ranním klidu i nováček MS -  
družstvo Korejské lidově demokratické 
republiky -  které použilo gumových nití
0 průřezu asi 1x 2  mm s dlouhým vytá
čením vrtule. Mnoho modelů bylo stej
ných jako na minulém MS, dnes ale lépe 
létajících. Dva roky času byly zřejmě 
dobré pro nalezení správného seřízení
1 správné vrtule (průměru i stoupání); 
většina modelů měla totiž velmi dobrý 
motorový let. Pěknou motorovou spi
rálu létal model „bronzového” Američana 
Whiteho se 100 mm vysokým pylonem 
křídla a dvěma směrovkami na koncích 
výškovky. Též modely Dánů, jmenovitě 
známého specialisty na vrtule Swartz- 
bacha, stejně tak jako sovětské i anglické 
modely, velmi strmě stoupaly. Jugoslávec 
Vilim Kmoch, který zůstal pouze 6 vte
řin za Klímou, použil osvědčený model 
z minulého MS (viz MO 10/71). Více se

čekalo od domácích Švédů, ale i od Švý
carů, zejména od Urse Schallera s jeho 
Wakefieldem Finnegans.

G um a, předmět stálých diskusí, byla 
většinou italská Pirelli 1 x 6 mm starších 
ročníků. V posledních letech se totiž 
guma Italům příliš nedaří a je horší než 
v minulosti. Naše družstvo létalo na „čes
ký” příděl Svazarmu, který se ukázal 
jako velmi kvalitní. Všichni tři naši repro- 
zentanti si také natáčejí svazky sami s me- 
delem zakotveným ve stojanu. Pro natá
čení naplno je zřejmě vhodnější natáčet 
svazek v trubce zasunuté do trupu a s od
pojenou vrtulí. Odpadá tak nebezpečí 
zničení trupu (jako u Žolcera) nebo vrtule. 
Natáčelo tak na MS dosti soutěžících, 
naši reprezentanti to také chtějí brzy 
vyzkoušet.

Zábčh gum y -  též časté téma -  vyho
vuje dobře podle švýcarského receptu 
(zabíhal podle něj nové svazky ve Švéd- 
sku i náš mistr světa Klíma). Postup: 
Umytý a namazaný svazek zavěsit na 
kliku či podobné pevné držadlo a zavěsit 
se na něj plnou vahou asi na dobu 20 
vteřin. Opakovat to celkem třikrát. Pře
dejde se tak narušení hran vláken třením 
po sobě při natáčení. Je-li svazek ze 
špatné gumy, praskne i při takovéto 
zkoušce -  pozor tedy na pády dozadu'

M azání na gum u byla opět různá - 
od technického ricinu až po speciální 
silikonovou pastu, kterou nám ukazovali 
Kubánci a dali též vzorek Klímovi na 
vyzkoušení. Zamezuje prý poškození hran 
vláken a praskání svazků při velké teplotě 
a vlhkosti.

Letošním vrcholem Wakefieldu byl 
bezesporu vítězný model Josefa Klímy. 
Tvary jsou známé ze snímků a tak zatím 
do uveřejnění plánku jen několik detailů. 
V pylonu pro křídlo je umístěn časovač 
Seelig pro změnu úhlu nastavení výškovky 
v motorovém letu. První „natažení” je 
asi po 5 vteřinách letu. Další funkce je 
pro „kopání” směrovky s celobalsovým 
potahem, jež je uložena na čepu jako 
plovoucí.

Poprvé tedy zvítězily mechanismy 
i v kategorii Wakefield, když již před 
dvěma roky se tato cesta zdála být správ
nou. (Pro objektivnost je však třeba s an
tickým filosofem dodat, že „nic nového 
pod sluncem”. S měnitelným úhlem se
řízení létal celkem úspěšně již v roce 1955 
Zd. Liská -  výškovka ovládána tahem 
svazku -  o málo později L. Kočí -  změna 
úhlu nastavení křídla od časovače. Ten
krát však bylo ještě mnoho jiného ke 
zlepšování a tyto snahy se neujaly . -  Pozn. 
redakce.) Josef Klíma tuto cestu dovedl 
do konce, když jeho model při rozlétávání 
vystoupal nejvýše (pamatujete v minulých 
letech na nářky nad slabými motorovými 
lety členů našich družstev ?), ale i výborně 
klouzal. Vrtule ve stavitelném duralovém 
středu má okraje listů z celuloidu, pohon 
je z 16 nití Pirelli 1 x 6 mm. Klímovy mo
dely jsou obdivuhodně vypracovány, 
jeho vítězný model byl předmětem obdivu 
mnoha účastníků mistrovství. Klímova 
cesta „plně mechanisovaného” modelu 
bude zřejmě i vodítkem pro další vývoj 
této kategorie. Konstruktér připravuje 
k uveřejnění plán modelu ve skutečné ve
likosti, který by měl vyjít ve speciální 
řadě Modelář.

8 MODELÁŘ . 11/1971



713 - model A2 do klidu
Konstrukce I. HOŘEJŠÍ

Model jsem postavil letos na jaře v rámci 
přípravy k výběru na MS. Je konstruován 
tak, aby dosáhl co nejdelšl doby čistého 
kluzu; bylo už tehdy známo, že mistrovství 
se bude létat brzy ráno a večer. Pro po
dobné soutěže je ostatně jeden takový mo
del nezbytný -  je zbytečné být předem 
poražen v rozlétávání, když už se podaří 
se do něj kvalifikovat.

K STAVBĚ
K řídlo je opatřeno profilem THO- 

MANN F. 4. Turbulátor „cik-cak‘* je 
vytvořen překrytím potahů z balsy tl. 
1 mm. Rozměry turbulátoru se mění 
úměrně s hloubkou křídla. Balsa je před 
vyřezáním trojúhelníků oboustranně po
tažena tenkým Modelspanem (jinak se 
lámou špičky) v šířce asi 15 mm. Rovněž 
spodní opracovaná vrstva balsy se potáhne 
před přilepením vrchní vrstvy. Odtoková 
lišta je připojena zářezem vytvořeným 
zvláštním balsořízem (viz obr.). Tento 
způsob napojení odtokové lišty je jedno
duchý a pevný. Poloviny křídla jsou spo
jeny ocelovými dráty o ø  3 mm. Spodek 
vnitřních částí je potažen tlustým, zby

tek tenkým Modellspanem. Křídlo není 
zborceno, jen vnější (vzhledem k zatáčce) 
„ucho“ má mírný (2 až 3mm) „negativ*4.

T ru p  je stavěn mým obvyklým způso- 
bem-přední část z lípy tl. 10 mm, pota
žená balsou tl. 5 mm, zadní část ze smrko
vých lišt 2x10 , které jsou nastaveny na 
balsu 2 x  10 a oboustranný potah z balsy 
tl. 2 mm.

Háček je pro krouživý vlek, využívám 
však spíše zlepšeného přechodu do zatáčky 
než kroužení.

Výškovka se staví na obdélníkovém 
balsovém prkénku tlustém 0,7 mm; při
lepí se k němu odtoková a náběžná lišta 
a po zaschnutí se „na zádech** vlepují 
žebra o průřezu 2 x 2  mm, vyřezaná 
z prkénka. Potah je tenkým Modellspa-

Váhový rozbor: křídlo 182; trup 198; 
výškovka 8,5; dráty 25; celkem 413,5 
gramu. -  Větší váha křídla je způsobena 
také horší kvalitou balsy na potahu.

Výkony: Po řadě zkoušek se snad 
mohu odvážit říci, že model „má“ 170 
až 180 vteřin ze šňůry 50 m. Létá ve 
velkých kruzích, stabilizace houpání je 
překvapivě dobrá. Schopnost přímého 
vleku je zcela obvyklá, rychlost letu velmi 
malá. Výkony ve větru by jistě značně 
klesly pod průměr, k takovému létání 
však model není určen.

Pro úplnost připojuji souřadnice pro
filu Thomann F. 4.

ŽILETKY

X I 0 1 3 5 8 10 13 15 18 20 26 30 36
Vh 0,68 2,3 4,26 5,48 6,78 7,41 8,2 8,64 9,16 9,46 10,06 10,24 10,32Yd 0,68 0,2 - 0,52 0,94 1,52 1,9 2,42 2,74 3,2 3,46 4,18 4,56 4,84

* 40 46 50 56 60 66 70 76 80 86 90 96 100
Yh 10,26 10,06 9,86 9,42 9,02 8,28 7,7 6,66 5,82 4,38 3,28 1,4 0Yd 4,96 4,98 4,96 4,8 4,61 4,26 3,96 3,44 3,0 2,26 1,68 0,7 0
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Mistrovství ČSSR pro
UPOUTANÉ MODELY

Konalo se na tradičním, dnes již  doslova poutním místě „upoutaných“ modelářů 
v Hradci Králové a bylo velkou soutěží, kterou velmi dobře připravil místní mode
lářský klub pod vedením Václava Bubna. Jedno z  nejhezčích evropských sportovišť 
pro upoutané modely hostilo ke stovce modelářů i funkcionářů a soutěžilo se tu ve 
velmi přátelském duchu, i když některé boje -  zejména kombat -  byly nadmíru 
ostré.

Milan VYDRA, Zdeněk LISKÁ

Mistrovství bylo zahájeno v sobotu ráno 
nástupem všech účastníků a vztyčením 
vlajky. Po krátkém uvítacím ceremoniálu 
se soutěž rozběhla podle detailního pře
dem připraveného časového plánu. Pro
tože potřebný čas pro soutěžní lety byl 
velmi dlouhý, nezbylo pořadateli než za
kázat trénink až do skončení letového 
dne. Pro případ nutného zkušebního lé
tání však mohli modeláři použít vzletové 
dráhy na letišti v Ruseku.

Program zahájili jako obvykle rychlost
ní modeláři v kruhu se sítí a akrobaté 
na volném kruhu. Zatímco mistři vzduš
ných kudrlinek nešetřili pěknými výkony 
v klidném ovzduší, „rychlí muži“ udivo
vali nepřipraveností modelů. Podle došlých 
nominací z obou svazů (ČSMoS a ZMoS) 
bylo možno usuzovat na renensanci 
rychlostn ích  m odelů. Ve skutečnosti 
pokrok byl pouze v počtu přihlášených, 
kdežto ve výkonech nikoli. Ty byly na 
úrovni začátečníků. Do světové špičky 
nám dnes chybí 60 až 70 km/h(l). Letošní 
mistr ČSSR Lad. Šubrt dosáhl rychlosti 
pouhých 182 km/h. Zdá se, že zde platilo: 
raději pomalu, ale hlavně s výfukem, 
který pouze vzhledem připomíná laděný. 
Možná, že tito modeláři doplácejí i na to, 
že jsou nuceni používat pouze motory 
MVVS, které jako sériové nejsou špatné, 
ale pro špičkové výkony dnes už naprosto 
nestačí. Bylo slyšet až příliš mnoho po
vzdechů „mít tak Rossiho“ (dvaapůlku). 
Nemyslíme si však, že by jen tento motor 
sám o sobě dokázal pozvednout úroveň. 
Příčiny se musí hledat i u samých mo
delářů. Chudák trenér, který musí za 
tohoto neutěšeného stavu vybrat reprezen
tační družstvo pro příští rok.

Jako perličku stojí za to uvést, že šesté 
místo obsadil více méně z recese se při
hlásivší J. Šafflcr s běžným naprosto 
neupraveným týmovým modelem rych
lostí 165 km/h. Použití většího průměru 
difuzéru a jiné vrtule by mu bylo mohlo 
přidat 10 km/h rychlosti a postup o dvě 
místa.

O co radostněji se bude vybírat druž
stvo pro soutěž akrobatických m odelů!
Dnes již tradičně nejlepšímu J. Gábrišovi 
se pověsil na paty I. Čáni. Další místa, 
obsazená s nepatrným bodovým rozdílem 
stále se lepšícím Jurečkou a Bartošem, 
dávají jistě dobrý základ pro sestavení druž
stva, když ještě pátý v pořadí ing. Škra- 
bálek je výbornou rezervou a šestý ing. 
A. Chalupa po dokončení studií se jistě 
bude snažit postoupit.

Kategorie akrobatických modelů byla 
celkově ve znamení dalšího vzestupu jak 
co do počtu soutěžících (přihlášených 
bylo 25!), tak co do zpracování modelů 
i výkonů.

Tlumiče hluku už přestávají být u akro
batů problémem, i když tlumicí účinek 
některých není ještě zcela uspokojivý. 
Zavedení tlumičů zpříjemnilo celkovou 
atmosféru soutěží. Hluk motorů zde totiž 
oproti jiným kategoriím vyplňuje znač-

Hradec Králové, 11.—12. září

nou část letového dne, takže jejich „uti
šení” je opravdu znát. Stále se zlepšují 
i zpracování a povrchová úprava modelů.

Koncepce akrobatických upoutaných 
modelů je už natolik ustálená, že nelze 
očekávat pronikavé novinky. Oživení při
nese čas od času polomaketa, tentokrát 
s ní přišel košický Mucha; jeho Z 526 AS 
je svému vzoru velmi podobný a má před
poklady i dobře létat. Při rozpětí 1400 mm 
váží totiž s motorem MVVS 5,6 A jen 
1000 g. Model je bez vztlakových klapek, 
asi by mu však dost prospěly.

K ategorie tým ových m odelů neměla 
příliš velkou účast, ale výkonově byla 
dobrá. Zejména reprezentační trio Drá
žek -  Trnka , Komůrka -  ing. Votýpka a 
Šafler -  Kodýtek předvedlo mistrovské 
lety a dokázalo, že třetí místo družstev 
na ME bylo více než skrovné. Ani „tý- 
mařské“ motory MVVS však nejsou 
stoprocentní a jen díky mimořádné zruč
nosti a píli ,,týmařů“ jsou výkony svě
tové. Další týmy však mají značný výkon
nostní odstup a jen slovenský tým Levkuš 
-  Mucha se ukázal jako velmi nadějný. 
Pro MVVS Brno připravili nejlepší „tý-

Akrobatická polomaketa Z  526 A S  L. Muchy z  Košic váží při rozpětí 1400 mm a s moto
rem M V V S  5,6 A L  jen 1000 g ·  Maketa kdysi slavného sportovního letadla Zlín X I I  
létala velmi hezky. Škoda, že j i  Št. Kuznický nepostavil větší
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Drážek -  Trnka, nerozlučná dvojice, která 
u nás „udělala“ týmové modely, získala po 
deváté mistrovský titul

maři“ několik podnětů, jejichž realizace 
by mohla pomoci zvednout celkovou úro
veň. Jestliže je slyšet výhrady k motorům, 
pak pravý opak platí o vrtulích od Silvy 
Šibla. Na světě snad neexistují kvalit
nější dřevěné vrtule.

Díky shasínání motoru (při větším po
tlačení výškovky -  viz reportáž z ME v Mo
deláři 9/71) a vynikající práci mechanika 
zvítězil tým Drážek -  Trnka. Je pozoru
hodné, že jejich výkonnost neutrpěla ani 
léty odloučení (Drážek bydlí v Praze, 
Trnka v Brně) a záleží v podstatě jen na 
tom, na jaké motory mají právě štěstí.

Odlišný ráz měl modelářský souboj -  
kom bat. Je to soutěž pro muže silných 
nervů, kteří svými napínavými souboji 
plně zaměstnávali oči diváků. Bojovalo se 
nelítostně až někdy třísky létaly. Musíme 
však „kombatáře“ pochválit: jejich pilotní 
umění se v poslední době pronikavě zlep
šilo a dostávají se na světovou úroveň. 
Škoda, že například Brňané mohou jen 
zřídka kdy změřit své síly se zahraniční

VÝSLEDKY
Rychlostní modely (km/h)
1. L. Subrt, Praha 182; 2. J. Giirtler, Praha 181; 
3 .S.Menšík,Bučovice 180;4.Ing.St.B urda, Jihla
va 173; 5. K. Ošmera, Jihlava, 165; 6. J. Safler, 
Hradec Králové 165; 7. J. Konárek, Praha 155,8; 
8. M. Jurkovič, Bratislava 152; 9. M . Hrabec, 
Bučovice 135.
Týmové modely (minuty, 'vteřiny)]
1. Drážek -  Trnka, Praha 9Ί6  (4'37; 4'35)
2. Komůrka -  Votýpka, Rousínov 9'30 (4'28:'4'45)
3. Šafler -  Kodýtek, Hradec Králové 9'40 (4’43, 

4'57)
4. Jurečka -  Krumpoch, Ostrava 5Ό6, 5Ό7;
5. Pavlíček -  Pavlíček, 69 okruhů, 5'18;'6.'Mu- 
cha -  Levkuš, Košice 0,5'50; 7. Zelda -  Chalupa, 
Bučovice, 5'59, 0; 8. Neckář — Giirtler 69 okruhů, 0.
Akrobatické modely (body)
1. J. Gábriš, Bratislava 6260; 2. I. Čáni, Bučovice 
5965; 3. B. Jurečka, Ostrava 5831; 4. J. Bartoš, 
Praha 5821; 5. Ing. J. Škrabálek, Bratislava 5780;
6. Ing. S. Chalupa, Bučovice 5636; 7. St. Čech, 
Praha 4748; 8. Zd. Křižka, Prostějov 4648; 9. J. 
Skalický, Ústi n. Orl. 4607; 10. P. Darius, Hradec 
Králové 4491; 11. L. Trnka, Liberec 4418; 12. O. 
Krása, Ústí n. Orl. 4385; 13. M. Gerolt, Ostrava 
4226; 14. O. Krumpoch, Ostrava 4145; 15. Ing. A. 
Pelikán, Rokycany 3799; 16. J. Jindřich, Domažlice 
3785; 17. L. Mucha, Košice 3687; 18. J. Sýkora, 
Praha 3676; 19. J. Kučera, Bratislava 3305; 20. Ing. 
P. Rajchart, Plzeň 2912.
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konkurencí a to ještě jen na domácí půdě. 
V této kategorii se ukázalo, že detonační 
motory MVVS jsou velice vhodné.

Kategorie m aket byla sice obeslána 
dosti slabě, přesto však můžeme s uspo
kojením říci, že úroveň i zde má stoupa
jící tendenci. Zpracování vítězné makety 
Fokker E -III Lad. Davidoviče je opravdu 
světové, letově je model také velmi dobrý. 
Druhá maketa, Lockheed P-38 Lightning, 
je svými rozměry (rozpětí 1920 mm) a va
hou (6500 g) opravdu monumentální. Až 
se jejímu majiteli K. Hoyerovi podaří 
přimět všechny mechanismy k spolehlivé 
činnosti (zatahování podvozku, vysouvání 
klapek, odhoz bomby) bude pěkně zpra
covaný Lightning ozdobou každé soutěže 
a samozřejmě nebezpečným konkurentem. 
Vždyť i letově je to model velmi dobrý, 
dva motory ΤΟΝΟ 10RC si se šesti 
a půl kilogramy dobře poradí. Rastislav 
Ferlica pak předvedl zcela spolehlivě 
svoji známou Ae 145 v sanitní versi a ob
sadil zaslouženě třetí místo.

Škoda, že „maketáři" se nemohli 
zúčastnit loňského mistrovství světa 
v Anglii; jistě by to byla velká vzpruha 
pro jejich náročnou práci.

Zaslouží uznání, že si dali říci a vyba
vují své modely mnohem silnějšími mo
tory než dříve. Smutný obrázek, kdy se 
vzhledný model potácel visící na vrtuli 
chabého motoru, se zdá být minulostí. 
Přesto však „maketáři“ ještě plně nevy
užívají výkonnosti svých motorů, neboť 
mnohdy používají vrtulí o zbytečně vel
kém průměru. Každý jistě v časopise vi
děl křivku průběhu výkonnosti modelář

ského motoru v závislosti na otáčkách. 
Většina motorů, jež přicházejí v úvahu, 
dosahuje maxima výkonnosti mezi 12 až 
16 tisíci otáček za minutu. Chceme-li ma
xima výkonnosti využít, musíme dát k mo
toru takovou vrtuli, s níž je schopen za 
letu těmito otáčkami běžet. Maketáře 
asi svádí mnohdy i to, že maketové vrtule 
vycházejí někdy mnohem větší, jindy zase 
mají obavy, že vrtule průměrem přimě
řená použitému motoru bude hodně 
zakryta kuželem velkého průměru, popří
padě že přes kryt hvězdicového motoru

Velmi hezký, leč nikoli nejrychlejší rych
lostní model K. Osmerý z  Jihlavy

budou přečnívat jen konce listu. Tím ať 
se neznepokojují, motor musí především 
dávat výkon. A i když se jej část zmaří 
aerodynamicky nevýhodnými poměry, 
přesto jej bude využito více, než pomalu 
se točící vrtulí velkého průměru.

Vítěz v kategorii maket Lad. Davidovič z  Plzně jistě promine, že spouši aparátu cvakla 
právě v okamžiku, kdy jsme jej vyrušili z  příprav ke startu

Makety (body)
1. L. Davidovič, Plzeň Fokker E III 1389 495 '408 1884
2. K. Hoyer, Hrob P-38-Ligtning 1411 310 415 1826
3. R. Ferlica, Trenčín Ae 145 1273 532 527 1805
4. Zd. Řeháček, Hradec Kr. F-82 1241 427 514 1755
5. S. Kuzmický, Sp. Nová Ves Zlín XII 1318 316 387 1705
6. Jk Fikejz, Hradec Kr. Cessna 150F 1036 534 531 1570
7. I. Kril, Pardubice Z 526 AS 1030 447 515 1545
8. B. Feigl, Košice Fokker D VII 1088 394 421 1509
9. F. Lendvaj, Košice Turbulent 908 284 0 1192

10. J. Kraus, Hrob P -51 D 1054 0 28 1082
11. K. Volko, Hradec Kr. SVA-4 Ansaldo 498 0 0 0
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Zkušenosti s profilem K-2 

nu modelech AI α A2
Vyspělí modeláři, kteří chtějí posunout hranici 

výkonů svých volných modelů dopředu, věnují 
v poslední době opět zvýšenou pozornost profilům. 
Ukázalo se totiž, že tam přece jen je nějaká rezerva. 
Zejména se hledají profily, které mají dobré aero
dynamické hodnoty při malých Re číslech a jež tedy 
dovolí postavit model s aerodynamicky výhodnějším 
štíhlým křídlem. Jedním z takových profilů je právě 
K-2.

Uvedený profil jsem použil na křídle několika 
modelů AÍ a A2. Souřadnice i aerodynamické hod
noty jsem získal v odborné letecko-modelářské lite
ratuře (1). K-2 je turbulentní profil s největší tloušť
kou 5,1 % a s největším prohnutím střední čáry 6 % 
ve 40 % hloubky. Souřadnice profilu jsou následu
jící:

X 0 2,5 5 10 20 30
Yh 0,4 3,0 4,7 6,1 8,0 8,5
Yd 0,4 0,2 0,6 1,5 2,9 3,4

Poláry profilu K-2 pro Reynoldsova čísla v roz
sahu Re =  33 000 až 64 000 a pro štíhlost A =  oo 
jsou na obr. I. Maximální součinitel vztlaku v uve
deném rozsahu Reynoldsových čísel dosahuje hod
noty cz max =  1,35— 1,6. Momentový součinitel 
má hodnotu cm o = — 0,13. Obr. 2 představuje 
závislost součinitele vztlaku na úhlu náběhu pro 
štíhlosťA =  10 a A ^  oo při Re =  44 000.

Důležité je, že aerodynamické vlastnosti byly 
zjištěny pro Reynoldsova čísla, při nichž létají mo
dely AI a A2 a umožní tedy těm, kdo staví své mo
dely na základě aerodynamického výpočtu, navrh
nout správně rozměry modelu a předběžně určit jeho 
letové vlastnosti.

Profil dává dobrou klouzavost a malou klesavou 
rychlost i modelům s nepříliš štíhlým křídlem. Jako 
příklad je na obr. 3 uvedena závislost klouzavosti 
cz/cx a poměru cz3/cx*, rychlosti na úhlu náběhu n, 
a to pro štíhlost A =  10 a Re =  44 000. Vidíme, že 
při maximální klouzavosti je úhel náběhu n =  4,6°, 
při minimální klesavosti a =» 9 ,7 \ Součinitel vztla
ku cz má při těchto úhlech hodnoty 0,93 a 1,25 .

Nejmenší klesavé rychlostí se tedy dosahuje v bo
dě blízkém maximálnímu součiniteli vztlaku, což 
odpovídá zásadám dobrého profilu pro větroně. 
Součinitel vztlaku při letu modelu nemá však 
být podle současných zkušeností větší než 90 % 
z maximálního součinitele vztlaku. Profil K-2 této 
podmínce velmi dobře vyhovuje. Potud teorie.

Modely s profilem K-z na křídle se vyznačovaly 
velmi dobrou klouzavosti a milou klesavosti, zejmé
na pak model A2, kde obě hodnoty byly až překva
pující. Dobré vlastnosti profilu mě podnítily 
k experimentování; zkoušel jsem křídla o různé štíh
losti, létání při různé poloze těžiště a vliv profilu vo
dorovné ocasní plochy na letové vlastnosti.

Při sledováni vlivu štíhlosti jsem použil u modelů 
AI štíhlost A =  10 až 13 a u modelů A2 A =  13 až 
17. Praktické pokusy potvrdily teoretické úvahy: se 
vzrůstající štíhlostí v uvedeném rozsahu se letové 
vlastnosti modelů neustále zlepšovaly. Zmenšení 
odporu v důsledku menšího indukovaného odporu 
při větší štíhlosti bylo tedy větší než přírůstek odpo
ru vlivem menšího Reynoldsova čísla. Ukázalo se, že 
obavy ze zhoršení aerodynamických vlastností při 
větší štíhlosti způsobeného menším Re, jsou mnoh
dy neopodstatněné. Vše závisí na použitém profilu 
a na dokonalosti zachování jeho tvaru na skutečném

modelu. Tyto představy pocházejí z doby, kdy se 
používaly jiné profily a kdy nebyla k disposici aero
dynamická měření při tak nízkých Reynoldsových 
číslech.

Je pochopitelné, že použití Štíhlosti A =  17 na 
modelu A2 způsobilo velké potíže z hlediska pev
nosti a tuhosti křídla, jež se nejen značné prohýbalo, 
ale v důsledku malé tuhosti v kroucení bylo náchylné 
ke kmitání.

Nelze tedy doporučit stavbu křídla s profilem K-2 
a se štíhlostí větší než A =  15 u modelů A2 a A =  11 
u modelů A l. I tyto štíhlosti však předpokládají 
oboustranné potažení náběžné části křídla balsou, 
a to nejméně do jedné třetiny hloubky křídla. Uzav
řená torsní skříň je samozřejmostí. Tuhý potah ná
běžné části křídla je nutný i z hlediska aerodynamic

40 50 60 70 80 90 100
8,6 8,3 7,7 6,6 4,9 2,9 0,2
3,7 3,8 3,5 3,1 2,2 1,4 0,0

kého, křídlo potažené jen papírem má horší letové 
výkony.

Vliv polohy těžiště a profilu vodorovné ocasní 
plochy se projevil výrazněji na stabilitě letu než na 
zlepšených aerodynamických vlastnostech. Všechny 
modely byly citlivé na polohu těžiště. Při posunutí 
těžiště do 65 % hloubky křídla a dále se sice poně
kud zlepšovaly letové výkony, let však byl v někte
rých případech nestabilní. Projevilo se to zvláště při 
poryvech větru, kdy se model po zcela klidném letu 
sklonil nosem dolů a letěl téměř přímočaře až na 
zem. Totéž se ukázalo i při špatném usazení modelu 
v okamžiku vypínání z vlečné šňůry. Jako nejvý- 
hodnějši se ukázala poloha těžiště asi v 50 % hloub
ky křídla, kdy již k tomuto jevu nedocházelo.

Z hlediska stability letu i letových vlastností se pro 
vodorovnou ocasní plochu nejlépe osvědčil profil 
s rovnou spodní stranou, a to bud snížený profil 
CLARK-Y anebo profily řady RSG (RHODE ST. 
GENESE).

Shrneme-li tedy všechny poznatky, vidíme, že 
profil je vhodný pro modely AI, jestliže štíhlost 
křídla nepřesáhne hodnotu A =  10 — 11 (tomu od
povídá střední hloubka křídla asi 120 mm) a pro mo
dely A2 s křídlem o štíhlosti do A =  15 (střední 
hloubka křídla asi 145 mm).

Úhel náběhu při nejmenší klesavé rychlosti je asi 
o 5° větší než úhel náběhu při největší klouzavosti. 
Minimální klesavá rychlost leží však jíž na hranici 
maximálního přípustného součinitele vztlaku. Při 
aerodynamickém návrhu modelu je tedy nejlépe 
volit úhel náběhu asi uprostřed těchto úhlů; bude 
tak zachována jak dobrá klouzavost, tak i malá kle
savá rychlost. S ohledem na stabilitu letu se doporu
čuje umístit těžiště do 50 % hloubky křídla a pro vo
dorovnou ocasní plochu použít profil s rovnou spod
ní stranou.

Profil K-2 však vyžaduje promyšlenou konstrukci 
křídla a pečlivé zpracování. Z tohoto důvodu není 
vhodný pro začínající modeláře. Úsilí vynaložené na 
tuto práci se však projeví velmi dobrými letovými 
výkony.

Literatura: A. Bolonkin -  Teorija poleta 
letajuščich modelej, DOSAAF Moskva, 19S2.

Obr. 2
Obr. 3
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Vítězný větroň 
mistrovství
ČSR1971 
kategorie RCV1

když větroň „Standard** (plánek Modelář 
č. 35s -  red.) odvedl své a naučila se s ním létat 
řada modelářů, bylo již loni jasné, že výrazné 
zasáhnout do špičky kategorie RCV1 může jen 
model řešený speciálně pro její podmínky.

Šlo především o bezpečný start vlekem bez 
kladky (i za bezvětří) na plných 150 m výšky, 
o minimální klesavost a schopnost pronikat 
proti větru alespoň do síly 5 m/vt při zemi.
A tak jsem o vánocích 1970 nakreslil „Adm i
rála". Z podmínky minimální klesavosti vy
plývá i potřeba co nejmenší váhy, což zase 
umožňují jednoduché a účelové tvary modelu. 
Při tom všem je záhodno, aby model vypadal 
k světu a také něco pevnostně vydržel. Volil 
jsem tedy hranatý, pouze vpředu zaoblený 
trup a křidlo tradiční „žehrovické*' osvědčené 
koncepce s profilem navrženým zvlášť pro 
tento model. Dostatečnou podélnou stabilitu  
jsem zajistil při krátkém trupu vysazením výš- 
kovky na směrovku. Toto řešení je též ochra
nou pro výškovku, která je dimenzována 
opravdu jenom na let, nikoli na nárazy.

TECHNICKÝ POPIS
T ru p  je slepen ze čtyř prkének balsy, 

vpředu na bocích vyztužených ještě vy
lehčenou lmm překližkou. Ve spojích 
balsových prkének jsou smrkové podél - 
níky 3 X 3 a řídce umístěné rozpěrky 2x3 . 
Dlouhý předek trupu pojme veškeré ba
terie, přijímač i vybavovač, takže dovážení 
modelu olovem je minimální a jde spíše 
o trim podle síly větru.

O casn í p lo ch y . Konstrukční smě
rovka je jako celek přilepena na tru 
Výškovka se přivazuje na sedlo směroyky 
tenkou gumou, její stavba je zřejmá z^nán- 
ku a řezu 1 : 1.

K říd lo  je dělené, dvounosníkové*>l\ 
druh a uspořádání lišt jsou xhdět z řgzuJ 
křídlem v měřítku 1 : 1. ̂ Spojky ^vdda 
jsou z duralového plechu 
ního nosníku je spojk 
křídla se podstatně zvžtsí vylepeníní 
polí nosníku mezi žéory balsou tl.

R adiové ^IfY Ä aveni. Při jí 
zmenšený G«MA, funkci vybj 
či serva zaštáýa elektrický m,
4,5 V, navíjející nit přímo na 
tor je na^jie/ý dvěma 1,5 V čtótiky : 
kulaté Ťffiti/ic zapojeným^ vedle 

žhavení přijímače sl: 
tuSkóyé ^yjmky po yja V za 
sebou 

Při vl
statečneN^ihý 
byl posta 
Horákem ^Tng 
modely létají z 
přes 4,5 minuty, 
mistrovských soutěží*

nil) zvítězil model též na veřejné soutěži 
ve „vosím hnízdě“ v Drozdově, kde do
sáhl 875 vt. z 900 možných. Tolik „ná
hod" nebo „štěstí" by snad bylo přece 
jen příliš a tak jest se smířit se skutečností, 
že ADMIRÁL 71 se povedl -  pro pod
mínky, pro které byl navržen -  a je pří

nosem pro kategorii RC VI. Snažil jsem 
se alespoň třípohledovým obrázkem vy
hovět mnoha žádostem. Kopie výkresu 
1 : 1 nemám, nežádejte mě o ně prosím.

Radoslav ČÍŽEK,
LMK K am . Žť
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Volně

podle časopisu 

Modell

Ing. J. M AREK

ABCD Elektrotechniky 
(7) pro modeláře

Potenciometry lineární se označují za 
údajem o jmenovité hodnotě písmenem N, 
potenciometry logaritmické písmenem G. 
Potenciometrů se vyrábí mnoho typů. 
V modelářské praxi -  v soupravách dálko
vého ovládání -  se nejčastčji užívají tyto 
typy:
-  Vrstvový potenciometr o 0  28 mm v ko
vovém krytu s kovovým hřídelem o ø  
6 mm. Lineární je pro zatížení 0,5 W. Po
nejvíce se užívá v proporcionálních sou
pravách na ovládacích pákách. (OBR. 16).

J

Obr. 16

-  Vrstvový potenciometrický tritnr. Základ 
tvoří destička isolantu, na níž je nanesena 
odporová dráha. Ovládací hřídel isolantu 
má zářez pro šroubovák. Vývody tvoří bud 
pocínované dráty nebo pájecí očka, někdy 
též přizpůsobená pro montáž na plošné 
spoje. Vyrábí se jen lineární pro zatížení 
0,2 W. (OBR. 17).

Obr. 17

Průtok elektrického proudu lidským tě
lem se projevuje fyziologickými účinky. 
Působí na svaly a nervovou soustavu, může 
způsobit těžké popáleniny a někdy dokonce 
i smrt. Nebezpečný je již proud asi 20 mA, 
který vzhledem k vodivosti lidského těla (je 
dobrým vodičem elektrického proudu) 
může někdy vzniknout již při napětí 20 až 
60 V. V modelářské praxi se většinou pra
cuje s napětím do 12. V Tak nízké napětí 
se již zřetelnými fyziologickými účinky ne
projevuje (snad na zápěstí nebo na jazyku).

Velikost elektrického napětí nebo elek
trického proudu není člověk schopen svými 
smysly zjistit. Potřebuje k tomu vhodné 
pomůcky nebo přístroje, jimiž zjišťuje nebo 
měří elektrické napětí nebo proud pro
střednictvím jeho účinků, zejména magne
tických. Občas přijde na přetřes otázka, 
zda je možné obejít se v radiotechnice bez 
měření napětí a proudu. Někdy se argu
mentuje tím, že kdosi postavil to a to zaří
zení, které pracuje a neměřil vůbec nic. Je 
to možné, ale jak známo, výjimky potvrzují 
pravidlo. Při vážné práci v radiotechnice to 
bez měření opravdu nejde. Jinak je nejlep
ší pravděpodobnost, že se veškerá činnost 
omezí na stavění a bourání. I kdo z radio
techniky vůbec ničemu nerozumí, musí si 
umět změřit napětí napájecí baterie přijí
mače a vysílače. I když velmi zřídka, ale 
přece jen někdy i nově koupená baterie 
nemá plné napětí. J
f Většina radiotechnických"součástek (ze
jména aktivní prvky jako tranzistory, dio
dy, integrované obvody atd.) má značné 
výrobní tolerance elektrických hodnot. 
Vliv širokých tolerancí můžeme sice ome
zit vhodným zapojením celého obvodu, 
musíme však pro optimální funkci zařízení 
některá napětí nebo proudy kontrolovat, 
případně nastavit jejich správnou hodnotu. 
Bez měření alespoň napětí a proudu také 
nemáme naději najít v elektrickém obvodu 
poruchu, leda že by ji způsobilo viditelné 
mechanické poškození některé součástky.

Elektrický proud měříme ampérmetry, 
elektrické napětí voltmetry. Pro běžné prá
ce v radiotechnice se tyto dva měřicí pří
stroje sdružují v jeden -  voltampérmetr, 
např. AVOMET, DU 10, DU 20 atp. 
Takové měřicí přístroje nazýváme univer
zálními. Mají většinou jeden nebo více pře
pínačů, jimiž se nastavují měřicí rozsahy. 
Měřenou veličinu pak můžeme odečíst na 
stupnici velmi přesně.

Netřeba snad již připomínat, že měřicí 
šňůry voltmetru musí při měření napětí být 
připojeny na ta dvě místa v obvodu, mezi 
nimiž chceme elektrické napětí změřit 
(OBR. 18). P ři měření nezná méhodnöty 
napětí nastavíme přepínačem nejvyšší roz
sah napětí a snižujeme jej tak dlouho, až je 
výchylka ručky voltmetru dostatečně velká 
pro spolehlivé odečtení hodnoty měřeného 
elektrického napětí.

Obr. 18

Jinak je tomu při měření proudu. Měří- 
me-li velikost proudu, který teče obvo
dem, musíme měřicí přístroj zapojit do 
měřeného obvodu tak, aby jím celý měřený 
proud protékal. Obvod tedy musíme přeru
šit a ampérmetr do něho zapojit (OBRÁ
ZEK 19).

Obr. 19

Z obou obrázků (18 a 19) lze vyčíst, že 
má-li být hodnota napětí změřena co nej- 
přesněji, musí být elektrický odpor volt
metru co největší, neboť jen tak bude zatě
žovat obvod co nejméně. Voltmetr zatě
žuje měřený obvod tím více, čím více se 
jeho odpor blíží vnitřnímu odporu zdroje 
napětí. Zdroj je odporem voltmetru zatě
žován, jeho napětí klesá a tím se do měření 
zanáší chyba.

Ampérmetr má mít naopak co nejmenší 
vnitřní odpor, aby úbytek napětí protékají
cího proudu byl co nejmenší. I v tomto 
případě bude jinak měření nepřesné a na
měříme menší proud, než jaký obvodem 
skutečně protéká.

(POKRAČOVÁNÍ 
V PŘÍŠTÍM  ČÍSLE)
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P t a l i  j s t e  se  -

O D P O V Í D Á M E

O schémata RC souprav i samostatných 
přijímačů byl mezi čtenáři vždy živý zájem. 
Poznáme to snadno podle ohlasu v redakční 
poště. Po uveřejnění čtyřkanálové soupravy 
W-43 k velkému ohlasu nedošlo. To svědčí 
spíše o tom, že RC amatéři se nedostali při 
stavbě soupravy do neřešitelných potíží. 
Lidé málokdy chválí dobrou věc, přemrštěná 
chvála vzbuzuje podezření.

Nicméně některé žádosti o upřesnění po
pisu jsou typické a odpovědi na ně jistě po
mohou širšímu okruhu zájemců. Týká se to 
ostatně i miniaturního přijímače z MO 8/71 
a proto dáváme slovo autorovi obou příspěv
ků ing. VI. VALENTO VI:

Začneme opravou chyby na obrázku 
rozmístění součástek, na niž mimo jiné 
upozornil i R. Lána z Č. Třebové:

V návodu na stavbu vysílače W-43, uve
řejněném v MO I /1971 na str. 7 a 8, je chy

ba na obrázku rozmístění součástek na desce 
plošných spojů. Tranzistor T3 má přehoze
ný kolektor s bází. Autor děkuje všem, kteří 
ho na tuto chybu upozornili.

J. C hvalina z Českého D ubu narazil 
na nejasnosti při oživování přijímače a ptá 
se také na zapojení cívek.

1.—2. zapojení cívek do desky plošných 
spojů je zřejmé ze zapojovacího schématu a 
ze schématu vysílače.

3. Cívka L3 má odbočku mezi vývody 
vazební cívky L4. Vázebm cívka je tedy na
vlečena na studený konec cívky L3.

4. Na obě cívky lze použít drátu o 0
1,5 mm. Potom je vhodné zvětšit průměr va
zební cívky na 22 mm.

Laděný obvodv kolektoru koncového stup
ně, tvořený cívkou L3 a příslušnými kapaci
tami; tvoří zátěž tranzistoru. Tento obvod 
má maximální impedanci při vyladění do re
zonance. Proto se obvod ladí na minimální 
kolektorový proud. Přiblížíme-li k tomuto 
obvodu absorbční kroužek, což je vlastně zá
vit nakrátko, obvod rozladíme a musíme jej 
znovu doladit na maximální svit žárovky. 
Vyladěná anténa však představuje pouze 
reálnou impedanci, takže výstupní obvod ne- 
rozladí. Při připojení takovéto antény musí 
stoupnout odběr koncového stupně. Rozdíl 
mezi klidovým proudem bez antény a prou

dem s anténou (vyladěnou) , násobený napě
tím baterie nám dá zhruba výstupní vysoko
frekvenční výkon.

B. H laváč z Ř cpiště si chce postavit 
přijímač z MO 8/71, ale postrádá přesné 
údaje o cívce L2 a chtěl by také vědět, 
zda může nahradit integrovaný obvod 
MAA 125 typem MAA 115a tranzistor 
KC508 typem 507, aniž to vyžaduje změnu 
v zapojení.

Cívka L2 je totožná s některou cívkou Lx 
v přijímači soupravy W-43 podle modulační
ho kmitočtu vysílače. Na rozdíl od této sou
pravy je však laděna keramickým kondenzá- 
torem (pro zmenšení rozměrů). Teplotní 
závislost kondenzátoru nevadí, protože 
filtr je přebuzen a má tedy velmi plochou re
zonanční křivku.

Pro tento přijímač vyhoví všechny integ
rované obvody řady M AA  1 . . ,  tj. 115,125, 
i 145.

Tranzistor KC507 plně nahradí KC508. 
Je však pro toto zapojení přílišným přepy
chem, protože má větší napětí UCE.

Protože přijímač byl zhotoven pouze v je
diném vzorku, jeho uveřejněné schéma i popis 
byly míněny pouze jako námět pro využití 
moderních polovodičových prvků. Proto také 
nebyly uveřejněny obrazce plošných spojů, 
ani rozmístění součástek, nebot lze předpo
kládat, že s tím si zkušený amatér poradí.

□  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

J s o u  letadla, která z  různých důvodů zůstanou v dobré paměti lidi 
trvaleji než mnohá ostatní. Jedním z  nich je československý sportovní 
hornoplošník Praga E 114 M Air Baby, známý po jménem „Bejbina“.
Jeho popularita byla veliká a je nutno uznat, že to bylo letadlo nejen 
úspěšné, ale také sympatické. I  jako upoutaná maketa, jedna z  prvních 
ti nás. Hlavní redaktor Modeláře se již  dlouhou dobu domnívá, že 
Praga E 114 bude sympatická i dnešním modelářům a přiřadí se vhodně 
k úspěšným maketám Pilatus Porter a BA-4B. A tak z  jeho iniciativy 
přišla „Bejbina“ znovu na svět, tentokrát jako RC.

Jednopovelová RC maketa 

čs. sportovního letadla

PRAGA E114M-Air Baby
Pro Modelář konstruoval Jaroslav FARA, Praha 8 - Ďáblice

Jde o celobalsový model s motorem 1 
až 1,5 cm3, vhodný pro modeláře, kteří 
již mají dostatek praxe ve stavbě i v lé
tání. Může být ovládán 1 až 4kanálovou 
radiovou soupravou a lze jej postavit ve 
dvou provedeních. Na plánu je nakreslena 
stavebně méně pracná verse, která má 
křídlo v celku a okna kabiny nabarvená. 
Mimo to jsou na plánu zakresleny samo
statně partie křídla a trupu, které jsou 
rozdílné pro versi s křídlem děleným a ka
binou průhlednou.

Prototyp modelu byl postaven a zalétán 
v provedení s křídlem v celku, s detonač- 
ním motorem MVVS 1,5 cm3, jednokaná- 
lovým přijímačem a elektromagnetickým 
vybavovačem pro ovládání směrového 
kormidla.

STAVBA

K řídlo stavíme na pracovní desce, kaž
dou polovinu samostatně. Na nosník CH

nasuneme žebra A a B, jejich konce spo
jíme nejprve dolním, pak horním pasem 
odtokové hrany a vpředu zbroušenou 
stojinou náběžné části J. Stejným způ
sobem pokračujeme ve stavbě vnější části 
se žebry C až H. Potáhneme horní stranu 
náběžné části, doplníme koncový oblouk 
a pásky na žebra. Konce při schnutí pod
ložíme, abychom dodrželi správný tvar. 
Po sejmutí s desky doplníme na spodní 
straně žeber pásky a potah náběžné části, 
který zabrousíme do roviny stojiny J a 
přilepíme náběžnou lištu K. Hotové po
loviny křídla spojíme přeplátováním nos
níku spojkami L a sestavíme střední část 
způsobem shodným s vnějšími částmi. 
(Část hřbetu slepíme až po přiložení 
křídla na trup, s nímž musí ,,lícovat“ .) 
Nakonec obrousíme náběžnou hranu, 
koncové oblouky a celé křídlo. Spoje na 
tupu přelepíme proužkem tenké tkaniny.

T rup . Základem při stavbě jsou dvě 
bočnice. Vpředu na ně přilepíme dvojité

zesílení (zaoblenou část mezi přepážkami 
3 a 4 zatím nelepíme), vzadu svislé příčky 
12 do míst přepážek 7 až 11. Potom se
stavíme motorové lože 13 s přepážkami 
2, 3 (pozor na jeho sklon a rovnoběžnost 
přepážek). Obě bočnice přilepíme nejprve 
k přepážkám 2 a 3, v místě ohybu je na
vlhčíme, potřeme lepidlem zbylou část 
vnitřního zesílení a vlepíme přepážky 4, 5, 
6. Bočnice upevníme spodní částí na desku 
(pozor na přímost osy trupu) a postupně 
zalepujeme příčné spojky 14 a horní 
části přepážek 7 až 11 se spojovací lištou. 
Potáhneme horní část trupu tak, že potah 
přilepíme nejprve k bočnicím.

Po sejmutí trupu s desky přilepíme 
nosníky podvozku na přepážky 4 a 5, 
zesílení v místech kolíků pro vázání 
křídla, horní díl přepážky 4, dolní část 
přepážek 7 až 11 a střední lištu (je ze 
dvou částí). Potáhneme dolní část trupu 
(je vhodné předtím prostory mezi pře-

(POKRAČUJE NA STRANĚ 16)
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I

16 překližka 1 mm balsa b mm 'bambus

pážkami 2 až 6 vyplnit pěnovým polystyre- hou, destičku pro výškovku a hotovou píme horní část motorového krytu. Na
nem), zbylou část nahoře a kabinu. Vzadu směrovku. motorové lože upevníme destičky 15 se
přilepíme spodní tvarovaný blok s ostru- Z bočních desek a masky 1 pevně sle- závitem pro upevnění motoru tak, že jsou

16 MODELÁŘ . 11/1971



nad otvory posuvné. Okraj bočnic zpev
níme příložkami 16, jimiž procházejí 
středící kolíky spodní odnímací části

a krytu. Kryt slepíme lamelováním 
z oblouků 17 a 18 přímo na trupu na pří- 
ložkách 16. Celou přední část trupu opra

cujeme do tvaru a zalepíme palivovou 
nádrž s připájeným drátem a niplí ( z jízd
ního kola) pro upevnění krytu.

MODELÁŘ . 11/1971 17



PRAGA E114M

- Air Baby

(DOKONČENÍ ZE STRANY 17)

Ocasní plochy slepíme z plných bal- 
sových prkének. Obé jsou k trupu přile
peny na pevno, výškovka je podepřena 
párem funkčních vzpěr. Směrové kor
midlo se musí otáčet naprosto lehce (i když 
se domníváme, že náš elektromagnet má 
velkou sílu), ale bez vůlí, aby samovolně 
nekmitalo. Nahoře i dole je uloženo v lo
žisku 19, dole podloženo korálkem. Osič
ky 20 i obě ložiska narazíme do kormidla 
a kýlovky, zalepíme a ještě přelepíme 
tenkou tkaninou.

P řis táv ac í zařízení. P odvozek  ohne
me z pružinového drátu. Přední i zadní 
vzpěru 21 a 22 nasuneme do trupu (otvor 
v potahu propíchneme z vnitřní strany 
trupu) a spájíme. Odměříme a zhotovíme 
spojku 23 a lehce ji připájíme. Všechny 
spoje ovážeme tenkým drátem a znovu 
důkladně propájíme. Prostor mezi oběma 
vzpěrami vyplníme balsou. Podvozek 
se nasouvá těsně do otvorů v trupu 
a gumová nit, zaklesnutá za háčky 24 
na podvozku a 25 na trupu, jej ještě za
jišťuje proti vypadnutí. O s tru h u  přivá
žeme k destičce překližky a vlepíme do 
zadní části spodku trupu.

M otorová skupina. Prototyp modelu 
byl poháněn detonačním m o to rem  
MVVS 1,5 cm3. Vzhledem k jeho po
měrně velké výkonnosti byl motor pro 
popisované a nakreslené provedení seří
zen na nižší otáčky. Lze ovšem použít 
nejen motoru 1,5 cm3 jiného typu, ale 
i výkonného motoru o objemu 1 cm3; 
v obou případech je zapotřebí upravit 
výřez v motorovém loži. Rozměry v rtu le  
závisejí na výkonnosti motoru a na její 
vlastní účinnosti. Při zkouškách prototypu 
bylo použito plastikové Graupnerovy 
vrtule 0 200/100 a 0  180/100 mm
značky Super. Palivovou n ád rž  spájíme 
z pocínovaného nebo mosazného plechu 
tl. 0,25 až 0,30 mm obvyklým způsobem. 
S výhodou lze použít hotovou nádrž 
z prodejny, typ B1 (výrobce Svazarm 
Panorama, K. Vary).

Povrchová úprava je běžná a byla 
v Modeláři mnohokrát popsána. Trup

a ocasní plochy potáhneme tenkým Model- 
spanem, křídlo a podvozek tlustým. Na 
křídlo je též vhodná tenká silonová tka
nina a tenký Modelspan.

Skutečné letadlo mělo trup a směrovku 
jasně modré barvy, křídlo a výškovka 
byly světle okrově žluté. Imatrikulačni 
písmena na křídle shora i zdola a na obou 
bocích trupu byla černá. Na směrovém 
kormidle byla čs. vlajka s modrou bar
vou vpředu a červenou dole. Obrys ka
biny a její okna, stupačky, obrysy křidé
lek, kormidel a plechů krytu motoru vy
značíme tmavě šedou nebo černou barvou.

Radiové vybavení. Plánek je kreslen 
pro jednokanálový p řijím a č  s elektro
magnetickým vybavovačem  typu EMV 
1, který přišroubujeme na přepážku 26. 
Od něj vedeme táhlo, procházející boč- 
nicí, k páce kormidla. Oba konce táhla 
zajistíme rovnou pružinkou proti vypad
nutí. Dvojitý pohyb slouží ke snadnému 
nastavení výchylky kormidla (je-li potře
ba, na některou stranu větší či menší).

Náhrada za Europa Cup

Jak jsme napsali v MO 9171, čtvrté 
mistrovství Evropy pro magnetem řízené 
větroně se letos nekonalo, neboť pořadatel -  
Italský aeroklub -  odřekl. Náhradní soutěž 
za Europa Cup se konala při 9. ročníku 
poháru Kolibri (kombinace A2 +  FIE) 
dne 29. srpna v Rakousku. Při zesilujícím 
větru až ke 12 m/s byla většina modelů 
zahnána nä závětrnou stranu svahu. Došlo 
prý pak k napínavému souboji mezi nej
lepšími -  loňským mistrem Italem Ferugliem 
a Schuberthem z  NSR.

Výsledky z 5 kol a 63 startujících: 1. 
Schuberth, N SR  817; 2. Feruglio, Itálie 
812; 3. Hlavka, Rakousko 709; 4. Weich- 
selfelder, N SR  676; 5. Frieser, N SR  673

B a te rie  a přijímač zabalíme do molitanu 
a umístíme je do předku trupu tak, aby 
se nepohybovaly a aby jimi byl model 
vyvážen. V yp ínač umístíme podle svých 
zvyklostí (na prototypu na levé straně 
nad podvozkem).

Celý systém řízení se musí pohybovat 
ve všech polohách modelu naprosto lehce 
a vyplatí se věnovat mu pozornost i bě
hem provozu.

P rovedení m odelu s děleným  kříd lem

Křídlo. Postup stavby je stejný, jen 
na nosník důkladně přilepíme a přišijeme 
výztuhu M s trubkou N a připájeným 
háčkem O. Na čelní žebro A s otvorem 
pro trubku N přilepíme žebro P  a do 
zadní části kolík pro přesné ustavení obou 
polovin křídla. Otvory pro trubky spojo
vacího drátu a kolík vrtáme v žebrech P, 
A, 28 současně. Obě poloviny křídla při
pojíme k trupu pomocí spojek 29, které 
nasuneme do trubek v křídle a v trupu 
a zajistíme smyčkou gumy, kterou převá-

bodů. Podle národních týmů (3 soutěžící) 
byly výsledky: 1. N S R  2166; 2. Itálie 
1669; 3. Švýcarsko 1593; 4. Rakousko 
1568 bodů.

( drm )

N ejrychieji s motory Rossi

(la) Nové výkonné „dvaapůlky“ Rossi 
vnesly oživení do kategorie upoutaných 
rychlostních modelů. Po suverénním ví
tězství Italů na letošním mistrovství Evro
py v Pécsi byly úspěšné i při podzimní 
mezinárodní soutěži v Bochumu (NSR). 
Zajímavé však je, že na této poslední velké 
mezinárodní soutěži se za nimi držely 
v těsném závěsu různě upravované motory 
Super Tigre v rukou švýcarských a fran
couzských závodníků.

Simprop moderněji

( la) Jeden z  nejúspěšnějších evropských 
výrobců RC souprav, firma Simprop 
Electronic v Německé spolkové republice, 
zmechanizoval výrobu nových „Super 4“ 
tak, že kapacitu vyplňuje výroba radiotele
fonů .pro nemocnice a jednoduchých RC  
souprav pro otevírám dveří garáží.

Ve svých nových zařízeních používá 
Simprop již  i integrovaných obvodů.

Raději zaplatí než staví

(la) Modeláři jsou většinou ochotni 
zaplatit větší částku peněz, dostanou-li 
model již částečně nebo z větší části ve sta
vebnici předpracovaný. Výrobci modelář
ských potřeb to pochopitelně vědí a tak
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žeme přes háčky O. Trubky pro spojení 
musí být v křídle i v trupu umístěny sou
ose a výškově přesně.

T rup. Celý postup stavby je opět té
měř shodný. Obě bočnice jsou stejné, 
jen s tím rozdílem, že místo výkližků pro 
kolíky křídla nalepíme rám kabiny 27. 
Okna do bočnic vyřízneme nožem podle 
rámu až po sestavení trupu. Přepážky 4 
(horní část), 5 a 6 nahradíme přepážkami 
4A, 5A, 6A, na které přilepíme žebra 
28 v patřičném sklonu. Upravíme kabinu, 
popřípadě její vnitřek a potáhneme ji 
celuloidem tloušťky 0,3 až 0,5 mm. Pro
stor mezi přepážkami 5A až 7 je nahoře 
otevřen pro manipulaci s radiem a spoje
ním polovin křídla. Uzavřeme jej odní- 
macím víčkem se zajištěním proti samo
volnému otevření. Všechny ostatní části 
modelu zůstávají beze změny.

ZALÉTÁNÍ

je obdobné jako u jiných RC modelů této 
kategorie. Především je třeba, aby model 
byl souměrný, nezkřížený, úhel seřízení 
a poloha těžiště podle plánu. Pak je model 
v motorovém i klouzavém letu velmi dobře 
ovladatelný a chová se zcela normálně. 
Přezkoušení funkce radia na vzdálenost 
za chodu motoru a čerstvé baterie jsou 
samozřejmostí.

PO ZN ÁM K A: Zájemci o skutečnou 
„Bejbinu” najdou její historii, popis, výkres 
a fotografie v časopisech Modelář č. 12 z  ro
ku 1970 a Křídla vlasti č. 4 z  roku 1964. 
Kromě toho je možno shlédnout „živou Bej
binu” na stálé letecké expozici vojenského 
muzea v Praze ve Kbelích.

ve vyspělých zemích jsou obchody s mode
lářským zbožím zásobeny stavebnicemi 
s téměř hotovými modely, samostatnými 
laminátovými trupy, křídly z pěnového 
polystyrenu potaženými balsou atp.' Při- 
počteme-li k tomu ostatní pro amatéra 
pracné drobnosti, které jsou zde také na 
prodej hotové, je možno opravdu jeden 
den nakoupit a druhý den jít létat.

Proporcionály získávají půdu

zřejmě i v Anglii. Při prohlížení anglických 
modelářských časopisů nelze totiž přejít bez 
podivu to, kolik firem vyrábí a nabízí pro
porcionální RC soupravy. Nejsou pochopi
telně právě levné, což podivně kontrastuje 
s tím, že angličtí modeláři o sobě mluví jakp 
o chudých modelářích. Ale, co by modelář 
nakonec nedal za pořádnou věc, již  „musí 
mít”. (la )

Miniaturizace pokračuje

(la) Z modelářských časopisů lze vyčíst 
mírný přesun k menším RC modelům. 
Umožňují to malé a lehké proporcionální 
RC soupravy, jež váží 250 až 350 g (při
jímač, 4 serva, baterie). Můžeme tak vidět 
plně akrobatické modely na motory o ob
jemu jen 1,5 až 3,5 cm3, či modely pro 
závod kolem pylonu nové formule na mo
tory 2,5 cm3.

Hydraulika v modelu

(d) Německý modelář E. Palm vyvinul 
a prakticky vyzkoušel hydraulický systém 
zatahování podvozku pro RC modely

a makety, který nazval „Hydro Gear” . 
Cílem konstruktéra bylo odstranit přímé 
spojení poměrně jemného elektrického serva 
s robustním a nárazy přenášejícím vlastním 
podvozkem. „Srdcem” Palmova zařízení 
je dvojčinný pracovní válec, na jehož píst 
tlačí olej, uváděný do pohybu miniaturním 
zubovým čerpadlem. K  pohonu čerpadla 
slouží elektromotor T 03 s převodem do po
malá v poměru 60 : 1. Tlakový olejový 
okruh je uzavřený, změny směru proudění 
(a tím pohybu pracovního pístu v tom či 
onom smyslu) se dosahuje přepólováním 
elektromotoru.

K N I H Y  P R O  VÁS
z nakladatelství N aše vojsko

Paměti K . Philbyho M OJE 1 IC H Ä VÁLK A  
představuji svou jedinečnosti jeden z  nejzajímavějších 
dokumentů, který po druhé světové válce vůbec vyšel. 
Autor totiž třicet let spolupracoval v nejrůznějších 
vedoucích funkcích anglické špionáže se sovětskou roz- 
vědkou. Jeho kniha je proto dramatickým obrazem vál
ky na neviditelných frontách, v zákulisí světových 
události. Vyjde v Edici statečnosti a odvahy.

O dálkovém příjmu vyšlo již  několik prací, ale kniha 
K. Donáta M lS T N l A D Á LK O VÝ PŘÍJEM  
VK V RO ZH LASU  A TELEVIZE poprvé podává 
souhrnný pohled na celou problematiku. Všímá si jak 
antén, tak i konstrukčních úprav stávajících rozhla
sových i televizních přijímačů a podává návody na 
stavbu stereodekodérů pro stereofonní příjem. Velkou 
její předností je, že je psána s ohledem na praxi, takže 
není zatížena žádnými nezáživnými teoretickými či 
výpočtovými partiemi. Toto druhé vydání je navíc 
obohaceno o problematiku II. televizního programu. 
Vyjde v Knižnici Svazarmu.

Svaz protifašistických bojovníků vydá v knižnici 
Živé knihy publikaci H. Mac Innesové PO SLÁ N Í

Vážená redakce!

Léto je pryč a zbyla mi jen fotka z  letního 
létání. Postavil jsem podle Modeláře 
P IL Á TU  S  PORTER s motorem OS 
Max 19 a jednokanálem Mars s nitkou na 
kormidle. Vzhledem k tomu, že mi dal dost

práce a nechtěl jsem to rozbít u chaty, udělal 
jsem z  Pilatuse vodníka.

Máme chatu na Slapskétn jezeře a to je 
dost dobrá plocha na létání. Podařilo se mi 
vytvořit světový rekord Slapského jezera. 
Model jsem odstartoval na 93. km u Rabyně 
a přistál na 101. km na Živohošti. Celou 
cestu jsem jej doprovázel na rychlém člunu, 
ale přesto jsem jej několikrát musel vracet, 
byl trošíčku rychlejší. Rekord ale padl. Ne
vím, zda to mám hlásit FAI, co říkáte?

Na přiložené fotce je vidět, jak to asi vy
padá, i když by bylo lepši fotit z  letadla, aby 
bylo vidět model a dole pod ním člun s vysí
lačkou. Snad až jindy.

Letu zdar
Alexandr Šubrt, Praha 

P. S. Je mi patnáct a půl a chodím do 
Libeňského gymnásia.

V B RE TA N I. Její děj se odehrává v prvním období 
druhé světové války ve Francii, kde začíná britská 
vláda budovat informační systém. Hrdina knihy -  
zpravo^ajec Hearn — je pověřen posláním do Bretaně, 
aby zde vystupoval v promyšleně inscenované roli dvoj
níka; prožívá řadu nevšedních dobrodružství.
Dalším svazkem této edice je dílo I. Merase PARTIE  
SM R T I. Zvláštním emotivním způsobem zde autor 
uvádí a rozpřádá osudy rodiny starého Abrahama v li- 
tevském ghetu za poslední války. Když se Abraham 
dozví, že děti do deseti let mají být z  tábora odvezeny 
a likvidovány, odchází za velitelem gheta a přednese 
mu prosbu „rady starších”, aby děti byly ušetřeny. 
Němec souhlasí, ale s podmínkou, že Abrahamův syn, 
který s ním hrává šachy a vždy ho dosud porazil, s ním 
sehraje o děti partii smrti. Každý tah na šachovnici 
pak otevírá jednu kapitolu, v  niž se exponují osudy 
jednotlivých hrdinů. —se—

ČTENÁŘŮM se om louvám e za to, že pro 
aktuálnější příspěvky jsme odložili pokračo
vání seriálů v lodní a železniční rubrice.

Redakce
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■  Za deště a větru se konala dne 28. srpna 
v Karviné soutěž malých modelů. Pořadatel -  LMK 
Frenštát pod Radhoštěm — připravil soutěž dobře, 
špatné počasí však průběh narušilo. V kategorii A -l 
byl z ju n io rů  nejlepší D. Špaček z Frenštátu pod 
Radhoštěm výkonem 646 vteřin před D. Vilčákem 
z Frýdlantu (480) a Z. Pavlíčkem z Kroměříže (474). 
V se n io rech  zvítězil L. Chrobok z Frenštátu (577) 
před L. Hečkem z LMK Ostravan (389) a Z. Raškou 
z Frenštátu (351). Kategorii B -l vyhrál L. Mucha 
z C. Těšína (563) před V. Vašíčkem z Paskova (534) 
a V. Hladilem z Kroměříže (533). S malým „moto- 
rákem“ C-l odlétal pro stále sílící vítr jen K. Duda 
z Frenštátu. '

■ Memoriál Čeňka Formánka v kategorii 
větroňů A-2 se létal 29. srpna na letišti ve Slaném 
již po čtyřiadvacáté. Soutěž dobře zajistil LMK 
Slaný jak po stránce sportovní, tak společenské. 
Vzorně bylo postaráno i o občerstvení — díky man
želkám slánských modelářů. Jediným stínem sou
těže byl silný vítr, který zanášel modely až do tříkilo- 
metrové vzdálenosti. V juniorech obsadil prvé mís
to L. Lerch z Brna (výkonem 1243 vteřin před I. 
Burešem z Kladna (1145), J. Zítkem z Jablonce 
(1130), J. Suchopárkem ze Slaného (1055) a F. 
Polákem z téhož klubu (1038). V kategorii seniorů 
zvítězil a putovní cenu získal J. Pokorný z Jindři
chova Hradce výkonem 1260 vteřin. Na druhém 
místě skončil V. Krejčířík z Kroměříže (1245) před 
J. Pravdou z Prahy 4 (1200), F. štréblem z Prahy 6 
(1188) a D. Štěpánkem ze Slaného (1186).

■ Veřejná RC-V1 (č. 326) se konala v Karviné 
dne 29. 13. za pěkného slunečného počasí a účasti 29 
soutěžících. Modely byly většinou vlastní konstruk
ce, RC soupravy převládaly amatérské. Díky tomu, 
že několik modelářů mělo superhetové soupravy 
a mohli létat společně, zkrátila se doba soutěže 
a účastníci si odnesli vzpomínku z pěkné podívané 
na RC větroně.

Do čela soutěže se probojovali zkušení modeláři 
s pěknými, účelovými a moderními větroni, které 
měly dobré výkony jak za klidu, tak i za větru až 
6 m/s přes poledne. Zvítězil R. Bukovanský z LMK 
Máj Karviná (860) před L. Szöczem z LMK Ikarus 
Ostrava (845) a R. Groněm z pořádajícího MK Ko- 
vona Karviná (683). Z dosažených výkonů je vidět 
(11 soutěžících nalétalo I. VT), že úroveň vzrůstá 
a pro příští období bude zřejmě nutné zvýšit časový 
limit pro jednotlivé výkonnostní třídy.

R. Groň
■ O cenu města Hranice se létalo na letišti 

Drahotuše s větroni A-2. Zvítězil J. Hacar z Olo
mouce časem 924 vteřin před I. Matějů z Ústí n. 
Orlicí (884) a M. Folprechtem z Oiomouce (877). 
Datum konání nám pořadatel nesdělil.

■ Stanislav Čech z Prahy se stal vítězem VII. 
ročníku Velké ceny Krušnohoří v upoutaných 
akrobatických modelech výkonem 1926 bodů. V. 
Trnka z Liberce obsadil druhé místo výkonem 1880 
bodů před P. Dariusem z Hradce Králové (1786).

■ Škoda, že 7. září nepřijeli přihlášení modeláři 
na I. ročník „Klobouckého žhavíku" v RG mode
lech. Obětaví pořadatelé z Valašských Klobouk za
jistili množství pěkných cen, bohaté občerstvení 
a dokonce i slušnou obec diváků. Situaci nakonec 
zachránil V. Mužný z Kopřivnice, který vyhrál ka
tegorii RC-M2 a ještě předvedl výborné propa
gační létání. Získal hlavní cenu -  motor ΤΟΝΟ 5,6. 
Kategorii RC-M1 vyhrál J. Fojtík z místního LMK.

■ V Prostějově se létala dne 4. září soutěž ra
diem řízených větroňů. V kategorii RC-V1 byl 
první V. Hausknecht z Lutína výkonem 613 bodů 
před J. Krejčilíkem z Krnova (545) a J. Janečkem 
(506) z téhož klubu. V kategorii RC-V2 vyhrál J. 
Kopečný z Prostějova (470) před dr. Brázdou z Olo
mouce (433).

B S0 rr odelářů přijelo 29. srpra do Poděbrad na 
soutěž radiem řízených větroňů. Létalo se za 
krásného letního počasí pouze v kategorii RC-V1. 
Zvítězil J. Marušák časem 823 vteřin před S. Ra
kem, který dosáhl 738 vteřin (oba LMK Klánovice). 
Třetí skončil J. Čech ze Dvora Králové n. L. (650). 
Šest modelářů dosáhlo I. výkonnostní třídy.

■ Vítr a chlad provázely v neděli 5. září soutěž 
malých modelů v Poličce. V kategorii A -l zvítězil 
J. Láník z UFO Kroměříž časem 672 vteřin před 
P. Janouškem z Poličky (650) a V, Krejčiříkem 
z Kroměříže (625). Prvá tři místa v kategorii B -l 
obsadili modeláři z Poličky. Zvítězil J. Mahr (455) 
před J. Hrdličkou (474) a V. Jánou (358). J. Orel 
z UFO Kroměříž vyhrál časem 681 vteřin v kategorii 
C -l před H. Beránkem a F. Bachanem (oba Ada
mov).

B Již čtvrtý ročník soutěže o „Přeštický pohár“ 
se létal dne 21. srpna. Soutěž měla výbornou úroveň, 
o čemž svědčí sedm ,,maxů“ v kategorii A-2. Zvítězil 
ing. I. Hořejší z Holýšova (1050 +  150 +  150 4- 
+  150 vt.) před J. Dubským z Přeštic (1050 -j- 
+  150 +  150 + 50) a Z. Duchoněm z Kaznějova 
(1050 + 85). V kategorii A -l byl první L. Široký 
z Kaznějova (700 +  150 + 46) před V. Modróckim 
ze Žatce (700 4- 150 + 41) a J. Botnerem (700 +  
+  150 +  38) z téhož klubu. Jediný soutěžící v kate
gorii C-2, M. Štefan z Chomutova, nalétal 973 
vteřin.

■ B. Jurečka z klubu ,,Ikarus“ vyhrál dne 5. 
září v Českém Těšíně výkonem 6090 bodů soutěž 
upoutaných akrobatických modelů. Na druhém 
místě skončil E. Polok z Č. Těšína (4731) před T. 
Snozou z ,,Ikarusu“ (4053).

R Ve finále soutěže kombat, které se konalo dne 
5. září na Černé louce v Ostravě, zvítězil J. Rakušan 
z Olomouce před P. Ševčíkem z Adamova. Třetí 
místo obsadila E. Bedáňová z Českého Těšína.

■ Už po siesty raz dokázal LMK Trenčín za
bezpečil popři dobrej organizácii aj priaznivé pove- 
temostné podmienky na tradičné) súťaži RC-V1 
a RC-V2 „TERMIKA TREN ČÍN 71 -  jeseň“ , 
ktorú usporiadal 12. septembra na počesť 20. výročia 
Zväzarmu. Takmer 10 hodin bojovalo 24 súťažia-

s ohladom na nalietaný počet bodov a výborná 
pilotáž modelu, čo neznižuje ani skutočnosť, že sám 
bol vybavený súpravou Varioprop, kým ostatní 
účastníci amatérskými súpravami.

Vačšine účastníkov chýbala riadna příprava na 
svahové lietanie a použité modely boli stavané pre 
súťaže do termiky, neboli dostatočne rychlé, obrat
né, technicky a pevnostně náležíte vybavené.

V rámci Slovenska sa javí potřeba zvýšenia 
počtu súťaži a samostatného hodnotenia týchto ka- 
tegórií, zlepšenia materiálneho vybavenia, akým je 
mimo iného aj nedostatok súprav pře modely s auto
matickým riadením, taktiež zabezpečenia účasti 
na majstrovstvách ČSSR.

Výsledky — modely s aut. riadením: 1. Ing. 
L. Virág 1129; 2. B. Večeřa 869; 3. A. Valanský 
505 sekund (všetci LMK Košice).
RC-Sv 1: 1. I. Fízel, LMK Martin 1050; 2. L. 
Droppa, LMK Ružomberok 949; 3. ing. I. Brezány, 
LMK Bytča 653 bodov.
RC-Sv 2: V. Hušek, LMK Ružomberok 1825; 
2. B. Večeřa, LMK Košice 708; 3. Ondřej Styk, 
LMK Ban. Bystrica 650 bodov.

Ing. I. Brezány
■  Žatecký pohár pro větroně A-2 se létal dne 

12. září na letišti v Žatci. Za pěkného podzimního 
počasí nalétali plné maximum tři soutěžící. Po pr
vém rozlétávacím kole se stal absolutním vítězem 
V. Modrocki z pořádajícího klubu, který obdržel 
putovní pohár.

V ý sledky-sen io ři: 1. V. Modrocki 1050 +  180; 
2. A. Beránek 1050 +  36 (oba Zatec); 3. J. Cholava, 
Hostomice 1045 vteřin. J u n io ř i -  1. M. Holovlaský 
1050 +  86; 2. F. Polák 1026; 3. P. Suchopárek 927 
vteřin (všichni Slaný).

■ M. Fišr z Litovle vyhrál dne 12. září veřejnou 
soutěž větroňů A -l, která se létala na pozemku JZD

Na soutěži v Českém 
Těšíně startovaly jen tyto 
čtyři akrobatické modely 
(shora): dr. Matouška,
T. Snozy, B. Jurečky 
a E. Poloka

cich zo Zvolena, Piešťan, Bratislavy, Trenčína a 
Bytče o dobré výsledky a pěkné ceny. V kategórii 
RC-V1 sa na prvých dvoch miestach umiestnili do
mácí pretekári ing. Filipp -  785 bodov a ing. Ru- 
manovský -  780 bodov před zvolenským J. Margu- 
šom, ktorý získal 700 bodov. Prvé tri miesta v kate
górii RC-V2 získali pretekári zo Zvolena, J. Cerha -  
872 bodov, ing. Dulay -  871 bodov a L. Karkošiak -  
811 bodov. Viac než polovina súťažiacich -  13 -  do- 
siahlo výkony nad limit I. VT.

J. Stuchlík

■  Na letišti v Rokycanech se létala v neděli 15. 
srpna soutěž volných modelů. V kategorii A-2 zvítě
zil V. Křen z Heřmanovy Hutě výkonem 992 vte
řin před J. Medulou z Rokycan (951) a J. Horákem 
z Plzně (881). V kategorii C-2 vyhrál J. Adlt z Přeštic 
časem 1022 vteřin před V. Pokorným (808) a A. Pše- 
ničkou (381) -  oba z Týnce n. Sázavou.

■ Za účasti 11 soutěžících se konalo dne 29. 
srpna na letišti v České Lípě mistrovství ČSR v ka
tegorii RC-Houlberg. Zvítězil V. Špaček z Mladé 
Boleslavi výkonem 344 vteřin před Z. Havlínem 
z Prahy (318) a J. Hrodcem z Mladé Boleslavi 
(291). Pro vítěze a další dva v pořadí byly připraveny 
ceny v hodnotě 1150 Kčs.

■ Majstrovstvá Slovenska v kategóriach 
RC-Sv 1 RC-Sv 2 a modely s automatickým  
riadením sa konali v dňoch 4. až 5. septembra 
na svahoch Straníka pri Žiline, ktoré miesta sú 
dávno známe už z historie bezmotorového lictania. 
Aj ked výcvikové středisko pre plachtárov bolo už 
asi před 15 rokmi zrušené, svahy Malého a Velkého 
Straníka nezostali dlho pusté, pretožc stále viac ich 
obsadzujú modeláři zo Žiliny a okolia.

Prvý deň s ohladom na slabý juhovýchodný vie- 
tor sa odlietala súťaž modelov s automatickým 
riadením, kde modeláři z Košic sa podělili o ceny, 
ako jediní súťažiaci zo Slovenska.

Druhý deň sa změnila sila a směr větra na severo- 
západný 2—8 m/sek, takže sa mohli regulérně odlie- 
tať ostatně kategorie. Aj pri malom počte účastníkov 
súťaže je nutné vyzdvihnúť výkon víťaza v kat. 
RC-Sv 2 Vladimíra Hušeka z LM K Ružomberok

Stará cihelna Litovel. V rozlétávání dosáhl času 
136 vteřin a porazil R. Salveta z Uničova, který 
dosáhl jen 65 vteřin. Třetího maxima dosáhl 
J. Vyroubal z téhož klubu, k rozlétávání však nena
stoupil, protože mu model v posledním kole ulétl.

P O M Á H Á M E  S I  | * •

Inzerci přijímá Vydavatelství MAGNET, 
inzertní odděleni, Vladislavova 26, Praha 1, 
telefon 251-551, linka 294. Poplatek je 5,90 za 
1 tiskovou řádku. Uzávěrka 18. v měsíci, uve
řejnění za 6 týdnů.

PRODEJ

•  1 Díly žel. N: I kus lokomotiva; 6 ks nákl. vagó
nů; 1 soupr. výhybek, asi 5 m kolejí. Případně zdroj 
F l. Vše za 160,— Kčs. P. Piek, Bronislavova 1418, 
Beroun II.
•  2 RC model motorového člunu se závěsným mo
torem GRAUPNER (s kompletní 2 kanálovou apa
raturou GRAUPNER-GRUNDIG VARIOTON 
+  servo Bellamalic II +  NiCd baterie +  amatér, 
vysílač -  4 kanály). Vše bezvadné, v chodu za 
2600 Kčs; kompletní NSR autodráha 1:32 zn. 
GAMMA 7000 (auta Ferari 275, Porsche Carrera 6, 
Lotus F l)  +  amatér, transformátor s usměrňova
čem 4 -  16 V, 6 A za 1600 Kčs; přijímač GRAUP
NER VARIOTON za 750 Kčs. M. Porkristl, Bor- 
šovská 713, Č. Budějovice-Rožnov.
•  3 Plány 1 : 50: F-104G; Hawker Hurricane; F-4; 
1 : 25: Spitfire IX; FW-190 A3, A8; LA-7 ( + kabina

(POKRAČUJE NA STR. 32)
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P R O V O L Á N Í  
předsednictva FV Svazarmu 

CSSR k účasti Svazarmu 
při volbách

Všem okresním výborům, základním 
organizacím a klubům, všem svazům 
a sekcím, všem příslušníkům branné 
organizace Svazu pro spolupráci 
s armádou!

V listopadu se uskuteční volby 
poslanců do zastupitelských sborů 
všech stupňů. Jsou to volby, jež 
mají pro celou naši společnost mi
mořádný význam. Konají se v roce, 
kdy Komunistická strana Českoslo
venska oslavila 50. výročí svého 
vzniku a uskutečnila X IV . sjezd, 
který vytyčil konkrétní perspektivy 
dalšího rozvoje naší socialistic, vlasti.

Po překonání politickospolečen- 
ské krize byla obnovena, díky úsilí 
KSČ a socialismu oddaných občanů, 
socialistická jednota našeho lidu. 
Jednotu celé socialistické vlasti po
sílilo federativní uspořádání socialis
tického státu, které vyřešilo vztahy 
mezi národy a národnostmi uvnitř 
naší republiky. Tím byly vytvořeny 
předpoklady k tomu, abychom moh
li jednotně přistoupit k volbám.

Předsednictvo FV Svazarmu ČSSR 
se obrací na všechny orgány a základ
ní organizační články i na všechny 
funkcionáře, aktivisty a členy naší 
vlastenecké branné organizace s výz
vou, aby svým vysoce odpovědným, 
iniciativním a angažovaným posto
jem účinně přispěli ke splnění tak 
významného celospolečenského úko
lu, jakým volby bezesporu jsou.

Rozvinutím organizátorské, ideo
vě výchovně a masově politické 
práce budeme účinně působit na 
všechny členy naší organizace a vy
tvářet příznivé podmínky k růstu 
jejich aktivity a angažovanosti. Tím 
projevíme své vlastenectví a lásku 
k naší socialistické vlasti. 
Funkcionáři, aktivisté, členové 

Svazarmu!
Organizátoři, propagandisté, cvi- 

čitelé a trenéři, členové svazarmov
ských brigád socialistické práce 
a úderek!

Staňte se aktivními agitátory 
za vítězství kandidátů Národní 
fronty!

V duchu dvacetileté svazarmovské 
tradice rozviňte úsilí za plné zapojení 
do voleb i za splnění všech úkolů 
vyplývajících ze závěrů XIV . sjezdu 
KSČ a Jednotného systému branné 
výchovy obyvatelstva. Výročí naší 
dvacetileté činnosti vytváří optimál
ní podmínky, abychom závažné 
úkoly v branné výchově organicky 
a v souladu spojovali s předvolební 
kampaní a s aktivní účastí Svazarmu 
při volbách.

Uvědomme si, že aktivní, angažo
vaný podíl Svazarmu na tomto vý
znamném politickém úkolu bude dů
kazem věrnosti a podpory politice 
Komunistické strany Českosloven
ska, socialistické vlasti a jejímu lidu, 
bude důkazem toho, že stojíme 
na straně socialismu, míru a spole
čenského pokroku.

ČS.  R E K O R D Y
l é ta j í c í ch  modelů

VÝVOJ OD POČÁTKU (8)

POKRAČOVÁNÍ Z  MODELÁŘE 10171

Rekordy v kategoriích upoutaných modelů 
dokazují, že jsme v nich, zejména v objemové 
třídě do 2,5 cm3, byli tenkrát světovou vel
mocí. Podobně tomu bylo i s tryskami. Dou
fejme jen, že se „kolo dějinu zase otočí a bu
deme opět zaujímat původní místo.

T říd a  F3B - rad iem  řízený let - m o
dely větroňů

R ekord č. 24 - trv á n í letu
5 hodin 33 m inu ty  59 v teřin
Vladimír Štefan
Harrachovy Kameny, 9. 10. 1966 
(V době ustavení absolutní rekord)
15 hodin 2 m inu ty  25 v teřin
Vladimír Štefan
Harrachovy Kameny, 6. 7. 1968 
(V době ustavení absolutní světový rekord)

Rekord č. 25 -  vzdálenost v p řím é 
linii
Dosud neustanoven

Rekord č. 26 -  výška
76 m e trů
Alois Šild
Rousínov, 8. 10. 1967

T říd a  F2A -  kruláívý řízený let

Rekord č. 27 -  rych lost -  m odely 
s pístovým  m oto rem  0—2,5 cm 3

105,120 km /h
Zdeněk Husička
Partizánske, 16. 7. 1950
(V době ustavení světový rekord ve třídě)
144,903 km /h
Zdeněk Husička 
Brno, 29. 7. 1951
(V době ustavení světový rekord ve třídě) 
156,724 km /h
Zdeněk Husička 
Ostrava, 3.5. 1952
(V době ustavení světový rekord ve třídě)
163,636 km /h
Miroslav Zatočil 
Brno, 25. 7. 1953
177,300 km /h
Josef Sladký 
Ruzyně, 10. 4. 1955
190.500 km /h
Jaroslav Kočí 
Vrchlabí, 7. 8. 1955
203.500 km /h
Jaroslav Kočí 
Třebíč, 11. 9. 1955
(V době ustavení světový rekord ve třídě)

209,300 km /h
Josef Sladký 
Brno, 9. 6. 1957
216,867 km /h
Josef Sladký 
Brno, 11. 8. 1957
236,180 km /h
Josef Sladký 
Pardubice, 13. 10. 1957
(V době ustavení světový rekord ve třídě)

246,070 km /h
Ing. Zbyněk Pech 
Budapešť, 11. 9. 1960
(V době ustavení světový rekord ve třídě)

Rekord č. 28 - rych lost - m odely 
s p ístovým  m oto rem  2,5—5,0 cm 3

133,334 km /h
Jiří Baitler 
Brno, 26. 7. 1953
188,481 km /h
Miroslav Zatočil 
Praha, 2. 5. 1954
200,400 km /h
Zdeněk Husička 
Praha, 2. 5. 1954
214,575 km /h
Miroslav Zatočil 
Brno, 18. 9. 1955
244,226 km /h
Bohumil Studený 
Třebíč, 15. 9. 1957
(V době ustavení světový rekord ve třídě)

R ekord č. 29 - rych lost - m odely 
s pístovým  m oto rem  5,0— 10,0 cm 3

129,496 km /h
Ervín Nápravník 
Partizánske, 16. 7. 1950

202,248 km /h
Jiří Giirtler 
Choceň, 16. 7. 1955

210,000 km /h
František Hrůza 
Choceň, 16. 7. 1955

220,500 km /h
František Dolejš 
Praha, 21. 8. 1956

246,576 km /h
Ing. Stanislav Burda 
Karlovy Vary, 7. 8. 1960

258,247 km /h
Ing. Stanislav Burda 
Jihlava, 2. 10. 1965 
(Absolutní rekord)

R ekord č. 30 - rych lost - m odely 
s reakčn ím  m o to rem

156,222 km /h
František Svatoš,
Praha, 14. 10, 1950
(V době ustavení absolutní rekord)

231,632 km /h
Stanislav Pour 
Ostrava, 3.5. 1952
(V době ustavení absolutní rekord a svě
tový rekord ve třídě)

(POKRAČOVÁNÍ)
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* p o z n á v á m e -
LETECKOU TECHNI KU

JAK-3
sovětské stíhací 

letadlo

V pařížském leteckém muzeu je v hlavní 
dvořane zavéšeno letadlo s rudými pěticí
pými hvězdami (viz snímek). Je to 
poslední Jak-3, který zůstal ze čtyřiceti 
strojů, s nimiž se vrátila ze Sovětského 
svazu francouzská stíhací letka „Norman - 
die-Němen“. 273 sestřelů fašistických 
letadel je zaneseno v bojovém výkazu této 
letky. A největší část z nich, spolu se stov
kami zničených nacistických vojenských 
vozidel, představují vítězství dobytá právě 
na stíhacím letadle Jakovlev Jak-3. Piloti 
letky „Normandie-Němen“ vyprávěli po 
svém návratu, že měli možnost volby 
mezi několika typy stíhacích letade 1? 
mezi nimi i několika americkými. Zvolili 
si lehkou, rychlou a znamenitě ovladatel
nou stíhačku Jak-3.

Sovětský konstruktér A. S. Jakovlev 
vzpomíná ve své knize Rasskazy aviakon- 
struktora na vývoj tohoto letadla: „N a
sazení zmodernizovaných Messerschmittů 
a Focke-wulfů nás přinutilo vážně uvažo
vat o tom, jak zvýšit bojové kvality na
šich stíhacích letadel, abychom nebyli v ne
výhodné situaci. V průběhu bojů nad 
Kubání jsme se rozhodli postavit zlepše
nou stíhačku Jak, zvětšit její rychlost, 
pohyblivost, palebnou sílu -  a toho všeho 
dosáhnout bez zvětšení váhy.

Za základ jsme vzali Jak-1. Plochu 
křídla nového typu Jak-1 M jsme zmen
šili z původních 17,5 na 14,5 ma. Těžké 
a rozměrné dřevěné nosníky jsme nahra
dili duralovými, ostatní kostra křídla však 
zůstala dřevěná. Podstatně se nám poda
řilo zlepšit aerodynamické vlastnosti le
tadla. Olejový chladič jsme umístili v ko
řenech křídla, vodní chladič jsme co nej
více zmenšili a umístili do trupu, ostru
hové kolo upravili na zatahovací. Pedan
ticky jsme hlídali váhu všech detailů le
tadla, což ovšem nesmělo být na úkor 
pevnosti. Po usilovné práci celého ko
lektivu vedeného hlavním inženýrem Si- 
nelšikovem dosahovalo nové letadlo, pře
jmenované mezitím na Jak-3, se stejným 
motorem VK-105 PF o 1250 k rychlosti 
658 km/h proti 585 km/h typu Jak-1. 
Přestože měl Jak-3 silnější výzbroj, 
vážil o 300 kg méně. Díky tomu, že jsme 
tak pronikavě snížili váhu a zlepšili aero
dynamiku, vzrostla nejen rychlost, ale 
i manévrovací schopnost letadla. To dá
valo našemu Jaku-3 v souhrnu lepší 
vlastnosti, než jaké měly všechny pozdější 
modifikace německých stíhaček. A to byla 
pro nás nejlepší odměna za všechny ty 
probdělé noci.**

K onstrukce Jaku-3 odpovídala stan
dardu Jakovlevových stíhaček té doby. 
K říd lo  bylo dvounosníkové a až na 
hlavní nosník celodřevěné. Kostra tr u p u  
byla z ocelových trubek a její tvarová 
karosérie byla potažena převážně plátnem.

Přední část trupu a boky až za pilotní 
prostor byly kryty odnímatelnými dura
lovými panely. Hřbet trupu za kabinou 
měl překližkový potah. O casn í p lo ch y  
byly dřevěné, kormidla měla plátěný po
tah. V ýzbro j Jaku-3 tvořil dvacetimili- 
metrový kanón Svak ráže 20 mm, umístěný 
v ose vrtule; měl 120 nábojů. Nad moto
rem byly dva synchronizované kulomety 
UBS ráže 12,7 mm, každý s 250 náboji. 
M o to r VK-105 PF poháněl třílistou 
v r tu li  VIŠ-105.

První Jaky-3 se dostaly na polní letiště 
v létě 1943, ale hlavní dodávky byly za
hájeny na jaře 1944. Nasazení bylo velkým 
překvapením pro nacistické stíhače a 
mnohý z nich skončil pádem a havárií své
ho stroje, když se pokoušel pronásledovat 
ve stoupavé zatáčce mrštného Jaku-3 
(německé stroje se dostaly do přetažení 
a ztrácely vztlak na křídlech). V říjnu 
1944 získala letadla Jak-3 letka „Norman- 
die-Nčmen“ a také první polský stíhací 
pluk „Warszawa**.

Počátkem roku 1944 dostávaly stíhačky 
Jak-3 nový motor VK-107 A o 1700 k 
a první z nich prošly na jaře státními 
zkouškami. Protokol zkoušky hodnotil do
saženou rychlost 720 km za hodinu ve 
výši 5750 m i jiné dobré vlastnosti této 
verze a uvedl, že tento Jak-3 je v té době 
nejlepším stíhacím letadlem válčících 
mocností. Nové Jaky-3 se však do řadové 
služby dostaly až po válce.

H lavní technické údaje: Rozpětí 
9,2 m, délka 8,49 m, výška 2,4 m ; nosná 
plocha 14,9 m2; startovací váha 2860 kg; 
největší rychlost v 3500 m 658 km/h, nej
větší rychlost v 3000 m 648 km/h; vý
stup na 5000 m za 4,3 min.; dostup 
10 800 m, dolet 670 až 815 km.

Z barvení: Sovětské Jaky-3 byly pře
vážně natřeny hnědozelenou barvou na 
horních a bočních plochách a světle mod
rou na spodních plochách. Vrtulový kryt 
byl bílý, žlutý nebo červený. Rudé hvězdy 
byly na spodních plochách křídla, na bo
cích trupu a na svislé ocasní ploše. Ně
které stroje měly tříbarevný maskovací 
nátěr, jiné byly natřeny hliníkovou me
talízou.

T ext a  k resba ze Sborníku K říd la 
v lasti (1964)
Fotografie Zdeněk BEDŘICH 
Výkres Jaroslav  FARA
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2  k l u b ů  

k ro u žk ů

DVACET LET 
SVAZARMU- jubi
leum organizace při
padající na tento mě
síc -  je příležitostí 
připomenout, že prá
vě ve Svazarmu mo
delářské kluby vznik- SVAZARM  
ly. Osobně se o to
zasadil zesnulý bývalý předseda ÚV 
Svazarmu, generálporučík Čeněk Hruš
ka. Když se seznámil se zvláštnost
mi modelářské činnosti a poznal obě
tavost dobrovolných funkcionářů, nebylo 
mu zatěžko uvěřit, že tu nejde o se- 
paratistický „klubismus", ale o vytvo
ření pevných organizačních celků schop
ných existence v podmínkách dobrých 
i horších. Není bez zajímavosti, že ke klad
nému rozhodnutí o modelářských klubech 
došlo v období, kdy se vytváření klubů 
ve Svazarmu považovalo za nevhodné.

Následující léta včetně období 1968—69 
pak potvrdila, že přijaté organizační opa
tření bylo moudré. Modelářské kluby se 
staly rychle solidním zázemím modelářské 
činnosti a ať již přímo, či prostřednictvím 
modelářských svazů, také oporou organi
zace Svazarmu. V každoročně uveřejňo
vaném přehledu (letos viz Modelář č. 
4/71) lze snadno zjistit, jak klubů neustále 
přibývá i jak bohatá je jejich činnost. 
Je jistě v zájmu všech modelářů i Svaz
armu, aby to tak pokračovalo.

L ib erec
LMK Svazarmu Liberec se věnuje po 

léta výchově mladých modelářů a jeho 
členové se potýkají se známými materiálo
vými problémy. Není tedy divu, že také 
oni hledali řešení nedostatků a letos se 
pustili do ražení hotových žeber pro 
modely kategorií AI a A2. Žebra byla 
vyzkoušena na řadě modelů větroňů bě
hem loňské a letošní sezóny.

Kdo měl někdy na starosti leteckomode- 
lářský kroužek začátečníků, tomu není 
třeba vykládat, kolik nervů a času ušetří 
instruktorovi hotová žebra ve srovnání 
s tím, když je děti samy „vyhlodávají" 
neřezajícími lupenkovými pilkami, nůž
kami či nožem. Proto zaslouží uznání, že

členové LM K Liberec jsou ochotni do
dávat žebra za režijní cenu i jiným mode
lářům.

Žebra (viz fotografie) jsou z překližky 
tl. 0,8 a 1 mm. Klub je zasílá po zaplacení 
v hotovosti (poukázkou typu C) včetnč 
2,— Kčs na poštovné za každou jednotli
vou objednávku. Klubům a organizacím 
je možno dodat i na fakturu. Při objed
návce, jejíž hodnota převyšuje 1 000,— 
Kčs, se poskytuje sleva 1C %. Ceny za 
1 ks žeber: pro křídlo A2 0,25 Kčs; pro 
výškovku A2 0,20 Kčs; pro křídlo AI 
0,22 Kčs; pro výškovku AI 0,20 Kčs. -  
Na požádání zašle klub vzorky žeber.

Klub může dodat zájemcům také plán
ky školního modelu AI a A2 (viz snímek), 
které se staví s uvedenými žebry v krouž
cích, o něž se LM K Liberec stará. -  
Korespondenci posílejte na adresu náčel

níka: Jaroslav Novák, LM K Svazarmu, 
Pražská 28a, Liberec.

Nový B o r
Letos 20. září oslavil padesáté naro

zeniny Stanislav Papež (na snímku), člo
věk s jehož jménem se ztotožňuje „mode
lářské hemžení" na Novoborsku od Sa
mých počátků až do dneška. Je to jeden 
z mála obětavých lidí, kteří si vždy do
káží najít čas, aby kolem sebe soustředili 
kupu kluků se zájmem o modelářství. 
Proto také snad v Novém Boru není mode
lář, jenž by se nevyučil u Standy Papeže

a nerozbil řadu jeho „ér", než svěřil po- 
«větří ten svůj poklad. Na jeho práci se 

dá dobře sledovat stará zkušenost, že zá
jem o modelářství mezi mládeží je, ale 
trpkých úskalí v začátcích je tolik, že bez 
zkušeného a hlavně obětavého instruktora 
a rádce by byl s modelářstvím brzy 
konec.

To je jedna stránka činnosti Standy 
Papeže, za všechny ostatní ještě jednu, 
snad perličku. Pracuji a bydlím již přes 
deset let v Praze, ale přesto jsem stále 
členem LMK Nový Bor a neváhám do
jíždět 100 km na společné létání. A ne

jsem takový sám. Dík za vytvoření dobré
ho kolektivu patří rovněž Standovi Pape
žovi spolu s přáním ještě nesčetných dal
ších úspěšných startů. O. ŠTECHR

•  Z B ohum ína došlo dne 30. 8. 71
oznámení o této změně: Místo LMK 
Akrobat je nyní Leteckomodelářský klub 
při ZO Svazarmu ŽD  Bohumín; jeho 
náčelníkem je Jiří Vahalík, Sídliště 974, 
Bohumín.

Hovoříme o
(13) MW S

(k) Od druhé poloviny roku'1969 jsme v tom 
to seriálu příležitostné informovali o aktuali
tách z Modelářského výrobního a vývojového 
střediska Svazarmu (M W S) v Brně a o při
pomínkách modelářů jakožto spotřebitelů 
jeho výrobků. (Poslední část seriálu je v Mo
deláři č. 2/1971.) Nyní tento seriál ukončujeme, 
neboť od 1.1. 1972 se M W S stane součástí nově 
zřízeného podniku MODELA při Federálním  
výboru Svazarmu. Do nového podniku jsou již 
začleněny pracovní kolektivy MARS (výroba 
RC zařízení) a ΤΟΝΟ (výroba motorů a pří- 
slušentví). V rámci MODELY budou zachová
ny dosavadní značky M W S , MARS a ΤΟΝΟ, 
a to jak u výrobků již zavedených, tak i u no
vých vývojových řad. Nové, u nás dosud netra
diční výrobky, zajišťované vnitropodnikovou 
kooperací, jsou již v této dob i uváděny sa  _rh 
pod značkou MODELA.

V roce 1971 nebudou vyrobeny v M W S  
slíbené vrtulové kužely pro motory 2,5 
až 10 cm3. Tolik požadovanou výrobu serv 
pro RC soupravy nebylo možno uskuteč
nit, neboť dovoz vhodných elektromotorů 
není dosud vyřešen ani na příští rok . 
Nedostatek vhodných serv se tak stává 
pro rozvoj radiem řízených modelů brzdou 
číslo 1.

Plán výroby M W S  na rok 1972 činí 
1,540 000 Kčs. Modelářským prodejnám 
v ČSSR z toho bude dodáno zboží v úhrn

né hodnotě 920 000 Kčs, ostatní bude 
exportováno na Kubu, do SSSR, Bul
harska a Jugoslávie.

Výrobní program M W S  na rok 1972

1. Motory M W S : 1,5 D ; 1,5 Ž; 2,5 
D7; 2,5 G7; 5,6 A a 5,6 RC. Motory řady
5,6 budou během roku nahrazeny motory 
o objemu 5, cm3 po kterých vzrůstá 
poptávka. Nového motoru M W S  10 RC 
(fotografie viz Modelář č. 6/71, 2. strana 
obálky) bude zatím vyrobeno 100 kusů.

2. Příslušenství motorů: RC karburátory 
pro motory 1 až 10 cm3, žhavicí svíčky 
s metrickým a Withworthovým závitem.

3. Anodové relé AR 2.
★

Dodejme závěrem, že spolu se začleně
ním MVVS do podniku MODELA ukon
čí činnost také komise pro řízení M W S . 
Její členové -  vesměs aktivisté -  ukončí 
tak svoji více než pětiletou práci, za niž 
zasluhují upřímný dík všech modelářů. 
Od roku 1972 pak bude M W S  řízeno 
vnitropodnikově podnikem MODELA.
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MISTROVSTVÍ EVROPY
František

P O D A N Ý ,

Ivo K O LÁ Ř

pro l o d n í  m o d e l y

16. — 22. s r p n a  - O s t e n d e  - Be lg i e
Mistrovství organizoval tentokrát z  pověření mezinárodní organizace N A V ÍC  A belgický 

klub N AU TIC U S. V Československé šestičlenné výpravě ly li F. Fcdcr.ý (vcdcucí), J. 
Bolek, J. Černický, J. Severa, Zd. Skořepa a J . Šustr. Mimoto jel soukrom é vozetp junior 
I. Kolář.

Cestovali jsme vlakem z Prahy přes 
Mainz, do Ostende jsme dorazili 16. srpna 
ráno asi před desátou hodinou. Během 
klidné cesty jsme měli konečně čas všechno 
si dobře rozmyslet a prohovořit. Před od
jezdem bylo totiž mnoho nejasností v úpra
vách pravidel Naviga, ohledně případného 
použití tlumičů atd. Bylo také mnoho dopi
sování s tajemníkem Navigy, než se vše vy
jasnilo ; korespondenční bitvu pro nás šťast
ně vybojoval náš tajemník Jiří Baitler.

Městečko Ostende je přímořské rekre
ační a výletní místo, kde je málo průmyslu, 
ale zato hodně penziónů a hotelů. Ještě 
dopoledne v den příjezdu jsme se dostali 
na závodiště a začal nám perný týden. Od 
12 hodin byla registrace, přejímky modelů, 
pak ubytování a přitom všem hlavně vítání 
se známými z celé Evropy. Ubytování bylo 
vcelku dobré ve středu města. V témže ho
telu bydlely výpravy sovětská, švédská, 
rakouská, francouzská a polská.

Soutěžilo se v místním parku za městem. 
Vše bylo velmi dobře připraveno. Jedna 
závada se ale přece jen vyskytla nakonec: 
při slavnostním večerním banketu zhaslo 
41 krát (!) světlo v celém areálu výletní 
restaurace.

V úterý byl slavnostní nástup všech 
účastníků v přístavišti Ostende a odchod 
přes město do parku na závodiště k oficiál

nímu zahájení mistrovství. Bylo nás oprav
du dost, 19 národních družstev a celkem 
618 modelů. V 10 hodin začal pak „mezi
národní mumraj“ a jezdilo se každý den 
od rána do večera až do neděle odpoledne, 
kdy byly vyhlášeny výsledky a rozděleny 
ceny.

S výsledky, jež naše malá skupina do
sáhla v tvrdé konkurenci, můžeme být 
velmi spokojeni. Dnes již není opravdu 
v možnostech jednotlivce udržet se na 
špičce kterékoli kategorie, závodník musí 
mít dokonalé zázemí a dokonalou materiá
lovou i technickou přípravu. Pro příklady 
nemusíme daleko: sovětská výprava měla 
16 špičkových závodníků, 6 pozorovatelů 
(pro kategorie, ve kterých zatím závodně ne
jezdí), 2 trenéry a jednoho oficiálního ve
doucího. Během roku měli několikrát sou
středění v Moskvě a dokonalou technickou 
a materiálovou pomocí. Výsledkem je pak 
veliká úroda výborných umístění. Takto 
však postupuje i Francie, Itálie, Belgie, 
Maďarsko, NDR. V NDR jdou vůbec vel
mi dobře a rychle kupředu, vsadili na mlá
dež a věnují jí hodně času i peněz. Výsle
dek na sebe jistě nedá dlouho čekat. To je 
směr, jehož se musíme i my držet, jinak bu
deme stále popelkou.

Jednotlivec může zvítězit, bude-li mít 
pro to všechny podmínky. Pro příště však 
není možné, aby náš vrcholový závodník 
měl jeden špičkový motor naší výroby a 
potom dlouho nic. Motory MVVS měly 
dříve ve světě výbornou pověst, ale pomalu 
ji ztrácejí; v tom se musí něco udělat. 
O RC soupravách to platí také. Superhet je 
podmínkou. Není to pláč nad ztracenou 
věcí, jsou to fakta, jež lze kdykoli dokázat. 
Ještě jsme celkem dobří, ale nesmíme „za
spat", jinak budeme při mezinárodních 
akcích jenom „do počtu".

Při mistrovství se konalo také zasedání 
organizace NAVIGA. O tom však příště.

Pohled na část dčjištč mistrovství. Válci/. pěnové
ho polystyrénu byla omezena trať pro kategorii E

VÝSLEDKY

A2 (km/h): 1. G. Samárine 169,650; 2.V. Gawa 
169,173; 3. V. Subotine 169,173 -  všichni SSSR; 
(4. J. Šustr ČSSR 154,506)

A3 (km/h): 1. V. Subotine 182,556; 2. K. Patch- 
koria 175,781; 3. V. Gawa 175,439 -  všichni SSSR 

B1 (km/h): 1. W. Marinov, BLR 225,000; 2. J. 
Wcrderits, MLR 206,422; 3. J. Černický, ČSSR 
204,545

AI (km/h): 1. J. Šustr, ČSSR 155,575; 2. J. 
Werderits, MLR 146,699; 3. S. Stefanov BLR 
141,732

EH -  junioři (body, v závorce body za hodno
cení): 1. E. Matev, BLR 185 (73); 2 .1. Kolář, ČSSR 
173,33 (76); 3. M. Zouin. Rranc:c 144 (62)

EH -  senioři (body): 1. I. Marinov, BLR 
203,32 (86,66); 2. V. Tselovalnikov, SSSR 198,99 
(80.33); 3. N . Gerov, BLR 198,33 (89.00)

EK -  junioři (body): 1. S. Statkov, BLR 185 
(87); 2 .1. Kolář, ČSSR 173,66 (72,33); 3. J. Pallaut, 
Francie 92,66 (52,66)

EK -  senioři (body): 1. I. Nikolov, BLR 202,00 
(82); 2. J. Poliakov, SSSR 201,99 (83,33); 3. A. 
Chritescu, RLR 159,99 (77,33)

EX -  junioři (body): 1. S. Lane 96,66; 2. R. 
Benson 83,33; 3. J. Humpish 83,33 — všichni V. Bri
tánie
ř. E X -sen ioř i'(body): 1. H. Fink, NDR 100;2.N. 
Marinov, BLR 100; 3. A. Leisenberg, NDR 100 

Fl-E  30 -  junioři (vteřiny): 1. F. Fromage, 
Francie 48,70; 2. A. Vohringer, NSR 62,90; 3. S. 
Radwan, PLR 67

Fl-E  30 -  senioři (vteřiny): 1. A. Vohringer, 
NSR 41; 2. P. Voivevoda, SSSR 42,70; 3. B. Scholz, 
NSR 45,50 (

Fl-E  500 -  senioři (vteřiny): 1. P. Connoly, V. 
Británie 23; 2. C. Bordier, Francie 23,8; 3. H. Ťisch 
ler, NDR 24,6

Fl-V  2,5 -  junioři (vteřiny): 1. Haberle, NSR 
22,9; 2. Bennet, V. Británie 32,5; 3. Kostov, BLR 33 
► Fl-V  2,5 -  senioři i.vteřiny): 1. B. Charpenticr, 
Francie 19,4; 2. Parapetti, Itálie 19,6; 3. Merlotti 
Itálie 19,6; (10. J. Bolek, ČSSR 21,9)

Fl-V  5 (vteřiny): 1. A. Parapetti, Itálie 18,4; 2. 
K. Reichert, NSR 18,5; 3. L. Rovati. Itálie 19,5; 
(7. J. Severa, ČSSR 20,8)

Fl-V 5 -  junioři (vteřiny): 1. B. Hejde, Švédsko 
21,6; 2. W. Haberle, NSR 28,5

Druhý v kategorii EK senioři, T. Poliakov ze 
SSSR, jezdil8 modelem křižníku typu 515. DOLE: 
Maketa remorkéru Cote D'Eméraude, kolektivní 
dílo francouzských modelářů ve tříd í EH senioři
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Francouzský junior J. Pallaut se umístil jako třetí 
ve třídě EK. DOLE: Ivo Kolář získal ve třídě EK 
junioři cenné druhé místo

20,5; 2. B. Hejde, Švédsko 22; 3. P. Hader, NSR 
24,9

F3-V -  senioři (body, v závorce vteřiny): 1. Ger- 
hardt, NDR 142 (36,3); 2. P. Kolev, BLR 142 (38); 
3. I. Markov, BLR 142 (39); 8. J. Severa 140 (47,3)

F3-V -  junioři (body, v závorce vteřiny); 1. I. 
Ivanov, BLR 139 (50,8); 2. J. Bennet, V. Británie 
139 (52,5); 3. G. Christov, BLR 138 

F6 (body): 1. Heinz Kraft, Monika Kraft, Ingo 
Kraft-NSR 8 3,4; 2. R. Bruno, G. Giorcelli, G. 
Giorcclli, Barone -  Itálie 82; 3. H. Munch, F. 
Arnold, K. Spies, P. Franke -  NSR 80

F7 (body): 1. R. Daelemans, Francie 87,2; 2. R. 
Bruno, Itálie 87; 3. H. Kraft, NSR 78,6

F2-A -  senioři (body): 1. Nikolenko, SSSR 
183,66 (83,66); 2. Wachter, NSR 180,33 (80,33); 3. 
Bornhold, NSR 179,33 (79,33); 6. Zd. Skořepa, 
ČSSR 177,66 (77,66)

F2-A -  junioři (body): 1. Stoitschev, BLR 184 
(84); 2. Bornhold, NSR 171,66 (71,66); 3. Kraft, 
NSR 150 (78)

F2-B -  senioři (body): 1. Binet, Francie 186,66 
(86,66); 2. Barone, Itálie 183,66 (83,66); 3. Becker, 
NSR 182,66 (82,66); 7. Z. Skořepa, ČSSR 178,33 
(78,33)

F2-B -  junioři: Jezdili se seniory, nebyli tři

F2-C -  senioři (body): 1. Popudjian, SSSR, 
183,66 (83,66); 2. Roux, Francie 182 (85); 3.Munch, 
NSR 178 (78)

F3-E -  senioři (body): 1. B. Gerhardt, NDR 
141; 2. H. Kukula, Rakousko 140; 3. P. Connoly, V. 
Británie 139

F3-E -  junioři (body, v závorce vteřiny): 1. G. 
Christov, BLR 136 (66,4); 2. B. Mai, NSR 136 
(68,8); 3. P. Heder, NSR 135

Fl-V 15 -  senioři (vteřiny): 1. G. Merlotti, 
Itálie 15,3; 2. N. Merlotti, Itálie 15,4; 3. K. Ripka, 
NSR 16

Fl-V 15 -  junioři (vteřiny); I. B. Mai, NSR

F S R 15 (body): 1. D. Jeffery, 50; 2. J. Stidwell 
49 -  oba V. Británie; 3. K. Ripke, NSR 48

F S R  35(body): l.W .G rassm an,46;2.D .H ow e 
44; 3. L. Lohse všichni NSR 20

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

M I S T R O V S T V Í  Č S S R

pr o lo dn í  m o d e ly
Uspořádal je z  pověření ČsKLoM modelářský klub Svazarmu při KD PM  v Českých B u

dějovicích na rybníku ,,Bagr“. Obsáhlo všechny kategorie a mělo současně za úkol ověřit 
vhodnost vodní plochy i celého prostředí, neboť se zde má roku 1973 pořádat mistrovství 
Evropy.

V závěru příprav mistrovství se všechno 
jakoby spiklo proti pořadatelům; mnozí 
soutěžící ani netušili, že jeho konání bylo 
vážně ohroženo, když původní ubytování 
v koleji bylo na poslední chvíli odřeknuto 
z důvodů úprav právě s ohledem na ME. 
Nebylo jistě snadné získat v plné sezóně 
náhradní ubytování pro více než 200 sou
těžících a příslušníků jejich rodin. I to 
se však podařilo v nových chatičkách 
v autokempingu a v Sokolovně a bylo 
dobré. K hladkému průběhu soutěže při
spělo jistě též i mimořádně hezké počasí, 
vhodné pro všechny kategorie, kromě pla
chetnic. A tak i drobné nedostatky, pokud 
se vyskytly, byly rychle zapomenuty.

Pro mistrovství Evropy 1973 bude nutno 
vyčistit vodní plochu a upravit terén ko
lem rybníka, přístupy k vodě, místo pro 
depa apod. Přísliby jsou -  tak jenom za
čít.

Ač mistrovství ČSR ve Vrchlabí se ko
nalo za krajně nepříznivých povětrnost
ních podmínek, dosahovali na něm soutě
žící lepších výsledků než v Č. Budějovi
cích za skutečně modelářského počasí. 
Čísla jsou však výmluvnější a proto uvedu

u prvních tří míst též výsledky z mistrov
ství ČSR 1971 i z mistrovství ČSSR 1970.

K jednotlivým  kategoriím

K ategorie A/B. Mistrovské tituly ob
hájili: J. Šustr (Al), J. Fabšo (A3) a J . 
Černický (Bl). Ve třídě A2 získal titul 
E. Schiitz, avšak výkonem, který jeho 
samotného ani trenérskou radu nemůže 
uspokojit. Ve třídě Bl podává solidní a 
stabilní výkon F. Dvořáček. Dobře si vede 
i P. Vorlíček (junior), jemuž však chybí 
více klidu a vědomí, že to taky někdy nejde 
jak bychom si přáli a pak že je třeba 
zapnout, překonat krizi a ne skládat zbra
ně. Jinak byla tato kategorie také pře
hlídkou školácky zabitých startů a téměř 
zde platilo, že kdo odjede, vyhraje.

K ategorie D - p lachetnice
Zde je těžko cokoli říci. Již druhý rok 

je při mistrovství bezvětří a místo sou
těžení se čeká, až „to foukne“ . Není to 
nic příjemného ani pro soutěžící, ani pro 
rozhodčí, zejména když je přes 30° C, 
nikde kousek stínu a zásobování nápoji 
vázne.

EVROPSKÉ REKORDY: AI Šustr, ČSSR 
155,575 km/h; A2 Patschkoria, SSSR 173,037km/h,

A3 Subotin, SSSR 182,556 km/h; B l Marinov, 
BLR 225,000 km/h.

F l E30 Vohringer, NSR 45,7 vteřin; F l-E  500 Bor- 
dier, Francie 22,8 vteřin; F l-V  2,5 Gundcrt, NSR 
19 vteřin; F l-V  5 Parapetti, Itálie 18,3 vteřin;

F l-V  15 Ripke, NSR 16 vteřin; F3-V Gerhardt 
NDR 142; (36,3 vtařin); F3-E Gerhardt, NDR 141 
(44,8 vteřin)

Vítěz třídy F l-V  15, Ital Merlotti

□  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

K ategorie E
Ani tato kategorie neukázala zdaleka 

všechno, i když slabou omluvou může být 
zadní boční vítr první den. Titul obhájil 
jen Jan Nývlt ve třídě EX.

Podívejme se blíže na jízdy:
T říd a  EX - ju n io ři: z 28 jízd jich 

skončilo v cíli 17 (asi 60 %), avšak ve 
100 pouze 4 (11 %).

T říd a  EX - senioři: výsledky jsou 
ještě horší -  z 52 jízd skončilo v cíli 24 
(46 %) a ve 100 pouze 6 (11 %)!

T říd a  EH : z 20 jízd skončilo v cíli 16 
(80 %), avšak ve 100 pouze 4 (20 %)!

T říd a  EK: z 28 jízd bylo v cíli 23 
(82 %), avšak ve 100 pouze 3 (10 %)!

Nelze se tedy divit, že jsme v této kate
gorii dosud nedosáhli výrazných výsled
ků i na mezinárodních soutěžích, ač ve 
vypracování modelů míváme vysoké oce
nění. Umístit se znamená mít aspoň tři 
jízdy na 120 bodů. To se ani našim před
ním modelářům nedaří, ačkoli v průběhu 
soutěže dokazují jednou nebo dvakrát, 
že jejich modely „na to mají“ .

K ategorie F
Tituly -obhájili pouze Jaroslav Severa 

(F1-V5), Jaroslav Bolek (Fl-V  15) a Zde
něk Bartoň (F3-E). Ve třídách rychlost
ních modelů dosahují Bolek, Severa a Po
daný dobré výkony, jež však v meziná
rodním měřítku představují jen střed. 
Také ve třídách F2 nebylo tentokrát 
v jízdách mnoho jistoty. Vždyť v F2-A 
z 18 jízd byly jen 3 na plný počet bodů 
(100) a v F2-B ze 14 jízd jen 2 jízdy!

Nemělo by se stát, že maketář zapo
mene doma plánky nutné pro hodnocení 
a tak Kubíček a Machová skončili v poli
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poražených, přestože „kdyby". . . .  atd., 
mohli mít aspoň bronzovou.

Ve slalomu s výbušným motorem si 
standard 141 bodů drží Jaroslav Severa, 
tedy výkon, který dosud znamenal dobré 
umístění v mezinárodní soutěži; u elek
trických jsme stále pod průměrem. U této 
kategorie se v rozhodcovském sboru obje
vili manželé Renata a Horst Klettovi 
z NDR. Domnívám se, že k takovéto 
výměně rozhodčích na podobných vý
znamných soutěžích by mělo docházet 
pravidelně a i v ostatních kategoriích. 
Přispělo by to k větší objektivitě při roz
hodování, zvyšovalo by to současně kva

lifikaci našich rozhodčích a v neposlední 
řadě sjednocovalo výklad pravidel.

V mistrovství soutěžilo: žáků z ČSR 
30 s 33 modely, z SSR 8 s 8 modely, 
jun io rů  a seniorů  z ČSR 77 se 106 mo
dely, s SSR 17 s 24 modely. A i když bylo 
překonáno několik ČSSR rekordů, ne
můžeme být s docílenými výsledky spo
kojeni. A rovněž je zarážející malá účast 
soutěžících z SSR a jejich slabé výkony. 
Naproti tomu kladem mistrovství byla 
účast žáků, z nichž někteří ve třídě EXŽ 
předvedli modely nejen pěkně vypraco
vané, ale i s poměrně dobrými jízdními 
výkony; byli by vážnými konkurenty i ju
niorům.

Mistrovství poskytlo jistě hodně pod
nětů trenérské radě, která bude muset 
vše zvážit a připravit plán opatření, aby 
výsledky na ME pořádané v roce 1973 
u nás byly podstatně lepší a abychom 
doma nehráli druhé housle. Mnoho času 
nezbývá.

Závěrem poděkování těm obětavým 
členům klubu, jimž se přes všechny potíže 
podařilo zvládnout průběh mistrovství 
bez závad, rozhodčím pak za obětavý 
výkon v tropickém vedru a i těm ukázně
ným divákům, kteří si sice „nevšimli" 
vyhlášky o zákazu koupání, avšak na výzvu 
pořadatelů vodu opustili.

V Ý S L E D K Y  =
ŽÁCI

DJ -  žáci (body): 1. J. Třešňák, 7; 2. A. Krato
chvíl 7; 3. L. Cukrová 6; 4. Z. Scmrád, 3; 5. P. 
Pěnka, 0 (všichni Kolín)

EX 500 -  soutěž o nejhezčí model (body): 1. R. 
Nečas, Hustopče 82; 2. B. Motal,Znojmo 78; 3.—5. 
J. Kroumanová, Kolín 65; 3.—5. M. Szurman, Tři
nec 65; 3.—5. C. Macho, Č. Budějovice 65; 6. J. 
Janovský, Třešť 62; 7.—8. P. Šťastný, Kolín 57;
7. - 8 .  K. Žáček, Galanta 57; 9. R. Hradecký, Ga
lanta 56; 10. M. Kmoch, Kolín 55; 11.Z. Hanzl, 
Jablonec n. N. 52; 12. V. Éršil, Jablonec n. N. 51; 
13. Š. Brestovský, Nitra 50.

EX-500 -  jízdy (body): 1. V. Eršil, Jablonec n. N. 
72; 2. M. Szurman, Třinec 72; 3. C. Macho, Č. Bu
dějovice 65; 4.—5. Z. Hanzl, Jablonec n. N.
62,5; 4 .- 5 .  B. Motal, Znojmo 62,5; 6 .- 7 .  R. Nečas 
Hustopeče 52,5; 6.—7. J. Kroumanová, Kolín 52,5;
8. Š. Brestovský, Nitra 47,5; 9. P. Šťastný, Kolín 
42,5; 10.— 11. M. Janovský,Třešť 37,5; 10.—11. M. 
Fiřt, Jablonec n. N. 37,5; 12. M. Kmoch, Kolín 
27,5; 13. K. Žáček, Galanta 22,5; 14. R. Hradec
ký, Galanta 7,5.

EX -  žáci -  hodnocení (body): 1. B. Sikora, 
Ropice 82; 2. J. Linhart, Jablonec n. N. 75; 3.—4. 
J. Mareš, Jablonec n. N. 68; 3.—4. Z. Kučera, Bra
tislava 68; 5. P. Halmi, Bratislava 67; 6. J. Vlasko, 
Bratislava 66; 7. Z. Hanzl, Jablonec n. N. 65; 8. 
P. Říha, Č. Budějovice 62; 9. M. Aresin, Třinec 61;
10. L. Pešek, V. Meziříčí 57; 11. A. Nehez, Příbram 
56; 12.— 13. J. Pinka, Brno 55; 12.— 13. H. Mau- 
renc, Č. Budějovice 55; 14. Golej, Bratislava 54; 
15. M. Fiřt, Jablonec n. N. 50.

Jízdy (body): 1. J. Mareš, Jablonec n . N. 92,5; 
2. M. Aresin, Třinec 90,0; 3. J. Linhart, Jablonec 
n. N. 90; 4. A. Nehez, Příbram 80,0; 5. B. Sikora, 
Ropice 77,5; 6. Z. Kukuča, Bratislava 65,0; 7. P. 
Říha, Č. Budějovice 60,0; 8.—9. P. Halmi, Bratisla
va 57,5; 8.—9.Z. Hanzl, Jablonec n. N . 57,5; 10. —
11. V. Eršil, Jablonec n. N. 37,5; 10.— 11. M. 
Maurenc, Č. Budějovice 37,5; 12.— 13. L. Pešek, 
V. Meziříčí 35,0; 12.— 13. J. Vlasko, Bratislava 
35,0; 14. J. Pinka, Brno 32,5; 15. J. Golej, Bratisla- 
va.27,5; 16. M. Fiřt, Jablonec n. N. 25,0.

JUNIOŘI
EX (body -  celkem/hodnoceni): 1. B. Kolísko, 

Mnichovice 156,2/66,2 (144,8; 159,66); 2. I. Kolář, 
Praha 149,3/69,3 (140,8; 137,66); 3. L. Takácz, Ša- 
morín 131,3/54,7 (112,5; 127,33); 4. P. Kubíček, 
Ostrava 122,3/59,0; 5. J. Mikeš, Jablonec n. N. 
116,3/43,0; 6. Š. Hrabal, Bratislava 104,3/51,0; 7. 
T. Szabo, Rim. Sobota 71,3/48,0;

SENIOŘI
DM (body): I. J. Sedlák, Kolín 11; 2. V. Jeník, 

Kolín 8; 3. J. Novák, Kolín 8; 4.—5. G. Kovacz, 
Bratislava 7; 4.—5. VI. Kadera, Kolín 7; 6.—7. L. 
Vráblík, Kolín 6; 6.—7. J. Hořčík, Hnúšťa-Likier 6 
Ostatní třídy se pro nedostatek větru nejely.

F5 -  DM (body): . P. Vorlíček, Kolín 3; 2. J. 
Bartoš, Praha 6.

Vjtéto třídě nebyl vyhlášen mistr republiky, protože 
se soutěže nezúčastnili 3 soutěžící.

AI (km/h): 1. J. Šustr, Šestajovice 145,161 (140,625; 
145,161); 2. J. Černický, Šestajovice 140,625 
(121,822; 113,924); 3. E. Schiitz, Prešov 101,123 
(106,509; 104,651); 4. J. Fabšo, Turnov 97,297 

A2 (km/h): 1. E. Schiitz,Prešov 113,924T 159,292, 
141,732): 2. J . Bodlák, Šestajovice 102,857(138,461; 
1 24,138); 3. F. Laube, Šestajovice 95,238 (105,882) 

A3 (km/h): l.J.Fabšo,Turnov 137,404(135,338; 
155,172); 2. F . Laube, Šestajovice 122,449(125,874; 
139,535); 3. J. Florián, Brandýs n. L. 102,857 
(113,207; 130,436);

B1 (km/h): 1. J. Černický, Šestajovice 195,652; 
(200; 204,545); 2. F. Dvořáček, Hustopeče 189,474

(185,567; 197,802); 3. P. Vorlíček junior, Brandýs 
n. L. 169, 181 (180; 183, 673); J. Levák, Bratislava 
168,224; 5. J. Florián, Brandýs n. L. 113,924

EX (body -  celkem/hodnocení); 1. J. Nývlt, 
Dubí 166/72,7 (174; 170,66); 2. V. Vávra, Mnicho
vice 148,6/62 (155,1; 129,33); 3. Z. Budíš, Dubí 
146,7/67,7 (140,1; 128,66); 4. P. Nenička, Ostrava 
128,3/55; 5. J. Zemanová, Dubí 128,2/58,2; 6. M . 
Mareš, Jablonec n. N. 127,9/61,3; 7. I. Sommer, 
Brno 127,5/57,5; 8. Ing. Z. Tomášek, Jablonecn. N . 
123,3/66,7; 9. K. Košťál, Most 121,9/55,3; 10. M . 
Drozd, Ostrava 117/53,7; 11. B. Šimeček, Jablonec 
n. N. 90,3/57; 12. V. Štefančík, Prešov 78,5/55,2; 
13, Z. Reisner, Jablonec n. N. 78,1/51,5; 14. P. 
Štefaňák, Prešov 44,7/44,7

EH (body -  celkem/hodnocení): 1. Z. Urban. 
Vsetín 199,8/87,2 (202,1; 189); 2. J. Slížek, Dubí 
181,87,7 (195,1; 154,99); 3. B. Šimeček, Jablonec 
n. N. 172,8/76,2 (163,8; 132,66); 4. M. Vobr, Most 
132,9/76,3; 5. J. Tačovský, Trenč. Teplice 111,1/
/ 67,8

EK (body -  celkem/hodnocení): 1. V. Vrba, 
Duchcov 207,7/90,7 (198,6; 209); 2. O. Zámečník, 
Vsetín 198,5/94,5 (189; 198,33); 3. J. Zeman, Dubí 
187,2/87,2 (176,6: 154,66); 4. M . Tesař, Jablonec 
n. N. 183/93; 5. Ivo Kolář jun., Praha 173,8/81,2; 
6. B. Jansche, Most 157,9/77,3; 7. J. Tykal, M ni
chovice 121,6/79

F l -  V 2,5 cm ! (vteřiny): 1. J. Bolek, Plzeň 25 
(22,4; 27,8); 2. V. Škoda, Praha 29,8 (30,4; 28,5); 
3. J.Škába ju i. Plzeň 31 (32,5; 29,5); 4. V. Dvořák, 
Brandýs n. L. 31,2; 5. A. Bistika, Prešov 34,6; 6. M. 
Skok, Tr. Teplice 41,2; 7. E. Schiitz, Prešov 54.5; 
8. J. Pospíšil, Kolín 55,3

F l -  V 5 cm 5 (vteřiny): l .J .  Severa, Kolín 22,2 
(23,9; 28,5); 2. J. Snížek. Plzeň 28,2 (24,9; 34,5); 
3. V. Dvořák, Brandýs n. L. 28,9 (26,1; — ); 4. A. 
Bistika, Prešov 32; 5. J. Valeš, Brandýs n. L. 34,6

F l -  V 15 cm3 (vteřiny): 1. J. Bolek, Plzeň 25,3 
(26; 23,8); 2. V. Dvořák. Brandýs n. L. 26 (28,5; 
27,8); Ing. J. Cvrk, Plzeň 27,6J(30; 34,8); 4. J. Ja
kubec, Turnov 28,8

Fl -  E 30 W (vteřiny): I. F. Podaný, Liberec 
57,1 (61; 60,4); 2. Z. Bartoň, Hulín 59,4 (71,1;
67.5) ; 3. ing. V. Valenta, Praha 64,3 (77,8; 77); 4. V. 
Bílek, Přerov, 70,9; 5. Z. Bartoňová jun..Hulín 106; 
6. J. Snížek, Plzeň 110,6

F l -  E 500 W (vteřiny): 1. V. Roušal, Brandýs 
n. L. 44,5 (38,6; — ); 2. ing. V. Valenta, Praha 52,4 
(48; — ); 3. J. Smítal, Brno 52,5 (75,2; — ); 4. S. 
Kulev, Košice 131,8

F 2A (body): 1. Z. Skořepa, Praha 194 (194,3; 
182,33); 2. L. Knebl, Vsetín 177 (178,6; 174,33); 3. 
F. Filický jun., Rožňava 167,8 (178,6; 166,66); 4. J. 
Kozák, Košice 166,1; 5. J. Richter, Praha 164,3; 
6. M. Skok, T r. Teplice 156,6; 7. J. Dvořák, Praha 
150; 8. A. Kubíček, Ostrava 147,5

F2 B (body): 1. Z. Skořepa, Praha 192,5(195,3; 
198,66); 2. K. Hock, Vsetín 183 (193,3; 197,33); 
3. J. Hrbášek, Vsetín 173 (180,3; 182,66); 4. E. 
Závarský, Bratislava 154; 5. J. Machová, Praha 146;

F3 -  E (body): 1. Z. Bartoň, Hulín 134 (133,6; 
129,9); 2. J. Snížek, Plzeň 129 (129; 126,8); 3. F . 
Podaný, Liberec 125,8 (127,2; 123,8); 4. V. Bílek, 
Přerov 124,8; 5. M. Matula, Brno 117,6; 6.—8. Z. 
Bartoňová jun., Hulín 117; M. Novotný, Přerov 
117; S. Kulev, Košice 117; 9. J. Smítal, Brno 115,6

F3 -  V (body): 1. J. Severa, Kolín 141 (141;
137.5) ; 2. F. Podaný, Liberec 139,2 (137,4; 137); 3. 
ing. V. Valenta, Praha 137,4 (137; 135,1); 4. V. Žák, 
Liberec 135,2; 5. P. Hradecký, Kolín 131,8; 6. E. 
Schiitz, Prešov 131,4; 7. V. Škoda, Praha 130,6; 8. 
V. Máchal, Praha 127,4; 9. Z. Bartoň, Hulín 121,4; 
10. J. Pospíšil,Kolín 120; 11. J. Škába, Plzeň 114,6;
12. O. Herda, Kolín 112,2; 13. A. Bistika, Prešov

98,4; 14. S. Kulev, Košice 60; 15. V. Roušal, Bran
dýs n. L. 52; 16. L. Knebl, Vsetín 51

Rekordy

F l -  V 2 5 cm 3 Ivan Škába -  31,00 vt. -  juniorský 
F l -  V 5 cm 3 Jaroslav Severa 22,2 vt.

František Podaný 57,1 vt.F l -  E 30 W 
F l -  E 30 W Zdeňka Bartoňová 106 vt. -  junior

ský
F3 -  E Zdeněk Bartoň 138 bodů
F3 - E Zdeňka Bartoňová 117 bodů -

juniorský
ing. Zdeněk Tomášek 

hlavni rozhodčí

' Prvotřídní vypracování a dobré jízdní vlast
nosti říčního remorkéru J. Neruda zajistily J. 
Slížkovi z Dubí druhé místo ve třídě EH 
DOLE: Bitevní křižník Richelieu O. Zámeční
ka ze Vsetína se ve třídě EK um ístil jako druhý 
jen následkem horších jízd

Mnichovický Vávra byl ve třídě EX druhý 
s’ letadlovou lodí Aromanche
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Časť československých a poTských pretekárov pri slávnostnom nástupe

FESTIVAL HEKOHDOV VISTEBNOM
V dňoch 23.—25. júla boli usporiadané v Istebnom medzinárodné majstrovstvá ČSSR  

automodelárov. Organizátoři z  poriadajúceho Automodelárskeho klubu Istebné oslávili tak 
20. výročie Zväzarmu a 10. výročie trvania svojho klubu. Spomedzi viac ako 50-tich účast- 
níkov bolo sedemnást pretekárov zo zahraničia, z  Bulharska, Polska a Netneckej spolkovej 
republiky.

Vo všetkých kategóriách rýchlostnych 
kolesových modelov boli vďaka dobře pri- 
pravenej dráhe překonané československé 
rekordy. V dvoch kategóriách pretekári 
utvořili nové slovenské rekordy. Bulharský 
pretekár Rošev a polský pretekár Žieliňsky 
utvořili vo svojich kategóriách nové ná- 
rodné rekordy.

Pěkné umiestnenie dosiahli automode- 
lári Istebného. Ján Gáll, Ludovít Gáll a 
Vojtech Schellberger získali tituly maj- 
strov ČSSR, čo vhodné doplnilo rámec 
oslavy výročia vzniku AMK Istebné. Voj
tech Schellberger překonal v triede V-l 
svoj vlastný čs. rekord vytvořený v minu- 
lom roku o 10 km/hod., Ludovít Gáll zlep
šil taktiež vlastný rekord v triede V-4. 
Štefan Žilík, další pretekár z Istebného, 
vytvořil nový slovenský rekord v triede 
V-2.

Pozoruhodný je tiež čs. rekord vytvo
řený Jiřím Kinclom z Vdkej Bíteše v ka- 
tegórii V-2. Dosiahnutie 200 km hranice 
je odměnou za jeho dlhoročné úsilie. V trie
de V-3 porazil Kříž st. svojho riavala Križa- 
na z Bratislavy.

VÝSLEDKY (km/hod)
Kategória IV -  vrtulové modely
1. J. Gáll, Istebné 148,27
2. Grabowsky, PE.R 148,14
3. M. Fúrik, Istebné 146,34
Kolesové modely
Kategória V -  (do 1,5 cm 3)
1. V. Schellberger, Istebné 152,54 -  nový čs. rekord
2. Przeperski, PILR 123,28
3. M. Škarytka, Hradec Král. 112,50
Kategória V-2 (do 2 5 cm3)
1. J. K ind, Velká Bíteš 200,00 -  nový čs. rekord
2. Š. Žilík, Istebné 180,50 -  nový slov. rekord
3. S. Kříž ml., Praha 177,34
Kategória V-3 (do 5 cm 3)
1. S. Kříž st., Praha 213,01 -  nový čs. rekord
2. P. Križan, Bratislava 211,76 -  nový slov. rekord
3. Žieliňsky, PLR 206,89 -  nový rek. PL’.R
Kategória V-4 (do 10 cm3)
1. Speer, NSR 221,67
2. L. Gáll, Istebné 215,56 -  nový čs. rekord
3. Rošev, BER 211,76

Prc porovnanie výkonnosti našich modelárov 
uvádzam ešte prehladnú tabulku výkonov (km/hod) 
prvého a desiateho pretekára dosiahnutých na Μ E 
vo švédskom Goteborgu, konaných dňa 7.—8. 
augusta 1971:
Kategória V-l (do 1,5 cm3)

1. V. örkényi 185,18 
10. G. Pastormov 93.12

Víťaz ,,mušej váhy“ -  kat. V-l -  staronový 
rekordman V. Schellberger; v pozadí držitel 
nového slovenského rekordu Š. Žilík

Experimentální
sportovní
kupé 1100 GT
1 Γ První čs. sportovní kupé 1100 GT je vý
tvorem Ú s ta v u  p ro  v ý zk u m  m o to r o 
vých  v o z id e l  v P r a z e  jako prototyp, 
jehož projekt i realizace ve spolupráci 
s n. p Letov a Karosa si vyžádaly u nás 
nezvykle krátké doby. Vozidlo již absolvo
valo nejen ověřovací jízdy ale i řadu vý
stav a autosalónů, kde budilo zaslouženou 
pozornost. Potvrdila se správná volba kon
cepce a v porovnání se zahraničními vý
robky stejné třídy nezůstává náš vůz za 
nim i v ničem pozadu. Považujeme za 
vhodné -  i když opožděně -  vás s tímto vo
zem seznámit.

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

Kategória V-2 (do 2,5 cm 3) 
1. I. Iharosi 208,81

10. J. Dahl 181,26

Kategória V-3 (do 5 cm3)
1. J. Petři 223,04

10. J. Bodinson 207,61

Kategória V-4 (do 10 cm 3)
1. G. Picco 251,04

10. E. Heid 225,85

Uvedené výsledky naznačujú naše sla
biny najmä v najslabšej a najsilnejšej 
kategorii.

Záverom možno koštatovať podstatné 
zlepšeme výkonov a úrodu rekordov. 
Bohužiar radosť z dosiahnutých výsledkov 
kazí tá skutočnosť, že naši popřední pre
tekári váčšinou přešli na používáme mo- 
torov zahraničných značiek. Len v kate
gorii V-l použil V. Schellberger motor 
vlastnej konštrukcie s využitím dielov 
motoru MVVS 1,5 D. Víťaz triedy V-4 
Gáll použil motoru Rossi s laděným výfu- 
kom, obdobné ako Kind v triede V-2. 
Ďalší rekordman Žilík mal zabudovaný 
motor Moki s laděným výfukom. V triede 
V-3 Kříž použil tradičné motor Super 
Tigre.

Používáme laděných výfukov pre dosa- 
hovanie špičkových výkonov sa podlá 
skúseností javí ako nezbytné. Vhodné 
usporiadanie a zladenie motoru s výfu
kom preukázali prekticky len zahraničné 
značky, čo by málo byť varovným signá- 
lom pre našich výrobcov.

Ing. D. MRAČKO

N i SO- - - - - - o

Spokojný úsměv L. Gálla po vytvoření nové
ho čs. rekordu v ,,desinách“
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T E C H N I C K Ý  P O P I S

—

M o to r, uložený za zadní nápravou, 
je upravený čtyřdobý kapalinou chlazený 
řadový čtyřválec OH V Škoda 110. Zdvi
hový objem 1140 cm3, výkon 75 k při 
5750 ot/min. Motor je vybaven dvojitým 
karburátorem WEBER a alternátorem. 
Chladič je umístěn vpředu a větrák pohá
něn samostatným elektromotorem. P ře 
vody : Čtyřstupňová plně synchronizova
ná převodovka s řadicí pákou na podlaze, 
jednokotoučová spojka. Přenos síly na 
hnací nápravu kloubovými hřídeli. P o d 
vozek je bezrámové konstrukce se všemi 
koly nezávisle odpruženými. Přední kola 
jsou zavěšena na příčných lichoběžníko
vých ramenech, zadní na vlečených troj
úhelníkových ramenech. K ola s disky 
se čtyřmi loukotěmi jsou opatřena radiál
ními pneumatikami 155 SR 14.

K aro sé rie  je dvoumístná, dvoudvé- 
řová. Na samonosný skelet jsou upevněny 
sklolaminátové dílce. Barva karosérie je 
světle krémová, bez ozdob, jen rámečky 
oken jsou chromovány. Hlavní světlo
mety obdélníkového tvaru jsou ukryty 
v karosérii, vyklápějí se na popud svě
telné houkačky a zasouvají se pedálem. 
Po stranách nízké masky jsou pomocné 
kruhové světlomety a vedle nich kombi
nované svítilny. V horní části kombino
vané svítilny je ukazatel směru (oranžo
vá), dole obrysové světlo (bílá). Koncové 
svítilny jsou sdružené a obsahují, směrem 
od okraje vozu: ukazatel směru -  oran
žový, koncové světlo -  červené, odrazové 
sklo -  červené, brzdové světlo -  červené 
a couvací světlo -  bílé.

Největší rychlost vozidla je 180 km/h. 
Hlavní rozměry jsou patrny z plánku. -  
Podrobný popis s mnoha fotografiemi 
a panoramatickým průhledem byl uve
řejněn v časopise AUTOMOBIL 6/70.

Zpracoval Ing. Hugo ŠTRUNC
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Ing. Dezider 

SELEC K Ý XVII I ,  medzinárodná súfaž
1

2

3

4

Z  poverenia Madarského zväzu železnič- 
ných modelárov, Ústredného klubu želez
ničných modelárov Č SSR a redakcie časo
pisu železničných modelárov NDR „Der 
Modelleisenbahner"', ktorá bola iniciátorom 
tohto každoročného súťaženia železničných 
modelárov socialistických krajin, usporiadal 
Nemecký zväz železničných modelárov 
v Nemeckej demokratickej republike (DM V) 
X V III . ročník tohto zápolenia. Vzhladom 
na to, že v tomto roku sa konalo zasadanie 
Medzinárodného združenia železničných 
modelárov a priatelov železnic -  MOROP -  
taktiež v NDR v Dráždanoch, je len pri- 
rodzené, že aj táto súťaž prebehla v rámci 
stretnutia modelárov celej Európy.

Súťaže sa zúčastnili už tradičné modely 
z Madarskej Tudovej republiky, ČSSR 
a samozřejmé modely domácích autorov. 
Po druhý raz súťažili aj modeláři zo Soviet- 
skeho zväzu a všetko nasvědčuje tomu, že 
onedlho sa stanů spoluusporiadatelmi 
tohto sympatického podujatia. Všetky nimi 
poslané modely majú velmi dobrú úroveň.

Vlastná súťaž prebiehala v dňoch 13. a 
14. augusta. Členovia medzinárodnej jury 
v zložení: Ing. Olaf Herfen a Hansotto 
Voigt z NDR, Ing. Ágoston Temesi a 
Bertalan Száraz z MLR a Dr. Alexander 
Molnár a Ing. Dezider Selecký z ČSSR 
pod predsedníctvom Ing. Helmuta Kohl- 
bergera, šéfredaktora časopisu „Der Mo- 
delleisenbahner" počas dvoch dni hodno
tili 146 modelov v 21 kategóriach. Udělili 
36 cien a 10 uznaní modelom v normova
ných vrfkostiach 0, HO, T T  a N. Česko- 
slovenskí modeláři poslali do súťaže 33 mo
delov, ktoré boli zatriedené do 9 kategórií. 
Získali přitom 2 I. ceny, 2 II. ceny, 32 III. 
ceny a 4 uznania. Bodovalo sa podlá súťaž- 
ných pravidiel, platných v NDR, pričom 
pre udelenie ceny musel model dosiahnuť 
určité minimálně množstvo bodov, takže 
každý ocenený, alebo uznáním odměněný 
model musel dosiahnuť aspoň úroveň III. 
výkonnostnej triedy. Pretože však pri niž- 
šom počte súťažných modelov v jednej ka
tegorii nie je možné udeliť cenu, mnohé 
z „uznaných" modelov majú absolútnu 
hodnotu často vyššiu, ako v inej kategórii 
například model s I. cenou. Tak tomu bolo 
aj pri ohodnotení niektorých práč česko
slovenských modelárov. Československé 
modely sa umiestnili následovně:

I. cena:
v kategórii A I ITT  (vlastná konštrukcia,' 
vozidlá s vlastným pohonom) motorový 
vozeň M 242,0 s přívěsným vozňom -  
Miloš Kratochvíl, Kolín 
v kategórii A 2 /T T  (úprava továrenského 
výrobku, pričom vznikne nový typ vozidla) 
rušeň T  444,1 -  Pavol Číž, Ostrava

II. cena:
v kategórii C/N  (železničné stavby) zastáv
ka -  Ing. František Jiřík, Praha 
v kategórii CjHO -  zastávka -  René Novot
ný, Praha

III. cena:
v kategórii A I  ITT,  motorový vozeň 
M 131,1 -  Jiří Zelenka, Plzeň 
v kategórii B I / T T  (vlastná konštrukcia 
vozidla bez vlastného pohonu) vozeň Blm 
-  Ivan Novotný, Ústí nad Labem.
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železničných modefárov -  Drážďany 1971
Čestné uznanie získali:
Vilém Procházka z Poruby za súpravu 

Vindobona v kategórii A2/TT, ktorou sa 
umiestil na 2. mieste

Zdeněk Vais z  Ústí nad Labem za vozeň 
Hx v kategórii Bl/HO, ktorým sa umiestil 
vo svojej kategórii taktiež na 2. mieste

Leo Číž z  Ostravy v kategórii C/HO za 
mimoriadne vtipné riešenie výroby osvět
lovacích telies z prázdných guličkových 
pier.

Všetky uznáním ocenené modely získali 
viac ako 90 bodov zo 100 možných. Okrem 
uvedených ocenení získal ešte uznanie 
Pavel Tomšů za stavädlo vzhl’adom na to, 
že sa ako jediný junior v kategórii umiestil 
hned na 4. mieste.

Celkove možno konštatovať standardně 
dobru účasť československých modelárov, 
aj ked bude třeba v budúcnosti výběru 
reprezentačných modelov venovať ešte 
viac pozornosti.

Súťaž ako celok mala velmi dobrú úro
veň, čo zhodne konstatovali aj účastníci 
kongresu MOROP a mnohí z nich začínajú 
vážné uvažovat o rozšíření súťaže na súťaž 
celoeurópsku, -  európske majstrovstvo. 
Vzhiadom na skúsenosti, ktoré so súťažou 
majú zvázy modelárov NDR, MLR a 
ČSSR, budú delegácie týchto krajin pod
porovat túto myšlienku v organ izácii 
MOROP spolu s ďelegáciami ZSSR, ΡοΓ- 
skej Tudovej republiky a Socialistickej fe- 
deratívnej republiky Juhoslávie, ktoré 
mali na kongrese MOROP svojich pozoro
vatelův a v najbližšom čase sa stanů jej 
členmi. Modeláři týchto krajin sa taktiež 
budú pravidelnejšie zúčastňovat už jestvu- 
júcej súťaže.

Delegácie modelářských zväzov uvede
ných socialistických krajin sa dohodli na 
pravidelných konzultáciach, na ktorých sa 
budú riešiť otázky vzájomných stykov 
i otázky spoločného postupu v organizácii 
MOROP. Prvé takéto stretnutie by sa málo 
uskutočniť v prvej polovici roku 1972 
v Československu. Na tomto střetnutí sa 
budú ticž skúmať možnosti zjednotenia 
súťažných pravidiel atd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Model rušňa S  38,275, ktorým získal I. cenu 
v kategórii A l/H O  Theo Graf z  Plauen v NDR. 
Kvalita práce velmi připomíná prácu nedávno zesnu
lého Jozefa Vajnera z  Plzně
2 V kategórii A2/HO upůtal precíznostou vyhotove- 
nia a vynikajúcimi jazdnými vlastnostami model 
rušňa E 19 01. Dokonale modelové zberače průdu 
majú odpružené aj zberacie lišty
3 Vítazný model kategórie A I/O , rušeň E 94 091, má 
pohon ako v skutečnosti -  na každej nápravě samo
statný elektromotor
4 Tento model rušňa E 63 04 vo velkosti N  (1 : 160) 
získal v svojej kategórii 97 bodov. Pretože však nemal 
konkurenciu, jeho autor sa musel uspokojit len s čest
ným uznáním. Trolejový zberač vrátane funkcie je 
dokonale modelový
5 Vitazný model kategórie A l/T T , motorový vozeň 
M  242,0 s přívěsným vozňom. Autor Miloš Kratochvil, 
Kolín
6 Za tento výborné fungujúci model „aerotrainu” 
získali madarski modeláři uznanie. Právě tento model 
podnietil úvahy o utvoření kategórie „netradičných 
kotajnicových dopráv”
7 Na posůdenie a súčasne ako návrh na činnost před
kládáme sútažný exponát Lea Číže z  Ostravy, kto
rým získal mimoriadne uznanie
8 Za zastávku „M O K ŘIN A '’ získal René Novotný 
z  Prahy III. cenu
9 Tento výsek krajiny (vo velkosti N  -  1: 160) zo 
stredného Porýnia získal sůrodencom Spindlerovým 
z  Werdau s převahou I. cenu v  kategórii
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Speciální modelářská prodejna

M O D E LÁ Ř  -  Žitná ul. 39, Praha 1, 
telefon 264-102

Modelářské koutky

•  Vinohradská 20/324, Praha 2, tel. 244-383
•  Ul. 5. května 9/104, Praha 4 -  Pankrác 

tel. 432-616

Nabídka na listopad 1971

Č . kat. Název Jedn . Cena

941800 Potahový papír MIKELANTA 
-  bílý kg 94,50

944107

MODELÁŘSKÉ P LÁ N K Y

AVIA B 135 -  U maketa ěs. stí
hačky na motor 2,5 cm3 ks 4,—

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

944113 La-7 -  upoutaná maketa stíhačky 
SSSR na motor 2,5 cm3 ks 4,—

944117 FIT -  větroň A2 ks 4,—
944118 BA-4-B, volná nebo RC maketa 

dvouplošníku na motor 
1—1,5 cm3 ks 8.—

950002 Bambusová tyč leštěná, délka 
150 cm, 0 18—26 mm ks 4,20

960000 Modelářský motor MVVS typ 
G 7 -  objem 2,5 cm3 ks 375.—

960001 Modelářský motor MVVS typ 
D 7 -  objem 2,5 cm3 ks 370,—

960003 Modelářský motor MVVS -  
objem 1,5 cm3 ks 230,—

960010 Modelářský motor MVVS RC -  
objem 5,6 cm3 ks 590,—

960011 Modelářský motor MVVS typ A 
-  objem 5,6 cm3 ks 540,—

960025 Tryskový motor PANORAMA 
Jet 300 ks 350,—

961002
►

Tlumič k výfuku pro motory 
MVVS objemu o 5,6 cm3 ks 63,—

962000 Přijímač RC STANDARD ks 400,—

P O M Á H Á M E  S I

DOKONČENÍ ZE STRANY 20 

PRODEJ 1 * * * * 6

1 : 10); BF-109E; Corsair; Mosquito; Zero;
P-47D21R5; Typhoon; P-38. Interavia 1-6/71 po 
55 Kčs; Flying Review 11/69—10/70 po 50 Kčs; 
jednotí, čís. MO, L + K  55—70. Plány lodí 1 :100. 
Blyskowica, Orkan po 40 Kčs; Piany Modelarskie -  
1, 2, 4, 12 po 20 Kčs; Jena 2,5 cm3 za 150 Kčs. V. 
Smolík, Starorolská 12; K. Vary -  6.
•  4 MVVS 1,5D -  200 Kčs; radio Menuet -  
800 Kčs, anebo vyměním za soupravu Gama v cho- 
du. St. Král, Moravany 16 u Pardubic.
•  5 Nepoužitý motor MVVS 2,5 TRS. J. Mahr, 
Žižkova 4, Svitavy.
•  6 JEDNOKANÁLOVOU a ŠESTIKANÁLO- 
VOU soupravu (vysílač + superhetový přijímač); 
kompletní DIGITÁLNÍ PROPORCIONÁLNÍ 
soupravu. M. Munzar, Na pláni 30, Praha 5.
•  7 Novou čtyřkanálovou RC souprúvu +  2 serva; 
časopis Aeromodeller 1970 +  čísla 1969. P. Zelinka, 
Ústí 63, okr. Olomouc.
•  8 Dvoukanálovou digitální proporcionální sou
pravu, přijímač superhet, bez serv. 3000 Kčs. J. 
Slowiak, U podchodu 5, Praha 6.
•  9 Kolejivo T T : 9 m kolejí, 3 výhybky, 1 semafor, 
17 vagónů, 2 trafa FZ1 a F l, 17 stromů, 2 stavebnice 
mostu. Cena podle dohody. S. Michal, Klosterman- 
nova č. 532, Chotěšov, okr. Plzeň-jih.
•  10 RC soupravu 2kanál. Tonox, kompletní, po 
případě s modelem za 2000 Kčs. J. Jaroš, Jamboro- 
va 922, Tišnov, okr. Brno-venkov.
6  11 T T  kolejivo 12 m, 1 lok., vozy +  přísl. Vše no
vé, za 380 Kčs. A. Obluk, Orlová IV, č. 354.
6 12 RC soupr. 4 kanálovou FOK 1,5 cm3; 
Bellamatic II +  MVVS K1; přijímač Mars +  mag
net Mars +  lamin, polotovar trupu na velký větroň. 
Vše 2000 Kčs. M. Černý, ZvoleněVes 9 1, ok. Kladno 
6 13 Soupravu Gama s měničem, servo M W S  K1, 
lodní servo Graupner Kinematic. A. Ungermann, 
Lacinova 2302, Kladno 2.

962001 Vysílač RC STANDARD ks 700.—
962002 Přijímač RC DELTA ks 455,—
962003 Vysílač RC DELTA ks 730,—
962004 Elektromagnetický vybavovač 

EMV-1 ks 61 .—
962007 Krystal 27, 120 MHz, ABT 11 ks 31 .—

963007 DIFUZON -  cínová pájecí pasta 
-  40 g ks 8.—

970007 Lepidlo VISKOSIN -  lahvička
200 g ks 6,20

970016 Lepidlo RESOLVAN -  lahvička 
50 g ks 2,50

970019 Lepidlo KO VO FIX  -4 0  g ks 2,40
970039 Univerzální dvousložkové le

pidlo LEPO X ks 11,50
971010 EPROSIN E-2B -  epoxidová 

pryskyřice na kov, dřevo a be
ton (stěrkovací hmota) 500 g ks 26,—

974020 UN ICO L -  rychleschnoucí
univerzální barvy krabička 10,—

975011 Plexi čistič -  lahvička 100 g ks 3,50
977000 Novodurová deska tloušťky 

2 mm, propisovací podložka for
mát A1 — 840 X 600 mm ks 52.—

977009 Novodurová deska tloušťky 
2 mm, propisovací podložka 
formát A2 -  600 x 420 mm ks 27,—

977099 Odpad plexiskla, čiré a barevné 
-  různé tloušťky kg 23.—

977101 Celuloid vodojasný č. 109 -  
tloušťky 0,6 mm jak. B kg 80,—

978050 Novodurové tyče bílé 0 10 mm kg 27.—
978051 0  20 mm kg 24,—
978053 0 12 mm kg 25.—

990020 Kolečko k autu Jeep ks 0,60
990021 Kolečko k setrvačníkovému autu ks 0,30
990022 Kolečko k autu Spartak ks 0,45
990023 Kolečko k autu Volha ks 0,35
990024 Kolečko k vyklápěčce -  dvojité ks 0,70
990025 Kolečko k trolejbusu ks 0,25

993000 Gumové nitě neopředené v ko
touči průřez 1 x1  mm délka 3 m ks 0,80

993001 průřez 1χ1  m m -délka 10 m ks 1,60
993003 průřez 1 x 3  mm -  délka 20 m ks 6,50
993004 průřez 1 x 4  mm -  délka 20 m ks 9,—
993005 průřez 2 x 2  mm -  délka 5 m ks 2.70
993006 průřez 3 x 3  mm -  délka 5 m ks 4,70
993009 průřez 4 x  4 mm -  délka 5 m ks 8.50

993017 Desky z mikroporézni gumy ks 100,—

Zboží si vyberte osobně, nezasíláme je

6 14 Koncový stupeň pre triedu A z napájačom 
v panelovom převedení pre pásmo 3 ,5 -2 1  MHz 
(1500) RX FUG 16 (200). Ondřej Dubec, ul. 1. mája 
9, Spišská Bělá, okr. Poprad.
6 15 Amatér. RC soupravu (vys. Gama s měničem, 
přijímač RC-1) za 500 Kčs, RC větroň (r. 1,8 m) za 
150 Kčs, model Kubíček s motorem Jena 1 za 
150 Kčs, vázaný Modelář r. 1964—70 po 40 Kčs, 
Modelarz r. 1967 za 50 Kčs, Amatérské radio r. 1965 
až 68 po 45 Kčs, promítačku Dios za 70 Kčs, mo
delářský materiál (balsa, plány, literatura). Částečně 
je možná výměna za ,,kity“ letadel z II. svět. války. 
P. Bárta, Štefánikova 9, Boskovice.
Q 16 Plány: torped. Orkan 45 Kčs; křižník R. 
Montecuccoli40,— Kčs; torped, člun Plejád40Kčs; 
raket, člun st. Varš. smlouvy 40 Kčs; raket, torped. 
Kotlin 35 Kčs; torped, člun B. Borderer 30 Kčs; 
doprovod, člun Tobruk 25 Kčs; stíhač ponorek 
MAS 24 Kčs; ponorka La Creole 25 Kčs; M. Svo-' 
bodá, Joštova 4, Prostějov.
6 17 Vláčky N  + příslušenství; seznam zašlu, kro
kové voliče 24 V pro autodráhu, levně. J. Musil, 
Kosinová 5, Olomouc.
6 18 Železnicu rozchodu N  (9 mm) za 1200 Kčs. 
Všetko nové. Zoznam zašlém. V. Kišák, Tomašíko- 
va 2, Rim. Sobora.
6 19 Jednopovelový RC větroň s vysialačom GA
MA a prijímačom americkej výroby. Cena 600 Kčs. 
F. Lendvaj, Lečkova 4, Košice.
6 20 Motory: Jena 2,5 cm3 s rotač. šoup. 140 Kčs 4· 
vodní chlazení 30 Kčs; Taifun Hobby 1 cm3 -  nový 
180 Kčs; Wilo 1,5 cm3 90 Kčs; přijímač MARS 
s konc. relé 390 Kčs 4- magnet, vybavovač 50 Kčs. 
B. Matouš, Na chmelnici 240, Klatovy IV.
6  21 Kolejiště T T  -  190x110; příslušenství. B. 
Hyrák, 9. května 894, Uh. Hradiště.
6 22 Autodráhu s transf., autíčky i ovládači, přeru
šovače a domečky k železnici, Modelář rok 1967; 
prohlížečku diapozitivů, podnikové odznaky, elekt- 
rosoučástky, radio Markofon za 200 Kčs. M. Cha
loupka, Fučíkova 42, Svitavy.
6 23 Plány lodí: něm bit. loď SCHARNHORST 
M 1 : 200; holandský křižník DE RUYTER M 
1: 100; angl. bit. loď RODNEY M 1 : 100, mino- 
lovka MISSILE M 1 : 100; polský křižník BURZA 
M 1 : 200; torpédoborec O.R.P. ORKAN M l :  100. 
Ceny plánů: 100,— ; 50,— ; 100,— ; 40,— ; 40,— ;

50,— Kčs. P. Kršek, Krampolova 21, Šternberk, 
okr. Olomouc.
6 24 Vysílač 4kanál., přijímač RC-1 2 ks; 4 ks 
magnet; motor 0,6 cm3; motor COX 0,8 cm3, nabí
ječku Graupner; 1 ks voltmetr 0-18 V, řízení ot. 
k mot. MVVS; 3 ks mikrospínače; 2 ks relé MVVS 
230; 1 ks krystal 27,120; serva -  Bellamatic II; Va- 
riomatic; Servo-auto-Matic; Trim-0-Matic; 2 ks 
kužel; nabíječku pro 3 knoflík, č l.; 4 ks destička 
RC-1 přij. J. Veškrna, Pražské sídliště 2334, Tábor. 
6 25 RC súpravu Variophon-Varioton 8kanál. +
5 serv, cena podlá dohody; motor ΤΟΝΟ 5,6 RC 
230 Kčs; motor MVVS 2,5 RL-RC 250 Kčs; větroň 
kat. RC-V1 170 Kčs; mot. model RC-M1 2 ks za 
150 Kčs; RC čin na motor 5— 10 cm3, nový -  
200 Kčs. T. Marcinek, Vážska 3054 C/15, Piešťany,
6 26 Klopená zatáčka 180 st. k autodráze REVELL, 
nepoužitá, 360 Kčs. J. Leš. Chyňská 21, Praha 6 -  
Ruzyně.
6 27 Větroň (3 m) s lOpovel. soupravou; motory
I, 5, 2,5, 5 cm3; model lodi (I m); serva Bellam; pří
věs. lod. motor Graupner; mnoho mod. materiálu 
vhod. pro začátečníka. P. Klymec, ul. 5. května 9, 
Praha 4.
6 28 Amatérskou dvoukanálovou RC soupravu za 
1100 Kčs. R. Žofka, Resslova 19, Č. Budějovice. 
6 Plány na RC větroň CIRRUS. J. Thcr, 
Havlíčkova 132, Broumov VI.
6 30 Vysílač Škanál. +  příj. 6kanál., simultánní 
provoz, za 2300 Kčs; motory MVVS 2,5 TR za 
150,— a Jena 2,5 za 100 Kčs. Vše za hotové. Ant. 
Pavlas, Skalka 907, Neratovice, okr. Mělník.

KOUPĚ

6 31 Plán Victory -  originál. J. Řípa, Lesnická 7, 
Praha 5.
6 32 Úzkorozchodnou lokomotivu a vagóny ve veli
kosti HO (9 mm) od firem Liliput, Joueff (Egger), 
Mehanotehnika aj.; úzkor. lokomotivu Br 99 od 
firmy Merr (HOm — 12 mm). J. Karásek, Národní 
15, Praha 1.
6 33 Sháním starší akrobat (bez motoru) pro motor 
ΤΟΝΟ 5,6 cm3 nebo vyměním za nový zaběhnutý 
(solidně) MVVS 2,5 TRS-RC. J. Komberec, Leni
nova 518, Benešov n. Ploučnicí, okr. Děčín.
6 34 Časopis Modelář číslo 1 a 2 /1971. Ing. J. 
Bartík, Přádelnická 2349, Varnsdorf VII.
6 35 Plány volných, upoutaných a RC modelů na 
motor 1 cm3 -  1,5 cm3. Čas. Modelář roč. 69 kompl.
J. Baran, Hovězí 427, okr. Vsetín.

VÝMĚNA

6 36 Nesestavené ,,kity“ letadel firmy Airfix: Al
batros D VA; D. M. 88 Comet; Supermarine 
S.6B; Dassault Mirage III C; měř. 1 : 72. J. Válek, 
Zahradní 1738, Česká Lípa.
6 37 Tono 5,6 zaběhnutý za MVVS 1,5 D nebo 
podobný. J. Burián, Jateční 13, Praha 7 .
6 38 Za RC soupravu 4 až 6kanál. i amat. kvalitní 
nabízím: foto Practica IVF, zvětšovák 6 x 6 i leš- 
tičku 30 X 40, anebo i odkoupím, podle dohody. 
V. Muller, Zahradní 17, Liberec XI.
6 39 Lokomotivy, vagóny a příslušenství T T  za 
plastikové stavebnice letadel, vrtulníků, 1 : 72. 
Brázda, Dobříň 60, p. Roudnice n. Labem.
O 40 RC model s 1,5 cm3 a přij. GAMA; vysílač 
TONOX 8 povelů, zesílen 2 x GF502 se zárukou 
za magnetofon nebo Avomet a Ohmetr. (Případně 
prodám, i jednotlivě. Fr. Dvořák, Osvobození 99/5, 
Stochov, okr. Kladno.
©  41 Nový výbrus Jena 1 cm3 4  karb. tr. a jehlu za 
výbrus FOK 1,5 cm3 J. Komberec, Leninova 518, 
Benešov n. Ploučnicí, okr. Děín.

RŮZNÉ

©  17 Polský modelář (19 roků zajímá se o modely 
větroňů, upoutané i RC modely) hledá v ČSSR 
partnera k dopisování. Pawel Tomczyk, Piotrków 
Tryb, ul. Lesná 3, woj. Lodzkie, Polska.

modelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, 
železniční a lodní modelářství. Vydává F. v. 
Svazarmu ve vydavatelství MAGNET Praha I, 
Vladislavova 26, tel. 261-551. Šéfredaktor 
Jiří Smola, redaktor Zdeněk Liská. Redakce 
Praha 2, Lublaňská 57, tel. 295-969 — 
Vychází měsíčně. Cena výtisku 3,50 Kčs, polo
letní předplatné 21,— Kčs -  Rozšiřuje PNS, 
v jednotkách ozbrojených sil MAGNET -  
administrace, Praha 1, Vladislavova 26. Objed
návky přijímá každá pošta i doručovatel -  
Dohlédací pošta Praha 07. Inzerci přijímá 
inzertní oddělení vydavatelství MAGNET. 
Objednávky do zahraničí přijímá PNS-vývoz 
tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Tiskne Naše 
vojsko, závod 01, Praha.
Toto číslo vyšlo v listopadu 1971.

(6) Vydavatelství časopisů MAGNET Praha

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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Z  m ěsta  
Volžského

nám napsal V. E. Bogdanov. Jeden jeho dopis jsme již uveřejnili (MO 8/1968J a tehdy dostal 
přes 30 odpovědí z ČSSR. Bohužel ale dosud nenašel jako partnera podobně zkušeného mo
deláře, jakým je sám -  jak vidíte z některých jeho U-modelů postavených za poslední dva roky.

Své čtyři kombaty ( i  J -  nazvané ATOS, PORTOS, ARAMIS a D’ARTAGNAN -  předváděl 
letos s úspěchem na oblastních soutěžích. Mají shodné rozpětí 820 mm, váží od 390 do 410 g 
a zamontován je bud motor Ritm nebo Meteor ·  Zajímavý je TW IN  RITM (2) o rozpětí 1420 
mm a váze 1410 g. Má mj. maketově vybavenou kabinu, podobně jako polomaketa (3J FANTOM 
(rozpětí 1100 mm, váha 875 g, motor Ritrn) ·  Zatím nejlepší prací soudruha Bogdanova je 
maketa JAK-3 ( A )  o rozpětí 1144 mm a váze 2310 s motorem Uragan 10 cm3. Píše o n í:„  . . .  
S Jakem-3 jsem vystupoval naposledy, ale při soutěži silně pršelo a rozbil jsem je j. Přes zimu ale 
postavím nový a v květnu 1972 přijedu do ČSSR. V říjnu totiž máme soutěž Volgograd-Ostrava u nás 
a napřesrok v Ostravě. Motor Uragan jsem si udělal sám, protože v SSSR se ,,desltky“ nevyrábějí. 
Potřeboval bych ale výkonnější - model dosahuje jen 60—65 km/h -  a byl bych vděčný tomu, kdo 
by mi mohl pomoci. . .

. . .  A nakonec chci ještě poděkovat za modeláře Volgogradské oblasti za cenný časopis Modelář 
a za všechno, co pro modeláře děláte. “

. : TEV



Malé makety na gumu se za- ^  
líbily také našemu sovětskému 
čtenáři L. N . Ugruimovu. Z  hle
diska letových vlastností volil 
za předlohu Čápa

SNÍM KY: A ero-Modeller, V. Hor- 
čička, Matel/Mebetoys, P. Thier- 
mann, L. N. Ugruimov, VEB Spiel- 
waren Sonneberg

A  jim  Clem senior a junior z Oklahom y ná- 
'« e j ík e  stale se tenčící části amerických mo
delářů, kteří zůstávají věrni volně létajícím  
modelům

„ IG U A N A "  se nazývá cestovní verze prototypu Alfa Romeo 33-3, nej
lepšího třílitrového vozu sezóny. Model v měřítku 1 : 43 vyrábí firma 
Mebetoys. Je kovový, s některými částmi otevíratelnými ψ

◄ N a trati z Aue k již
nímu okraji Vídně 
ustavil letos v červenci 
nový rakouský národní 
rekord G. Zach (na 
snímku vpravo). Jde 
o rekord tř. F 3 A  podle 
FAI - vzdálenost v pří
mé linii 64,4 km/h. Za
jím avé podrobnosti 
přineseme později

^  Pozoruhodnou novinkou firmy P IK O  na 
podzimním veletrhu v Lipsku byl model (ve
likosti N ) elektrické lokomotivy typu Č  4, 
kterou vyrábějí Škodovy závody pro SSSR. 
(O  lipském veletrhu napíšeme podrobněji)

A  Francouzské sportovní letadlo Turbulent 
je oblíbeno i mezi RC „m aketáři“. Na  
snímku z letošního mistrovství V. Británie 
je J. Caroll


