


▼ Jedním z nejlepších armádních modelářů je kpt. V. Kůst. Na letošní 
celoarmádní soutěži létal v kategorii S5C s maketou výzkumné rakety 
Viking 7

► Skutečný letoun Z-50L 
má mezi modeláři mnoho 
obdivovatelů, kteří si 
postavili aspoň jeho 
maketu. Tu na fotografii 
zhotovil M. Novák 
z Modelklubu 
Mnichovo
Hradiště. Model má 
rozpětí 2400 mm, 
poháněn je motorem 
z dřevařské pily 
Husqvarna o zdvihovém 
objemu 61,5 cm3

Mladí členové 
kroužku Stanice 
mladých techniků 
ve Zbrojovce Brno
R. Geyer,
L. Štefan ík,
S. Liďák a
L. Vilímek zhotovili 
podle plánu 
Modelář RC 
modely 
automobilu 
VAZ MTX. 
Poháněny jsou 
motorem Mabuchi 
380 s převodem 
1:32
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V těchto měsících se připravujeme 
na nadcházející oslavy 40. výročí 
vyvrcholení národně 
osvobozeneckého boje čs. lidu a 
osvobození naší vlasti Rudou 
armádou. Součástí příprav je 
i hodnocení, čeho jsme za uplynulých 
čtyřicet roků dosáhli. Svazarmovští 
modeláři se mají čím pochlubit: 
statisíci odchovanců kroužků 
mládeže, stovkami nejcennějších 
medailí z vrcholných světových 
a evropských soutěži -  
i připomínáním slavných tradic 
našeho průmyslu modelovým 
zpracováním jeho výrobků.

Jedním z parádních modelů našich 
předválečných letadel je RC maketa 
bombardéru Bloch MB.200, 
vyráběného ve třicátých létech 
v pražských závodech Aero a Avia, 
jejímž autorem je ing. Jan Heyer 
z LMK Odolena Voda.

4  Miniaturní neplovoucí 
model lodi Francise Drakea 
Golden Hind v měřítku 1:250, 
tedy o délce necelých 12 cm, 
je prací ing. M. Marenčáka 
z Brna

w  S „dvoumetrovkou" na 
snímku létal v uplynulé 
sezóně J. Fiala z Drásova. 
Model o hmotnosti 1600 g má 
laminátový trup, křídla jsou 
klasické konstrukce. 
Třípovelovou soupravou 
Futaba Medaillon 3 jsou 
ovládána křidélka spřažená 
se směrovkou, výškovka 
a vztlakové klapky

Snímek ing. Viktor Kučera



O práci s mládeží
Snad ve všech modelářských kroužcích 

a oddílech mládeže již běží naplno pravidel
ná činnost. Přesto nebude na škodu připo
menout si znovu — tentokrát z pohledu 
komise mládeže RMo ÚV Svazarmu — úkoly 
pro práci s mládeží, stanovené VII. sjezdem 
Svazarmu a rozpracované radou modelářství 
ÚV Svazarmu.

Hlavní úkoly, vytyčené VII. sjezdem Sva
zarmu na úseku práce s mládeží, vycházejí 
z programu dalšího rozvoje branně technic
ké a sportovní činnosti v modelářství: šířeji 
rozvinout práci s mládeží na masové základ
ně s pravidelnou a trvalou činností, zajistit 
další rozvoj polytechnické výchovy mládeže 
v rámci modelářství, spolupracovat s PO 
SSM, modelářskými kroužky v ČSLA, škola
mi, odbornými učilišti, rozšířit modelářství na 
střední a vysoké civilní i vojenské školy 
s cílem zvýšit zájem studující mládeže 
o techniku a branně technickou činnost ve 
Svazarmu. Zvyšovat účinnost morálně poli
tické výchovy a zapojení mládeže do základ
ní branné přípravy s důrazem na soustavné 
zvyšování fyzické zdatnosti. Zlepšit přípravu 
talentované mládeže, vést ji nejlepšími bran
ně výchovnými pracovníky, přispívat k řešení 
situace v materiálovém a technickém zajiš
tění práce s mládeží.

Jak je patrné, nejsou to úkoly malé. 
Podívejme se na jednotlivé body závěrů VII. 
sjezdu Svazarmu hlouběji:

Masový rozvoj členské základny mládeže 
je v modelářství přímo závislý na kapacitě 
výcvikových zařízení (dílny, letiště, vodní 
plochy apod.). Z těchto hledisek je třeba 
hledat v klubech a ZO Svazarmu způsoby 
jejich maximálního využití, což ovšem před
pokládá i dostatečný počet obětavých in
struktorů mládeže a potřebného základního 
modelářského materiálu. Je proto nutné, aby 
byla důsledně využívána školení instruktorů, 
pořádaná radami modelářství na všech stup
ních řízení, a věnovat pozornost výběru 
účastníků. I přesto, že se v poslední době 
poněkud zlepšilo materiálně technické za
bezpečení, stále není zajištěn všechen zá
kladní materiál pro stavbu. Chybějí například 
vhodné a cenově přijatelné stavebnice mode
lů ve všech modelářských odbornostech, 
vhodné elektromotory pro žákovské katego
rie automobilového modelářství, konečně 
zanedbatelnou není ani vysoká cena raketo
vých motorů. Rada modelářství ÚV Svazar
mu tuto situaci řeší ve spolupráci s obchod
ními organizacemi, výrobními družstvy 
a podnikem ÚV Svazarmu Modela, v lecčem 
může pomoci i vedlejší hospodářská činnost 
ZO Svazarmu. Další cesty zvyšování členské 
základny se nabízejí ve zřizování zájmových 
modelářských kroužků na školách všech 
stupňů, odborných učilištích v ČSLA 
a především ve spolupráci s PO SSM. Zde 
jsou ještě velké možnosti získání mládeže do 
řad organizovaných modelářů v rámci Sva
zarmu.

Na úseku rozvoje polytechnické výchovy 
mládeže se musíme zaměřit na plnění prvo
řadého politického úkolu připravit mladého 
člověka pro výběr občanského nebo vojen
ského povolání a především na výkon zá
kladní vojenské služby. V rámci polytechnic
ké výchovy a vědeckotechnického rozvoje je 
nutné v modelářství prosazovát kategorie 
dálkového ovládání modelů rádiem jako 
progresivní směr vývoje. Jde především 
o slaboproudou elektroniku, kterou je možné 
přímo aplikovat pro potřeby národního hos
podářství i ČSLA; s ohledem na tyto potřeby 
je proto třeba využívat přidělované RC 
soupravy v klubech a ZO v co největší míře 
mládeží předvojenského věku a v metodic
kých střediskách pak zřizovat pro tuto čin
nost poradenské skupiny.

I nadále je nutné úzce spolupracovat 
a metodicky pomáhat modelářským 
kroužkům v PO SSM na školách a odborných 
učilištích. Je třeba hledat cesty, vedoucí ke 
zřizování modelářských kroužků na střed
ních a vysokých školách. Výměnou metodic
kých materiálů a zajišťováním školení in
struktorů v ČSLA lze přispět i k dalšímu 
rozšíření zájmu o modelářství v řadách 
příslušníků naší armády.

S partnerskými organizacemi lze prohlu
bovat styky účastí na akcích propagačního 
a soutěžního charakteru. Zejména však mu
síme dbát na to, aby byly modelářské 
soutěže organizovány podle jednotných pra
videl. Není přece možné, aby na žákovských 
soutěžích STTP, organizovaných svazarmov
skými kluby ve spolupráci s PO SSM, platila 
již dávno neplatná pravidla, případně aby při 
organizaci soutěží nebyla respektována bez
pečnostní pravidla, jak tomu bylo třeba letos 
na přeboru ČSR STTP leteckých modelářů 
žáků v Plzni.

Svazarm je branná organizace, a proto je 
přirozené zapojení modelářů do základní 
branné přípravy. Z vlastní zkušenosti při 
zajišťování soustředění talentované mládeže, 
pořádaných po několik roků radou modelář
ství ČÚV Svazarmu, vím, že prvky ZBP jsou

pro mládež přitažlivé. Je jen potřeba najít ve 
výcvikovém procesu vhodný časový prostor 
a jejich začlenění upravit podle místních 
podmínek. Jeden z možných způsobů je 
zařazovat plnění podmínek pro získání Od
znaku branné připravenosti do letních výcvi
kových táborů, což již vyzkoušela řada 
modelářských klubů. Plnění podmínek Od
znaku branné připravenosti se příznivě pro
jevuje i ve zvýšené fyzické zdatnosti, což je 
u dnešní mládeže nanejvýš potřebné.

Pro přípravu mládeže je třeba pravidelně 
připravovat co nejširší kádr instruktorů. 
Skolení bude i nadále zabezpečováno podle 
dokumentu Systém přípravy kádrů ve Sva
zarmu formou doškolovacích kursů s roz
dělením výuky na delší období, případně 
školením některých témat dálkovou formou 
vyučování. Pozornost bude věnována přede
vším školením na stupni krajů, kde byly 
v uplynulém období největší nedostatky. Pro 
zkvalitnění metodického vedení budou vy
tvářeny skupiny z nejlepších a nejzkušeněj
ších instruktorů I. a II. třídy. Zde si nemohu 
odpustit poznámku, že práce instruktorů 
mládeže není stále ještě morálně doceněna. 
Proto je třeba, aby rady modelářských klubů 
a ZO Svazarmu využívaly možnosti navrh
nout instruktory na svazarmovská ocenění 
a čestné tituly Vzorný a Zasloužilý cvičitel.

Závěrem bych vám všem, kteří se podílíte 
na plnění úkolů vytyčených VII. sjezdem 
Svazarmu na úseku práce s mládeží, popřál 
jménem komise mládeže hodně úspěchů ve 
vaší náročné činnosti a co nejlepši pochope
ní a spolupráci všech složek — nejen 
Svazarmu.

Antonín Tvarůžka 
předseda komise mládeže 

rady modelářství ÚV Svazarmu
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Model vítěze soutěže 
Z. Ježiny (s číslem 5) 
startuje P. Barcalík, 
v pozadí jeho start 
sleduji členové 
družstva Magdeburku

Kalendář
modelářských
soutěží
vyjde jako doplněk dvoučísla 112 a 113 
plánků Modelář základní řady v lednu 1985 
a bude tudíž k dostání za 8 Kčs ve Stáncích 
PNS a v modelářských prodejnách. Zatím 
přinášíme pro vaši informaci přehled soutěží, 
které se uskuteční na začátku příštího roku.

LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ (Le-Č-..)
05 6. 1. Praha 611 (Η — I. kolo)

A. Koťátko, Bouřilova 1109, Praha 9-Kyje
06 20. 1. Praha 7 RMK (Η — II. kolo)

V. Hadač, Čechova 30, Praha 7
07 27. 1. Praha 611 (H-hal, M oř, P 3)

A. Koťátko, Bouřilova 1109, Praha 9-Kyje
69 1. 1. Uhlířské Janovice (H)

V. Levora, K hájku 627, Uhlířské Janovi-

70 5. 1. Vyškov (H — I. kolo)
M. Provalil, Zápotockého 16, Vyškov

71 5. 1. Semily (H)
M. Posledník, Semily I č. 109

72 5. 1. Strakonice (H)
O. Pán, švermova 871, Strakonice

73 5. 1. Zatec (A1)
V. Kučera, Černobýla 2257, Zatec

74 6. 1. (Η, A3, A1)
J. Slováček, M. Majerové 1751/55, Soko
lov

75 6 .1 . Liberec (H)
ing. M. Bauer, Výšina 551, Tanvald

76 6. 1. Sezimovo Ústí (H)
K. Kos, nám. Vítězného února 689/E, 
Sezimovo Ústí

77 12. 1. České Budějovice (H)
Z. Ambrož, Větrná 58, české Budějovice

78 12. 1. Stochov (H)
V. Valenta, S. K. Neumanna 400/71, 
Stochov

79 12. 1. Benešov (H)
ing. P. Mareš, Poměnice 16, Benešov 
u Prahy

80 12. 1. Kroměříž (A1)
J. Hemola, školní 9, Kroměříž

81 13. 1. Havlíčkův Brod (H)
K. Svoboda, Zahradnického 2959, Ha
vlíčkův Brod

82 13. 1. Hukvaldy (A3, A1) ž, j 
J. Budírský, Hukvaldy 132

83 19. 1. Ostrava (Η, A1)
R. Ryš, Sokolovská 1188, Ostrava-Poru- 
ba

84 19. 1. Olomouc (Η, A3)
M. Vymazal, Trnkova 37, Olomouc

85 19. 1. Holice v Čechách (H)
ing. J. Pitra, Holubova 959, Holice 
v Cechách

88 19. 1. Kroměříž (A3 — I. kolo)
J. Hladil, Svobody 19, Kroměříž

87 19. 1. Kladno (A1)
B. Fridrich, Raketová 2317, Kladno

88 19. 1. Studený (H, A3, A1)
R. Tloušť, Davle 11 252 06

89 19. 1. Strakonice (H) OP
O. Pán, švermova 871, Strakonice

90 19. 1. Chomutov (H)
S. Doležal, Arbesova 4745, Chomutov

91 19. 1. Ústí nad Labem (H)
J. Tůma, Nedbalova 600/10, Ústí nad 
Labem

92 19. 1. Roudnice nad Labem (F1A)
ing. J. Hašek, Urbanka 1666, Roudnice 
nad Labem

93 20. 1. Liberec (H)
D. Smolák, Fučíkovo nám. 2, Jablonec 
nad Nisou

94 20. 1. Bechyně (H)
K. Drye, Obránců míru 808, Bechyně

95 20. 1. Otrokovice (A3)
J. Gablas, Traplice 57

98 20. 1. Louka (A3)
J. škopík, Louka 231, Lipov

97 26. 1. Vyškov (H)
M. Provalil, Zápotockého 16, Vyškov

98 26. 1. České Budějovice (H)
Z. Ambrož, Větrná 58, České Budějovice

99 26. 1. Slaný (Η, A3)
V. Fuxa, Mod. středisko, Smečenská 
775. Slaný

(Pokračováni v MO 12/1984)

Rozvoj 
družebních 
styků s NDR

Družební styky svazarmovců z Východo
českého kraje s brannou organizací GST 
kraje Magdeburk v NDR se v letošním roce 
přenesly i do oblasti leteckého modelářství.

Na výběrové soutěži německých modelářů 
v kategorii F3B, která se uskutečnila 
2. června, startovalo i reprezentační družstvo 
Východočeského kraje. A jeho vystoupení 
bylo velmi úspěšné, jak o tom svědčí 
dosažené výsledky: V pořadí jednotlivců 
zvítězil Z. Ješina z Chrudimi a v družební 
soutěži naše družstvo.

V září uspořádal z pověření KV Svazarmu

Zaměstnání:

učitel
modelářství ?

Pod tímto titulkem vyšel v Modeláři 
10/1983 článek o nově zavedeném vyučova
cím předmětu „technická zájmová a tvořivá 
činnost" na katedře pracovní výchovy Peda
gogické fakulty v Ostravě. V závěru článku si 
tehdy jeho autor dr. Lev Pazdera tak trochu 
posteskl, že studenti nemají možnost ověřit si 
v praxi vědomosti o vedení modelářských 
kroužků, jichž nabyli v rámci výuky.

S potěšením můžeme konstatovat, že dnes 
už situace vypadá jinak. Dr. Pazdera nám 
o tom napsal:

„Článek vyvolal v Ostravě ohlas, měl jsem 
na toto téma více telefonických rozhovorů. 
Nakonec jsem s povděkem přijal pro nás 
nejoptimálnější nabídku krajské stanice mla
dých techniků v Ostravě-Porubě, respektive 
jejího modelářského kroužku, vedeného ot-

Modelklub Chrudim odvetné utkání. Chru
dimští modeláři pozvali na 15. září kromě 
svých německých přátel nejlepší východo
české větroňáře v kategorii F3B. Tříkolovou 
soutěž zvládli zkušení pořadatelé na jed
ničku, ke spokojenosti všech soutěžících. Ti 
zase prokázali, že v této kategorii mají jak 
němečtí, tak východočeští modeláři vynika
jící úroveň. Celkovým výsledkem 8954 bodů 
zopakoval své vítězství z NDR Z. Ješina, další 
místa obsadili B. Falkenberg (8736 bodů) 
a W. Volk (8558 bodů), oba z NDR. V soutěži 
družstev zvítězila Chrudim (25 895 bodů) 
před Kutnou Horou (23 658 bodů) a Magde
burkem (22 589 bodů).

Z vítězství, dosaženého nad silným soupe
řem, mají Východočeší pochopitelně radost, 
ale ještě více je těší, že navázali se svými 
zahraničními kolegy spolupráci, že se obě 
branné organizace dále sblížily. A o tom, že 
jejich přátelství v budoucnosti nezanikne, 
svědčí slova, s nimiž se loučili: „Nashledanou 
v Magdeburku, nashledanou v Chrudim i!"

Jaroslav Urbánek

cem a synem Janíkovými. Dá se říci, že jsme 
nabídky ke spolupráci plně využili, a to nejen 
formou hospitací, ale koncem měsíce května 
jsme zorganizovali i společné polétání.

Přes počáteční úsměvy posluchačů na 
začátku letního semestru, když jim  byl 
předložen celý plán jejich činnosti, obsahu
jící i závěrečné srovnání sil s dětmi osmi 
a víceletými, se v nich brzy probudila 
»ješitnost starších«. Byly dny, kdy, přiznám 
se, jsem je prosil, aby už nechali modelářem 
a šli domů. Nakonec ale dosahované 
průměrné výsledky třicet a více sekund na let 
nejsou u prvního házedla jistě nejhorší.

Doufám, že navázaný kontakt s V. Janíkem 
z KSMT v Ostravě-Porubě potrvá a že naše 
styky nedegradují na pouhou všední povin
nost, ale budoú pro obě strany činností 
zajímavou a užitečnou."

V totéž doufáme i my, a to tím více, že jsme 
se uveřejněním článku tenkrát na věci vlast
ně sami trochu zainteresovali. Konečně, 
k čemu by byla výuka teorie, když by ji nešlo 
ověřit v praxi? Popřejme tedy ostravským 
pedagogům, a to nejen skupině M-2T 
z třetího ročníku, jež je na našem snímku, 
aby neztratili elán ani v budoucnosti. Vždyť 
instruktorů modelářství — a navíc odborně 
pedagogicko-psychologicky vzdělaných
— nemůže být nikdy dost. —áš—
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■  Předseda ÚV Svazarmu genpor. 
PhDr. Václav Horáček přijal 24. 
září nej úspěšnější sportovce Sva
zarmu v roce 1984. Vysoce ocenil 
jejich dosavadní úsilí a blahopřál 
jim k jejich výsledkům. V neform ál
ní přátelské besedě se pak živě 
zajímal i o problematiku jejich 
sportovního odvětví.

Mezi úspěšnými svazarmov
skými reprezentanty nechyběli

sam ozřejm ě ani modeláři, kteří 
letos přispěli do sbírky cenných 
kovů Svazarm u třinácti medailemi 
z nejvyšších světových a evrop
ských soutěží. Na našem snímku 
genpor. V. Horáček blahopřeje  
raketovému modeláři, zaslouži
lému mistru sportu A. Řepoví 
k získání titulu mistra Evropy.

Foto: M. Bakeš

Léto dětí 
1984
Pod tímto názvem uspořádal ve dnech 

6. až 19. srpna ODPM Praha-západ a Model 
klub Černošice již 2. ročník příměstského 
letního tábora. Tento netradiční typ dětské 
rekreace je určen dětem, které zůstávají 
o prázdninách doma a jejichž rodiče jsou 
přes den v zaměstnání. Děti přespávají 
doma, ale dny tráví na táboře.

Hlavní náplní tábora Léto dětí 1984 bylo 
modelářství a sport. Ve třech klubovnách 
kulturního domu Černošice na Vráži stavělo 
své modely pod dohledem šesti vedoucích 
a dvou instruktorů dvaatřicet dětí — mezi 
nimi i pět děvčat — které většinou dosud 
nikdy nemodelařily. Tábora se zúčastnily děti 
z Černošic a okolí, z Dobřichovic, Karlíka, 
Radotína, Zbraslavi, i několik Pražáků 
z nedalekých rekreačních chat. Černošickým 
vedoucím Lumíru Apeltauerovi, Milanu Čiko- 
vi, Františku Veselému a Miloši Pavlovi 
pomáhali i dva členové LMK Praha 5- 
Motorlet, Vladimír Kozák a Jan Helus.

Všechny děti v průběhu tábora dokončily 
nějaký model. Menší několik házedel, ti 
starší, šikovnější, pak větroň kategorie A3 či 
A1. Devět chlapců se zabývalo i stavbou 
plastikových modelů pro letní soutěž Domu 
techniky mládeže v Praze.

Kolektiv vedoucích z MK Černošice získal 
řadu nových zkušeností, které uplatní při 
táboře Léto dětí 1985. Na něm ostatně začali 
pracovat už nyní. Zjistili totiž, že se vyplatí 
poctivá, ale hlavně včasná příprava ve všech 
směrech. Materiální zabezpečení, obsta
ráváni pomůcek a nářadí atp. Velmi důležitá 
je příprava ostatního nemodelářského pro
gramu. Hlavně menší děti nevydrží u jedné 
činnosti dlouho, a je třeba je občas nechat 
aspoň proběhnout. Mnoho starostí a trápení 
dá uvolnění vedoucích jejich zaměstnavate
lem. Škoda, že málokdo chápe, jak důležitá 
je polytechnická výchova a práce s mládeží 
vůbec.

Vedoucí tábora se také přesvědčili, že při 
práci s dětmi leckdy méně znamená více. 
Letos se například snažili, aby s dětmi stačili 
absolvovat výlet na ruzyňské letiště, návštěvu 
letecké expozice vojenského muzea ve Kbe- 
lích i menší putovní tábor s nocováním pod 
stany. Ukázalo se však, že napříště bude 
lepší ponechat dětem více času a klidu na 
stavbu modelů a jejich zalétávání a občas si 
s nimi zasportovat než chtít stihnout co 
nejvíce akcí. Důležitý je i poznatek, že ač 
černošičtí vedoucí v kroužcích pracují 
s dětmi od osmi let, při tomto typu tábora je 
vhodnější pracovat s dětmi staršími.

A jak letošní tábor hodnotit? To ponechej
me dětem samotným. Při loučení však 
všechny slibovaly, že příští rok přijedou zase.

Lumír Apeltauer

4 Jeden z táborových oddílů s vedoucím 
V. Kozákem a jeho modelem kategorie RC 
V2

Portrét
měsíce:

Ján Miškovič
Po našem prvním setkání jsem spěchal 

domů zkontrolovat v zrcadle, jestli snad mé 
rysy nejeví podobu třeba s Luďkem Sobotou. 
Jano se totiž po celou dobu smál tak 
srdečně, až jsem se začal strachovat, zda 
jsem v redakci Modeláře nezakopal hřivnu 
výrazného komediálního talentu. Teprve poz
ději jsem zjistil, že se Jano směje neustále, 
nejen na mne, ale na celý svět. Tak, že máte 
chuť smát se s ním. A to je dobře. Platí-li 
úsloví, že smích je nejlepší lékař, měl by Ján 
Miškovič pobírat jednu mzdu navíc od 
ministerstva zdravotnictví.

Modelařit začal ještě jako pionýr v roce 
1969. Jeho soused a kamarád tehdy navště
voval raketomodelářský kroužek v KDPM. 
Malý Janko pochopitelně nechtěl zůstat 
pozadu, ale aby to nevypadalo, že se opičí, 
přihlásil se místo k raketýrům k lodním 
modelářům. Zůstal tam jen rok, pak šel 
vedoucí jejich kroužku Fero Gyure na vojnu, 
a tak Jano přešel na rakety.

Lodě mu však přirostly k srdci víc, než si 
sám myslel. V roce 1970 se sice ještě 
zúčastnil mistrovství Slovenska pionýrů 
v raketovém modelářství, ale o rok později už 
býval vidět zase u vody. A lodím už zůstal 
věrný dodnes. Od třídy E-X, v níž získal třikrát 
titul mistra Slovenska, se ale dostal až 
k rádiem řízeným modelům třídy FSR.

Jano nikdy nezapomněl na své začátky 
pod vedením F. Gyůreho, a tak v roce 1974 
začal sám v KDPM vést modelářský kroužek. 
Práce s mládeží už se nevzdal ani na vojně; 
vedl kroužek lodních modelářů ve Stodu a po 
návratu z vojny doma v ODPM. Když v roce 
1982 otevřeli v Banské Bystrici stanici mla
dých techniků, bylo jednou z jejích prvních 
odborností lodní modelářství; instruktorem 
byl — a je dodnes — Ján Miškovič. A jeho 
svěřenci mají i výsledky. Letos se stal Martin 
Guštafík mistrem Slovenska v kategorii E-XŽ, 
v loňském roce Janův odchovanec Martin 
Mihalík zvítězil na mistrovství Slovenska 
v kategorii FSR 3,5.

V roce 1975 se Jano stal členem modelář
ského klubu místního aeroklubu Zväzarmu. 
Když se otvírala stanice mladých techniků, 
pomáhal v ní založit novou ZO Zväzarmu; 
dnes je jejím místopředsedou. Kromě toho je 
Ján členem komise lodních modelářů rady 
modelářství ÚV Svazarmu i SÚV Zväzarmu 
a tajemníkem rady modelářství KV Zväzar
mu. A jeho koníček se mu stal i zaměst
náním. V loňském roce mu totiž byla nabíd
nuta funkce referenta pro modelářství 
a kynologii na KV Zväzarmu. Jano přijal 
a dnes říká, že udělal dobře. Snaží se ve své 
funkci pozvednout některé zaostávající mo
delářské kategorie na úroveň těch ostatních, 
především — jak jinak — s orientací na 
mládež.

Činnost Jána Miškoviče byla oceněna 
nejen svazarmovskými orgány Čestným od
znakem Zväzarmu, ale i orgány SZM stříbr
nou a bronzovou medailí Za socialistickou 
výchovu.

Přestože se Jano věnuje hlavně lodím, 
občas si „zafušuje" i do jiných kategorií, 
především do svahových RC větroňů. A když 
už sám nelétá, aspoň modely fotografuje 
nebo filmuje. Až někdy na soutěži uvidíte 
mladíka s rozesmátou tváří, ukrytou za 
fotoaparátem nebo kamerou, bude to Ján 
Miškovič.

T. Sládek
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■  Modelářství bylo letos druhou 
nej úspěšnější ' svazarmovskou 
odborností, což s uznáním kon
statoval i předseda ÚV Svazar- 
mu genpor. V. Horáček při svém 
setkání s nejlepšími sportovci 

Svazarmu 24. září. Nás může těšit, že 
i my jsme přispěli čtyřmi medailemi, 
dvěma z mistrovství Evropy v kategorii 
F1E v Rakousku a dalšími dvěma 
z mistrovství Evropy v kategoriích F1A, 
F1B a F1C v Jugoslávii. Přitom zisk 
medaile není ve volném letu nijak 
snadný — třeba v Jugoslávii soutěžila 
reprezentační družstva dvaceti zemí 
a jejich úroveň byla značně vyrovnaná, 
například v kategorii F1A by ztráta 
celého družstva pouhých 36 s zname
nala až čtvrté místo.
■ Na mistrovství Evropy v Rakousku se 
nás všichni ptali, proč se nekonala 
letošní mezinárodní soutěž na Rané. 
Rádi by byli přijeli, naše kopce se jim 
líbí. Doma musejí létat vysoko v horách, 
kde jsou podmínky často zcela nepřija
telné. V Jugoslávii se zase všichni ptali, 
kdy se konečně uskuteční mezinárodní 
Jihočeský pohár. Zahraničním účastní
kům se vždy velmi líbil a rádi by přijeli 
znovu. V obou případech se těžko 
odpovídalo, vždyť i naši modeláři se na 
tyto akce vždycky těší. Je však jen naší 
chybou, že se nekonají stejně často 
jako třeba mezinárodní soutěže RC 
modelů.
■ Nastal konec sezóny, a tak je třeba 
modely ,,zazimovat“. Před jejich ulože
ním je vhodné si zaznamenat, jak jsou 
nakroucené nosné plochy. U dobrých 
modelů proto, aby byly stejně dobré 
i na jaře, a u špatných zase budeme 
vědět, že „tudy cesta nevede". Záznam 
pokud možno během zimy neztratíme. 
Modely by měly být uskladněny v suché 
místnosti, trupy zavěšeny. Vůbec nej
horší je naskládat křídla naležato na 
sebe. Ta spodní už totiž nesou takovou 
zátěž, že po několika měsících „odpo
činku" budou vypadat úplně jinak (to je 
vyzkoušeno). Postačí naskládat křídla 
do bedny a tu pak postavit na výšku. 
Tak jsou křídla nejméně namáhána 
a pravděpodobnost, že zůstanou stej
ná, jaká byla na podzim, je největší.
■ Zimní období je také vhodná doba 
pro renovaci potahu, který patří 
k nejnamáhanéjším částem modelu. 
Navíc jsou vlastnosti laku takové, že 
papírový potah po několika létech 
ztrácí pružnost a snadno praská. Čás
tečně pomůže přelakování jednou až 
dvěma vrstvami nitrolaku, lepší je 
ovšem potah zcela vyměnit. Sejmutí 
starého potahu je téměř hračkou, pou- 
žijeme-li známé metody s nitroředi- 
dlem, toaletním papírem a polyetyléno
vým sáčkem. Známý sovětský vétroňář 
Cop mi na letošním mistrovství Evropy 
prozradil, že mění potah každé dva až 
tři roky. To je spíše nižší hranice, ale 
pět let starý potah je už určitě špatný.

ING. IVAN HOŘEJŠÍ

V
Příznivcům 
volného letu

Vystřelovací
polomaketa SUCHOJ

V časopisu Atom 6/1984 byl popsán 
sovětský víceúčelový bojový letoun typu Su. 
Posloužil mi jako předloha k zhotovení 
vystřelovacího modelu (půdorys křídla je 
zvětšen). Letadla tohoto typu se zúčastnila 
i letošního spojeneckého vojenského cvičení 
Štít 84.

Skutečný Suchoj je samonosný celokovo- 
vý hornoplošník s měnitelnou šípovitosti 
křídla s úhly základních poloh 16°, 45° a 68°. 
V prodloužené části přídě je instalována 
speciální výstroj včetně radiolokátoru a lase
rového zařízení. Kabina je dvoumístná, 
s vystřelovacími sedadly umístěnými vedle 
sebe. Dva proudové motory Tumanskij 
R-29B s přídavným spalováním, každý o tahu 
115 kN, jsou umístěny v zadní části trupu. 
Tříkolový zatahovací podvozek je vybaven 
zdvojenými koly. Letoun je vyzbrojen dvěma 
pevně zabudovanými kanóny ráže 30, pod 
trupem je další kanón ráže 23. Pod křídlem 
a trupem je devět závěsníků pro zavěšení 
přídavných nádrží, řízených střel a další 
výzbroje. Hmotnost prázdného letounu je 20 
tun, maximální vzletová hmotnost 39,5 tuny. 
Rozpětí se podle šípovitosti pohybuje od 
9,6 m do 17,3 m. Maximální rychlost ve výšce 
16 500 m je M =  2,3.

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

Trup 1 vyřízneme z prkénka rovné, tvrdé 
balsy tl. 4. Přilepíme svislou ocasní plochu 2 
z balsy tl. 3, obroušenou do souměrného 
profilu. Po zaschnutí dobrousíme na přesný 
tvar a z ojtou stran přední části trupu 
nalepíme nákližky 3 z překližky tl. 1. Zale
píme kolík 4 z tvrdého dřeva šířky 7 a po 
zaschnutí ho zabrousíme do roviny s povr
chem trupu. Na kolík nedoporučuji užívat 
ocelový drát, jeho upevnění nemá dlouhou 
životnost. Na spodek trupu přilepíme po
mocnou stabilizační plochu 5 z překližky tl. 
0,8 až 1.

Křídlo z balsy tl. 3 slepíme z dílů 6 a 7, 
každou polovinu zvlášť. Můžeme zvolit 
i šípovitost 45°) půdorys je vyznačen barev
ným přetiskem. V každém případě je nutné 
dodržet směr let dřeva. Obě poloviny křídla 
lehce slepíme a vybrousíme do souměrného 
profilu. Broušení věnujeme pozornost 
— nepospícháme a průběžně kontrolujeme 
shodnost opracování obou polovin.

Oba díly 8 vodorovné ocasní plochy vyříz
neme z balsy tl, 2, slepíme a vybrousíme do 
souměrného profilu.

Všechny díly nalakujeme řídkým čirým

■ Úprava vrtačky 
PIKO

Již několik let používám elektrickou vr
tačku Piko na napětí 12 V. Vadila mi však její 
malá výkonnost, při vrtání kovů se totiž motor 
často zastavoval. Proto jsem jej nahradil 
motorem Mabuchi 380 za 35 Kčs. Postup je 
jednoduchý:

Z rozebrané vrtačky vyjmeme původní 
motor, odpájíme přívody a stahovákem se
jmeme pastorek. Skalpelem odřízneme žeb
ra pro upevnění původního motoru. Na 
motor Mabuchi připájíme pastorek a přívod
ní kabely. Motor se sejmutým třmenem 
usadíme do krytu. Jde do něj jen velmi těsně. 
Má-li motor správnou polohu a převodová 
kola jsou na svých místech, můžeme vrtačku 
sešroubovat.

Takto upravenou vrtačku používám již půl 
roku a zatím se mi ji nepodařilo zablokovat. 
K napájení používám transformátoru o vý
stupním napětí 9, 11 a 14 V. Odběr motoru je 
asi 2,5 A, někdy však může vystoupit až na 
10 A, s tím musíme počítat s ohledem na 
usměrňovači diody. K napájení lze použít 
i autobaterii, například při opravách na letišti. 
Otáčky upravené vrtačky jsou podstatně 
vyšší než s původním motorem.

Július Fabián, 
Velký Křtíš

■ Zajištění matice

K zajištění matic proti povolení používáme 
speciálních podložek nebo volíme matice 
o extrémně malých stoupáních. Málo známý 
je však způsob znázorněný na obrázku. 
Matici příčně nařízneme a pak ji zklepneme, 
čímž se elasticky deformuje. Po našroubo

vání na závit se sice srovná do původního 
tvaru, ale zůstane samosvorná, takže dalšího 
jištění už není třeba. Popsaný způsob však 
nelze použít u malých matic.

Ladislav Nečesánek

■ Oprava motoru 
MVVS 2,5 DF

O letošních prázdninách jsem létal s RC 
modelem, poháněným motorem MVVS 2,5 
DF s tlumičem Modela, nasazeným přímo na 
výfukový otvor motoru. Po střemhlavém 
pádu modelu se nárazem o zem rozštípl 
nálitek pro připojení výfuku. Toto poškození 
jsem odstranil následovně: odštěpy na nálit- 
ku jsem ohnul na původní místa a zalil 
lepidlem Epoxy 1200. Po vytvrzení jsem 
nálitek obrousil na průměr 16 mm. Poškoze
nou část jsem potřel lepidlem Epoxy 1200 
a na nálitek jsem narazil prstenec, který jsem 
odřízl z mosazné trubky o světlosti 16 mm. 
Od té doby pracuje motor bez závad.

Při létání se mi také neosvědčily gumové 
kroužky pro utěsnění tlumiče, které účinkem 
paliva bobtnají. Úspěšně jsem je nahradil 
sbroušenými O kroužky do armatur.

Martin Hošek, Praha 5
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nitrolakem C 1005 a po zaschnutí je lehce 
přebrousíme brusným papírem nejjemněj
šího zrnění. Lakování a broušení opakujeme 
dvakrát až třikrát, podle kvality balsy. V trupu 
vyřízneme lupenkovou pilkou s jemnými 
zuby otvory pro křídlo a VOP. Podmínkou 
úspěšného létání s modelem je dodržet úhel 
seřízení: křídlo 0°, VOP — 1°. Na trup, křídlo 
a SOP narýsujeme černou tuší obrysy kabi
ny, nasávacích otvorů motorů, pohyblivých 
částí, panelů, výsostných znaků atp. Zasklení 
kabiny naznačíme nabarvením bílým nitroe- 
mailem. Všechny díly až na kabinu znovu 
nejméně dvakrát nalakujeme čirým nitrola
kem a model postupně slepíme (Kanago- 
mem, překližkové nákližky 3 raději epoxi
dem). Křídlo před zalepením do trupu naříz
neme v ose holicí čepelkou a přes hranu 
stolu nalomíme do vzepětí 5 mm na koncích 
křídla (není to nutné u křídla se šípovitostí 
45°).

Model můžeme celý vybarvit nitroemailem, 
jeho výkony však budou pochopitelně nižší.
V tom případě bude základní barva světle 
šedá, plochy vyznačené tečkované budou 
mít světlejší odstín, záď trupu by měla být 
ocelově šedá (stříbrná). Rudé hvězdy mají 
lemování bílou a rudou linkou, čísla letounu 
jsou červená, ohraničená tenkou černou 
linkou.

Model dovážíme olovem, které zadlabeme 
a zalepíme do přední části trupu, aby poloha 
těžiště odpovídala údaji na výkrese. Jestliže 
jsme zvolili verzi se šípovitostí křídla 45°, 
bude těžiště posunuto asi o 16 mm dozadu.
V místě vetknutí kolíku 4 do trupu vytvoříme 
z lepidla oblý přechod, aby se guma nezaře- 
závala do trupu.

Model zaklouzáváme za bezvětří, seřídíme 
jej na rovný přímý let opatrným nakruco- 
váním křídla, SOP, případně i VOP. Vystřelu
jeme jej gumou o průřezu 2x2 a délce asi 
4 m. Při každém létání dbáme na bezpečnost 
svou i diváků; vystřelovací modely vyžaduji 
dostatek prostoru a přehledný terén.

Ing. Aleš Jirásek 
RCA Mnichovo Hradiště

■ Kolo na podvozkovou 
nohu

se upevňuje připájenými podložkami nebo 
sešroubováním maticemi. Obě tato řešení 
však mají některé nevýhody. Při pájení 
podložky může stéci kyselina do otvoru kola 
a to se potom špatně otáčí. Kromě toho je 
výměna kola zdlouhavá. Matice se zase může 
samovolně uvolnit a vypadnout, anebo na
opak příliš utáhnout, takže brání kolu 
v otáčení.

Jednoduchým způsobem upevníme kolo 
pojistným třmenovým kroužkem podle 
obrázku. Pro orientaci uvádím ještě tabulku 
rozměrů podle ČSN.

Ladislav Nečesánek 
Rožná nad Pernštejnem

d! (mm) d2 (mm) m (mm)
1,9 2,2— 2,8 0,5
2,3 2,8— 3,9 0,5
3,2 3,9— 4,8 0,5
4,0 4,8— 6,0 0,8
5,0 6,0— 7,0 0,8
6,0 7,0— 8,0 0,8
7,0 8,0—10,0 1,1
9,0 10,0—13,4 1,1

12,0 13,0— 16,5 1,6

Legenda:
1 podvozková noha;
2 blokovací kroužek;
3 kolo;
4 pojistný třmenový 
kroužek
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Letošní mistrovství ČSSR v klasických 
volných kategoriích se konalo ve dnech 
21. až 23. září. Obtížného úkolu uspo
řádat tuto soutěž se ujali zkušení 

organizátoři z LMK Sezimovo Ústí pod 
vedením Milana Pšeida. Dlouholetá zkuše
nost pořadatelů se projevovala na každém 
kroku — všechno šlo jako hodiny.

Účastníci mistrovství se sjeli v pátek 21. 
září odpoledne do pionýrského tábora 
v Doubí, kde bylo zajištěno ubytování 
a stravování. Po přejímce modelů a vyřízení 
ostatních nutných formalit se uskutečnil 
slavnostní nástup za účasti místních předsta
vitelů veřejného života a · zástupce rady 
modelářství ÚV Svazarmu Dr. Štěpánka.

Mistrovství se zúčastnili osmdesát čtyři 
soutěžící v kategorii F1A, osmnáct soutě
žících v kategorii F1 Ba deset v kategorii F1C. 
Výběr proběhl na základě výsledků republi
kových přeborů.

Titul mistra ČSSR pro rok 1984 vybojoval 
Jaromír Orel z Uherského Hradiště

Mistr sportu Josef Klíma z Teplic připojil do 
své obsáhlé sbírky medaili další zlato

r v

MISTROVSTVÍ c s s r
v kategoriích
F1 A, F1B,
F1C Domácí soutěžící 

mistr sportu 
Vladimir Kubeš obsadil 
v kategorii F1B 
třetí místo

VÝSLEDKY
Kategorie F1A: 1. Jaromír Orel. Uherské 

Hradiště 1260; 2. ing. Jaroslav Knor. Martin 
1220; 3. Jiří Náhlovský. Semily 1215; 4. Milan 
Baďura. Roudnice nad Labem 1187; 5. Miloslav 
Hadrbolec. Liberec 1183; 6. Jiří Mráček, Plzeň 
1173; 7. Ladislav Ďurech, Holič 1161; 8. Miroslav 
Pokorný, Lomnice nad Popelkou 1160; 9. Václav 
Levý. Cheb 1140; 10. ing. Milan Valaštiak, 
Liptovský Mikuláš 1136 s 

Kategorie F1B: 1. Josef Klíma, Teplice 1244; 
2. Vladimír šanda 1215; 3. Vladimír Kubeš, oba 
Sezimovo Ústí 1197; 4. Jiří Libra, Brno 1080; 
5. František Rado, Partizánské 1040s 

Kategorie F1C: 1. Václav Patěk. Strakonice 
1242; 2. Čeněk Pátek, Praha 6 1199; 3. Josef 
Adlt, Přeštice 1142; 4. Jiří Doležal. Ostrava 1122: 
5. Ladislav Ďurech, Uherské Hradiště 1090s

Přestože se Ladislav Ďurech dnes spíše věnuje aktivistické činnosti a jeho zásluhou vyrůstají 
v Uherském Hradišti noví modeláři, létat umí stále: v kategorii F1C obsadil páté místo

Soutěžní lety měly začít v sobotu v 7 hodin. 
Přestože však v pátek bylo pěkně, ráno nás 
probudilo bubnování deště na střechy chat, 
v nichž jsme byli ubytováni. Počasí bylo 
opravdu nevlídné: vítr dosahoval rychlosti 
8 m/s a byla nepříjemná zima. Soutěž proto 
musela být zahájena s více než hodinovým 
zpožděním. Přesto bylo první kolo na hranici 
regulérnosti, pro špatnou viditelnost nemo
hla být řada letů doměřena až do konce. 
Šanci na ,,maxe“ měli jen ti, kteří si moudře 
počkali na konec kol.a. Počasí se zlepšovalo 
velmi pomalu, teprve’kolem poledne přestalo 
pršet a i vítr zeslábl. Přesto však byly 
podmínky po celou dobu soutěže značně 
obtížné, zejména pro větroňáře. Termických 
proudů se vyskytovalo jen málo a byly velmi 
slabé a obtížně rozpoznatelné.

Za těchto okolností nalétal plný počet 
sekund pouze jediný soutěžící, a to v katego
rii F1A: Jaromír Orel z Uherského Hradiště 
létá tradičně na mistrovství ČSSR skvěle. Ing. 
Jaroslav Knor z Martina zopakoval svým 
druhým místem výkon z předminulého mis
trovství a na třetím místě skončil současný 
přeborník ČSR Jiří Náhlovský.

V kategorii F1B zvítězil nestárnoucí Josef 
Klíma; ani se nechce věřit, že už učí 
modelařit svého vnuka. Dobře mu sekundo
vali místní borci Vladimír Šanda a Vladimír 
Kubeš.

V kategorii F1C byl jednoznačně nejlepší 
Václav Patěk, který nenalétal plný počet 
sekund jen kvůli tomu, že v prvním kole jeho 
model časoměřiči ztratili z dohledu. Spolehli
vě létal i Čeněk Pátek; na třetí místo se dostal 
Josef Adlt.

Václav Patěk létal s modelem, se kterým 
zvítězil již před dvěma léty v Martině a který 
již byl v Modeláři publikován. Oba další noví 
mistři ČSSR slíbili, že poskytnou plánky 
svých modelů ke zveřejnění.

Výkony soutěžících, dosažené za vyloženě 
nepříznivého počasí, znovu potvrdily světo
vou úroveň našich „volňáskářů". kteří se 
v posledních létech nikdy nevracejí z vrchol
ných světových či evropských soutěží 
s prázdnou. A co je hlavní — počet našich 
modelářů, kteří „umí", je vysoký.

Vyhlášení výsledků proběhlo důstojným

způsobem v sobotu večer v sále kulturního 
domu v Sezimově Ústí. Družná zábava všech 
účastníků, spojená s vyměňováním zkuše
ností, trvala asi do půlnoci, kdy se na vyzvání 
pořadatelů všichni zvedli a přistaveným 
autobusem disciplinovaně odjeli. Nutno po
dotknout, že se tomu řidič zmíněného auto
busu upřímné divil.

Závěrem je třeba poděkovat pořadatelům 
za dokonalou přípravu soutěže. Nechyběly 
ani zdánlivé maličkosti jako upomínkové 
skleničky, odznaky, obtisky mistrovství atp.

Zejména je však na místě ocenit výkon 
časoměřičů, kteří — ač ne všichni modeláři 
— obětavě celý den mrzli a mokli.

Naše díky si zaslouží i členové místního 
aeroklubu za ochotnou a úspěšnou pomoc 
při nedělním dohledávání několika modelů, 
které se ztratily v kukuřičném poli. S takovým 
porozuměním se my modeláři setkáváme už 
jen opravdu zřídka.

Ing. Ivan Hořejší 
Foto: Dr. Štěpánek
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■ Letošní mistrovství Evropy v kategorii 
magnetem řízených větroňů, které se 

J  uskutečnilo ve dnech 26. až 31. červen
ce v rakouském Wölkerkogel, přineslo 

opět výrazný úspěch čs. barvám. Výsledky 
byly zveřejněny v Modeláři 9/1984, dnes se 
zastavme u zajímavostí z oblasti techniky.

Jelikož plánovaný trénink se pro špatné 
počasí prakticky neuskutečnil, měli jsme 
příležitost prohlédnout si modely všech 
účastníků jen v průběhu jejich přejímky 
v předvečer soutěže. Zůstali jsme v hotelové 
hale, kde přejímka probíhala, po celou dobu 
jejího konání, takže můžeme popsat, jakými 
modely byla vybavena ostatní družstva.

Italský tým měl naprostou většinu svých 
modelů konstruovaných pro klidnější ovzdu
ší. V jeho výbavě nechyběly ani velké modely 
o rozpětí asi 2500 mm se zadní směrovkou, 
ovládanou klasickým přenosem magnetem, 
umístěným v předku trupu. S prudkým 
nárazovým větrem v průběhu soutěže se 
Italové vůbec nedovedli vyrovnat, a tak 
většina jejich prvních soutěžních letů končila 
s výsledkem na hranici platného pokusu 
20 s, teprve v závěru soutěže předvedli 
Satori a Mauri několik skutečně řízených 
letů.

Vítězné čs. druž
stvo se svými mo
dely. Zleva P. 
Stloukal, B. Ber
ger a R. Musil

TECHNIKA 
na mistrovství 

Evropy 
svahových 

vetronu

F1E

Za Velkou Británii startovali tentokrát jen 
dva soutěžící. Nestor a velký propagátor této 
kategorie ve Velké Británii Faulkner se 
představil s modely s neobvykle mohutnými 
trupy eliptického průřezu, laminovanými na 
kopytě z diagonálně kladených pásků balsy. 
Modely měly řízenou zadní směrovku podle 
exmistra Evropy Feruglia. Druhý britský 
soutěžící Bartle měl běžné větroně kategorie 
F1A, přestavěné na klasické přední řízení. 
S těmito modely a navíc jen s minimálními 
zkušenostmi neměl šanci na slušné umístění 
a skončil v soutěži poslední. Nutno podo
tknout, že jej to nijak nevyvedlo z míry 
a pokuřoval dál své doutníky s pravým 
klidem Angličana.

Modely obhájců titulu, reprezentantů NSR, 
většinou vycházely z typu Besch, zkonstruo
vaného jejich trenérem Schůsslerem, hodily 
se však spíše do mírnějšího větru. Pět téměř 
shodných takových modelů měli Gůnter 
a Viktor, který ale létal i s modelem s křídlem 
typu Jedelski. Rovněž pět téměř shodných 
modelů, odpovídajících velikostí asi modelu 
kategorie F1A, předvedl jeden z největších 
expertů v této kategorii, bývalý několika
násobný mistr Evropy H. Schubert. Jeho 
modely měly shodné trupy, nastříkané fluo
rescenční oranžovou barvou, a klasické 
nosné plochy s papírovým potahem, které se 
lišily profily. Ani tyto modely nebyly příliš 
vhodné do podmínek, panujících při soutěži, 
ale starý taktik Schubert ztratil jen 14 s 
v druhém kole a nakonec obsadil třetí místo. 
S odlišnými modely s nosnými plochami 
o poměrně malé štíhlosti se představil obháj
ce mistrovského titulu Schroder. Přestože 
však jeho modely vypadaly do daného 
počasí jako vhodné, podařilo se Schröderovi 
dosáhnout maxima jen ve čtvrtém kole 
a v soutěži skončil až sedmý. Závažnou 
vadou se ukázala být poměrně velká hmot
nost nosných ploch jeho modelů (zejména

křídla s polystyrénovým jádrem), která vyvo
zovala za letu značné setrvačné síly. Dalším 
Schroderovým nedostatkem byly i poddi
menzované trupy z balsových přířezů, které 
měly v přední části stěny jen z balsy tl. asi 
2 mm, bez jakéhokoliv dalšího zpevnění, jak 
jsme viděli právě na jednom zlomeném 
Schróderově trupu.

Ve švýcarském družstvu je jakousi obdo
bou H. Schuberta z německého týmu další 
exmistr Evropy Haller. Ten předvedl také pět 
téměř shodných modelů velikosti větroňů 
kategorie F1A s klasickými nosnými plocha
mi s papírovým potahem, vzájemně se 
lišícími použitými profily. Haller díky svým 
zkušenostem létal i s těmito modely maxima, 
ale velká ztráta z prvního kola jej odsunula až 
na šesté místo. Další člen švýcarského 
družstva Hauerstein měl modely rovněž 
odpovídající velikostí větroňům kategorie 
F1 A. Větrné počasí mu vyloženě nevyhovova
lo — několikrát jsem při společném čekání 
na okamžik vhodný ke startu slyšel jeho

bolestné vzdechy. Zvláštní kapitolou byly 
modely třetího člena švýcarského družstva 
dr. Bodmera — neortodoxní koncepce pouze 
se zadní směrovkou, řízenou zepředu buď 
elektronicky, anebo , magnetem. Ani jeho 
velké modely klasické konstrukce s trupy 
s papírovým potahem (konstrukčně podobné 
modelům našeho nestárnoucího Václava 
Šípka) však pro dané počasí vůbec nevyho
vovaly a jediné maximum, které dr. Bodmer 
naletěl ve čtvrtém kole, rozhodně neodpo
vídá úspěchům, jichž dosáhl v minulosti.

Modely členů rakouského družstva poměr
ně dobře známe z jejich startů u nás. 
Nováček Almesberger létal ve větru velice 
slabě a ani známý Salzer s dělenými roz
kládacími modely, aby se vešly do malé 
bedny, neuspěl: jeho větroně často končily 
svůj let ve spirále. Zastavme se u nového 
mistra Evropy Karla Lintnera, který odváděl 
špičkové výkony již na několika předchozích 
mistrovstvích. Vítězný model velikosti asi 
větroně F1A měl nosnou plochu potaženou 
papírem s nažehlovací fólií; zajímavé byly 
oddělitelné dlouhé uši. Křídlo se přivazovalo 
gumou na vyšší pylon. Trup měl přední část 
s řízením oddělitelnou. Zespodu na trup 
připevňoval sympatický „Čárlí" olověná 
závaží podle síly větru, již si nechával měřit 
anemometrem. Podle síly větru odměřoval 
posuvným měřítkem i nastavení šroubu pro 
seřízení VOP. Jinak jeho model nebyl nikte
rak neobvyklý a ani nijak výjimečně postave
ný, měl však v silném větru velmi dobrou 
schopnost pronikání. V rozlétávacím letu 
s Hallerem pronikal na rozdíl od Hallerova 
modelu až příliš rychle dopředu a pravděpo
dobně nenávratně se ztratil v lesním porostu.

Vítězné čs. družstvo nakonec: Každý člen 
našeho týmu byl vybaven dvěma modely do 
větru. Plánek Stloukalova modelu bude zve
řejněn, modely Bergera i Musila byly podo
bné koncepce i velikosti. Výsledky našich 
potěšily zejména u nováčků Stloukala 
a Bergera, kteří v minulosti modely do větru 
neměli a postavili je teprve po několika 
neúspěších při jarních kontrolních soustře
děních ve ztížených podmínkách. Bohouš 
Berger měl dokonce naději na nejvyšší 
umístění, připravila jej o ně ztráta v třetím 
kole, kdy model v prudce zvířeném ovzduší 
přistál předčasně na kopečku před místem 
startu. Zprvu jsme se dokonce domnívali, že 
se porouchalo řízeni, vzápětí ale předvedl 
podobný let v soutěži Evropského poháru 
i špičkový soutěžící Ritterbusch z NSR.

V závěru můžeme konstatovat, že až na 
výjimky, o nichž jsem se už zmínil, se k řízení 
modelů používalo výhradně klasického řízení 
s otočným tyčovým magnetem. Hotové kom
plety řízení se vyrábějí v NSR a ve Švýcarsku, 
naše domácí řízení jsou asi na stejné úrovni. 
Většina soutěžících měla modely vybaveny 
bzučáky pro jejich snazší nalezen! v nepře
hledném terénu. Novinkou byly poněkud 
rozměrnější, ale i výkonnější bzučáky 
s přerušovaným tónem. Pro daný terén 
a nepříznivé počasí byly téměř ideální naše 
modely do větru, které ve vybavení ostatních 
družstev většinou chyběly. Toho si samozřej
mě všichni dobře všimli, a tak lze předpo
kládat, že pokud se některé příští mistrovství 
odehraje v podobných podmínkách, nebu
deme už to mít zdaleka tak lehké.

Jiří Kalina

Rozložený model dr. Bodmera. Dobře je vidět, že na trupu je pouze zadní směrovka
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Sportovní
model
poháněný
gumovým
svazkem
ČENDA
Konstrukce:
Jiří KALINA

Čenda je určen pro m írně pokročilé  
m odeláře, kteří mají již základní zkuše
nosti se stavbou leteckých modelů.

Prototyp modelu jsem  navrhl před 
třem i roky. Snažil jsem  se o co největší 
úsporu balsy, takže jsem  použil hlavně 
tuzemské borové lišty. Bedničkovitý 
tvar pom ěrně vysokého trupu jsem  
zvolil zám ěrně po zkušenostech s p řed
chozím i sportovním i modely na gum o
vý pohon. V trupu je tudíž dostatek 
prostoru pro ukotvení podvozku, vlože
ní i vytáčení svazku, zanedbatelné 
nejsou ani jeho stabilizační vlastnosti. 
Prototyp, tehdy ještě pojm enovaný 
Kos, mne nezklamal. Nejen mne, p ro 
tože i přes nedostatek gum y si ode mne 
vyžádalo před časem několik m odelářů 
kopii výkresu.

V loňském  roce se dlouho očekávaná 
guma objevila v m odelářských p rode j
nách, kde jsou k mání i plastiková 
žebra M odela pro model kategorie A3 
Favorit. Ta jsem — spolu s vrtulovým  
kom pletem  Igra s plastikovou vrtulí 
o prům ěru 240 mm — použil pro pře
stavbu m odelu do další verze, nazvané 
již Čenda.

Všechny lišty konstrukce modelu 
jsou opět tuzemské, takže spotřeba 
balsy je  prakticky zanedbatelná; stačí 
pár odřezků na zhotovení hlavice, 
ukončení ploch a nutné výplně trupu 
a nosných ploch. Přes použití tuzem 
ského m ateriálu na vodorovnou i svis
lou ocasní plochu bylo nutné dovážit 
model vpředu pouze třem i gram y 
zátěže. Letová hm otnost modelu činí

Stavební plánek modelu Čenda ve sku
tečné velikosti s úplným stavebním 
návodem (1 list formátu A1) vyjde pod 
číslem 111 v řadě plánků Modelář

115 gram ů včetně desetigram ového 
svazku gumy, takže i plošné zatížení 
11 g /d m 2 je vyhovující.

Letové zkoušky s novými nosnými 
plocham i s p lastikovým i žebry proběhly 
v drsném  zimním větrném  počasí. 
Model Čenda však hned prvním letem 
předvedl, že jeho vynikající letová stab i
lita zůstala zachována. Prům ěrný letový 
výkon modelu je za hranicí 60 sekund, 
takže se s m odelem  lze zúčastnit 
i soutěží v kategoriích P-30 a B1, je jichž 
stavebním předpisům  odpovídá včetně 
předepsaného průřezu trupu (pro kate
gorii B1) — pochopite lně při dodržení

povolené hm otnosti gum ového svazku 
10 gram ů. Pro soutěžní létání lze 
vyjm out podvozek, který jinak um ožňu
je efektní starty modelu z kousku rovné 
plochy a chrání i jeho potah při přistání 
v terénu.

Trup má bočnice z lišt o průřezu 
3x3 mm, mezi něž jsou vlepeny pře
kližkové přepážky a výztuhy z lišt. 
Kabina je z čiré p lastikové fólie.

Křídlo je  stavěno ze dvou polovin, 
které jsou po sestavení uprostřed sle
peny k sobě a spoj je  vyztužen pře
kližkovou spojkou.

Ocasní plochy. Vodorovná ocasní 
plocha je  sestavena stejně jako křídlo, 
svislá ocasní plocha je sestavena z lišt 
2x4  mm a balsových dílů.

Prototyp modelu je potažen papírem 
Japan, použít lze i M ikalentu či hedváb
ný papír. Proti v lhkosti je  celý povrch 
modelu im pregnován čtyřm i nátěry s il
ně zředěného č irého napínacího n itro - 
laku C 1106.

Název: Čenda
Konstrukce Jiří Kalina
Typ: sportovní model odpo

vídající
kategoriím P-30 a B1

Rozpětí: 775 mm
Délka: 630 mm
Hmotnost:
Křídlo:

115 g

plocha 8,0 dm2
profil Modela
hlavní materiál 

Ocasní plochy:

smrkové lišty 
a plast, žebra

plocha VOP 2,5 dm2
profil Modela
hlavní materiál smrkové lišty a plast, 

žebra
SOP
Trup:

smrkové lišty

hlavní materiál smrkové lišty, překližka, 
balsa

Pohon: gumový svazek o hmot
nosti 10 g
plast, vrtule ø 240 mm

Hlavní materiál
Plastiková žebra Modela — Favorit pro křidlo 

a VOP — po 1 sadě
Komplet s plastikovou vrtulí Igra ø 240 mm

— 1 ks
Guma 1x3m m  — 10g; 1x1 mm — 1 m 
Ocelový drát ø 1,2 — 0,5 m; ø 0,2 až 0,5

— 0,1 m
Plastiková kolečka ø 25 až 30 — 2 ks 
Borové lišty 3x3 mm — 6 ks; 3x5 mm — 2 ks; 

2x5 mm — 3 ks; 2x4 mm — 1 ks; 2x3 mm
— 1 ks

Překližka tl. 1— 2 dm2 
Lepidlo Kanagom — 1 tuba,
Potahový papír — 1,5 archu 
Bambusová štěpina — 1 ks 
Plastiková fólie na kabinu — 2 dm2 
Balsa tl. 1 mm — 3 dm2 
Balsové odřezky tl. 3 — 2 dm2 
Plastiková hadička (bužírka) — 0,1 m 
Olovo — 10 g
Nitrolak čirý vypínací — 150 g 
Nitroředidlo — 150 g 
Mazáni na gumu — lahvička
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RCV2 Symfonik

■ Podle podkladů a fotografií, které 
jsem získal od modelářů z NSR, 
nepřinesla ani tam letošní sezóna 
v kategorii F3A nic zásadně nového. 
Modely jsou sice v průměru o trochu 
větší (rozpětí v rozmezí 1700 až 

1850 mm), ale způsob létání se proti staré 
sestavě prakticky nezměnil — jen se létá ve 
větší vzdálenosti od pilota, resp. bodovačů. 
Tento způsob létání předvedli účastnici 
z NSR i na mezinárodní soutěži F3A 
v Bratislavě a svým způsobem obešli záměr 
RC subkomise CIAM zpomalit let modelů 
a tak jej přiblížit letu skutečných akrobatic
kých letadel. Po konstrukční stránce jsou 
modely stavěné v NSR konvenční, ale lze 
pozorovat stále větší uplatnění moderních 
materiálů a metod. Například laminátový 
trup modelu Altair, který je společnou kon
strukcí W. Schweikera a G. Hoppeho, je 
vyroben technologií sendvičového laminátu 
s použitím polystyrénu a kevlarových vláken 
a váží pouze 360 g. Objevily se rovněž 
„celolaminátové" modely bez jediného kous
ku balsy, přičemž letová hmotnost těchto 
modelů je pouze 3800 g, což je při rozpětí 
1850 mm skutečné pozoruhodné.
■ Nový katalog firmy Futaba nepřináší sice 
žádné převratné novinky, ale ukazuje, že 
hromadná výroba umožňuje značně snížit 
ceny i u souprav s modulací PCM. Souprava 
FP-8 AP pro osm serv, která je vybavena 
všemi „rozumnými udělátky", jako jsou dvojí 
výchylky, mixéry apod., stojí se dvěma servy 
FP-S128 pouze 63 500 jenů, což je v pře
počtu přibližně 650 DM. Cenově je tedy tato 
souprava hluboko pod úrovní srovnatelných 
západoevropských výrobků. Zajímavá jsou 
rovněž subminiaturní serva FP-S133 o hmot
nosti pouze 19 g a subminiaturní dvouka
nálový přijímač (bohužel pouze AM 
a 27 MHz) o hmotnosti 21 g. Vyznavače 
elektropohonu jistě budou zajímat pulsní 
regulátory, které firma nabízí v několika 
verzích, které je možno zatěžovat proudy až 
do 40 A trvale a 64 A špičkově. Pro automo- 
deláře jsou zajímavé soupravy série Mag
num, které mají vysílač pistolového typu 
a jsou k dispozici v několika verzích, lišících 
se vybavením.
■ Bodování nové sestavy F3A přináší pro
blémy spojené s tím, že bodovač musí hlásit 
známku za každý obrat svému zapisovateli 
a že tudíž pokud bodovači sedí blízko u sebe 
(a to by s ohledem na letový prostor měli!), 
dochází k nežádoucím „přeslechům" 
a vzájemnému ovlivňování. Bude asi třeba se 
tímto problémem zabývat a jako rozumný (i 
když trochu technicky náročný) se jeví návrh 
řešeni, které vyzkoušeli pořadatelé v Au
strálii. Všem bodovačům nasadili sluchátka 
a mikrofony a zapisovače posadili přímo do 
vyhodnocovací místnosti, čímž odpadla 
současně starost s přenášením bodovacích 
lístků. Bodovači pak mohou sedět prakticky 
těsně vedle sebe a navzájem se s nasaze
nými sluchátky neslyší. Z hlediska vyšší 
objektivnosti je to jistě přínos, ale pro 
bodovače to jistě nebude žádná slast mít 
několik hodin sluchátka na uších. Z bodování 
nové sestavy se tedy postupně stává velmi 
náročná a únavná záležitost.

v zn ik l ja k o  so u těžn í spec iá l, n icm én ě  
se ukáza lo , že je  v h o d n ý  i ja k o  š k o ln í  
m ode l. N e jeden  m o d e lá ř  se s ním  
n a u č il lé ta t a ti, k te ř í je j  j iž  postav ili, 
j is tě  rá d i p o tv rd í je h o  ve lm i d o b ré  
le to vé  v las tnosti.

Trup je tvořen balsovými bočnicemi ti. 
3 mm. Vrchní a spodní část je polepena 
balsou tl. 3 mm s vlákny napříč, podélníky 
mají průřez 6x3 mm. Hlavice trupu je slepe
na z tvrdé balsy tl. 10 mm, od ní až po 
odtokovou část křídla je trup zesílen pře
kližkou tl. 2 mm. Přepážky jsou z překližky tl. 
3 mm. Centroplán je slepen z několika vrstev 
překližky tl. 2 mm, z níž je i rám kabiny, která 
je v rozích vyztužena balsovými lištami 
o průřezu 3x3 mm. Vpředu je v rámu výřez 
pro šroub M4, který je zašroubován v hlavici. 
V zadní části je kabina zajištěna pojistkou, 
která zároveň zajišťuje kryt centroplánu, 
umožňující přístup k servům.

Kýlová plocha má náběžnou část i Steven 
z balsy tl. 10 mm, přechod jez balsy tl. 7 mm. 
Uchycení plovoucí výškovky včetně žeber 
centroplánu je z překližky tl. 2 mm; ovládací 
páka je zn. Modela. Tuhý potah je z balsy tl.
2 mm.

Směrovka je konstrukční; ke kýlu je 
upevněna dvěma závěsy Modela, vlepenými 
do balsového hranolu o průřezu 10x10 mm, 
na který jsou přilepeny smrkové lišty 
2x4 mm. Mezi ně jsou vsazena balsová žebra 
tl. 2 mm a nosník je vylepen balsovou 
stojinou tl. 2 mm. Odtoková lišta je z balsy tl.
3 mm. Proti odření je na spodní části 
směrovky nalepena překližka tl. 2 mm. Kon
cový oblouk je z balsy tl. 10 mm.

Křídlo má ve střední části profil E 385, 
který na uších postupně přechází v E 387. 
Žebra z tvrdé balsy tl. 2 mm jsou zhotovena 
interpolací. Hlavní nosník je ze dvou lišt 
o průřezu 3x6 mm, které jsou mezi žebry 
vylepeny stojinami z balsy tl. 2 mm (s léty 
svisle). V kořenu křídla je pouzdro pro 
spojku (planžetu) tvořené lištami nosníku 
a z každé strany přilepenou stojinou 
z překližky tl. 2 mm. Mezi pouzdrem a žebry 
jsou nalepeny trojúhelníkové stojiny z balsy 
tl. 5 mm. Celé pouzdro je omotáno silonovou 
nití. Spojka křídla je buď ze dvou duralových 
planžet tl. 2 mm, nebo jedné tl. 4 mm. 
Výhodnější, i když pracnější, je první varian
ta. Náběžná lišta je z velmi tvrdé balsy tl. 
10 mm a měkčí tl. 4 mm, přilepena je Epoxy 
1200. Tuhý potah a pásky žeber jsou z balsy 
tl. 2 mm. Kořenové žebro je z překližky tl.

2 mm. Středící kolík o průměru 4 mm je 
z bambusu a je přilepen na překližku tl.
1 mm. Odtoková lišta je ze dvou pásků balsy 
tl. 2 mm, proložených skelnou tkaninou 
a slepených Epoxy 1200. Spojka uší je 
z překližky tl. 5 mm. Koncový oblouk je 
z balsového hranolu o průřezu 20x30 mm. 
Vnější konce křídla jsou překrouceny o 8 až 
10 mm do negativu.

Vodorovná ocasní plocha s profilem NA- 
CA 0009 má nosník ze středně tvrdé balsy tl. 
5 mm, na který jsou navlečena žebra z balsy 
tl. 2 mm. Náběžná lišta je z balsy tl. 7 mm, 
torzní skříň z balsy tl. 2 mm. Odtoková lišta je 
z balsy tl. 3 mm, koncový oblouk z balsy tl. 
10 mm. Do kořenového žebra z balsy tl.
2 mm jsou vlepeny dvě papírové trubky 
o průměru 3,2 mm a 6,4 mm pro spojovací 
dráty o průměrech 4 a 2 mm. Papírová 
trubka o průměru 6,4 mm je i s klínky z balsy 
tl. 5 mm přilepena k nosníku a omotána 
silonovou nití.

Povrchová úprava. Všechny díly jsou 
třikrát lakovány čirým zaponovým nitrolakem 
a po jednotlivých nátěrech přebroušeny. 
Přední část trupu a spojení kýlu s trupem 
jsou potaženy dvěma vrstvami monofilu. 
Všechny díly jsou potaženy středně tlustým 
Modelspanem. Potah je nejprve přilakován 
lepicím nitrolakem, potom jsou položeny dvě 
vrstvy napínacího a dvě vrstvy lesklého 
nitrolaku. Barevná povrchová úprava je 
závislá na vkusu a možnostech jednotlivce: 
lze jí hodné dohnat, ale i zkazit.

Montáž. Poloviny křídla se nasazují na 
duralovou planžetu. Proti vysunutí jsou zajiš
těna háčky ve výřezech v kořenových žeb
rech křídla, které jsou gumovými oky přita
hovány k trupu. Poloviny výškovky jsou 
pouze nasunuty na spojovací dráty.

Létání. Základem úspěchu je lehký 
a nezkroucený model; takový létá ze 150m 
šňůry běžně přes 400 s, v kluzu reaguje 
citlivě i na slabou termiku. Starty ze šňůry, 
popřípadě z „gumicuku", nečiní žádné potíže 
— model nemá snahu utíkat do stran. Díky 
plovoucím kormidlům je i přes poměrně 
velké rozpětí velmi obratný. Přestože model 
působí subtilně, může startovat i motorovým 
navijákem.

Přesnost přistání lze trénovat i z ruky: po 
mírném potlačení se dá model vyhodit do 
výšky 8 až 10 m, z níž klouže kolem půl 
minuty. Nejlepší soutěžní výkon modelu 
Symfonik je 1355 s, tréninkový 1367 s.

M. Krafta, 
LMK Dolní Chabry

ING. JIŘÍ HAVEL

— v —

O řízení 
rádiem
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■ RC karburátor 
Mikro-Universal 
-model 1984

V roce 1983 jsme vás seznámili s novým, 
karburátorem pro motory 2 až 3,5 cm3. 
Princip činnosti spočívá v tom, že při volno
běhu motoru se přívod paliva nepřivírá 
jehlou, ale otočným šoupátkem, opatřeným 
průtokovým otvorem a zářezem. Při plných 
otáčkách se řídí přípust paliva jehlou jako 
u jiných karburátorů. Seřizovači šroub slouží 
jako doraz šoupátka a nastavuje se jím 
potřebná velikost štěrbiny pro přívod vzdu
chu při volnoběhu. Tímto uspořádáním se 
snižuje spotřeba paliva až o 80 % oproti 
karburátoru, kde se pro snížení otáček 
omezuje pouze přívod vzduchu.

Rada modelářů uvedený karburátor již 
vlastní a podle příznivého ohlasu je s ním

spokojena. Někteří zájemci se ale ptají, 
v čem spočívá jeho univerzálnost a zda by 
bylo možné karburátor použít i pro větší 
motory. Z fotografie je vidět, že karburátor 
byl vyzkoušen mimo jiné na motorech MVVS 
3,5 cm3 (r. v. 1983), Raduga 7 cm3 (r. v. 81) 
a MVVS 5,6 cm3 (r. v. 1969). Nový zvětšený 
karburátor konstrukce V. Stejskala lze totiž 
použit pro motory až 10 cm3 tuzemské 
i zahraniční výroby. Oproti karburátoru 
v provedení 1983 byla u obou velikostí 
upravena ovládací skupina přípustě paliva. 
Škrticí jehla s delším dvojitým vedením je 
brzděna plochou zdvojenou pružinou. Tím 
bylo odstraněno případné kmitání za Chodu 
motoru nebo ztráta jehly za letu. V základním 
provedení má upevňovací díl karburátoru 
průměr 11 mm a délku 9 mm. Univerzálnost 
spočívá v tom, že uvedené rozměry lze při 
výrobě změnit podle objednávky, v krajním 
případě lze motor (zejména zahraniční 
z oblasti palcových měr) zaslat k montáži.

I když je inovovaný karburátor v provedení 
1984 složitější, jeho cena se nemění — činí 
160 Kčs. K této ceně se připočítává poštov
né, obal a pojistné v celkové výši 15 Kčs. 
Zájemci se mohou obrátit na adresu Mikro, 
Průběžná 21, 100 00 Praha 10-Strašnice.

Družební 
setkání 
s pylonáři 
NDR

Ve dnech 11. a 12. srpna proběhlo na 
ploše bývalého piachtařského letiště u měs
tečka Gardelegen přátelské družební setkání 
s pylonáři NDR. Setkání se zúčastnila většina 
pylonářů z NDR, mezi nimi staří známí Haase, 
Nauke, Kretschmer a další. Naši závodníci 
přijeli většinou se svými náhradními modely 
F3D a využili závodu zejména k ostrému 
tréninku. Celý závod v obou kategoriích 
připravili naši přátelé velmi dobře, i když to 
vlastně byla první větší akce tohoto druhu 
v NDR.

V kategorii Club-20 létala nejlépe dvojice 
Novák—Buber; bratří Malinové svůj model 
poškodili a byli z dalších bojů vyřazeni. Také 
dvojice škarpa—Dostál, jejichž model se při 
tréninku srazil v plném tempu s malým 
opeřencem a havaroval, závodu pouze při
hlížela.

Kategorie F3D, ve které se pro malý počet 
startujících létalo po dvou, probíhala za 
neklidného turbulentního počasí. Tomu od
povídaly i dosahované časy okolo 90 s.

Nejlépe odlétala dvojice Hacker—Opěla; 
bratři Malinové v posledním letu rozbili svůj 
model Mustang Elsa. Za zmínku stojí výkon 
Standy Veita (kterému byl mechanikem 
Mirek Rohlena): létal skutečně výborně, 
bohužel motor v jeho modelu nevydržel vždy 
všech deset okruhů. Všechny překvapil velmi 
dobrou pilotáží domácí Hans Haase. Jeho 
model F3D odpovídá národním pravidlům 
NDR, která se od pravidel FAI odlišují; 
pohání jej neupravený motor MVVS 6,5 
GRRT s kroužkovým (!) pístem.

Na závěr setkání připravili naši kolegové 
z NDR malý letecký den. kde létalo skutečně 
,,co křídla mělo". Potom následovalo podě
kování za výborně připravené závody, roz
loučení a odjezd k domovu.

Nezbývá než doufat, že toto setkání nebylo 
poslední, protože výměna zkušeností je 
velice prospěšná nejen pro nás, ale i pro 
pylonáře v NDR, kteří s létáním okolo pylonů 
vlastně teprve začínají. PO

12

■ Nejmenší 
turbínové motory

V expozici, která byla součástí 29. mezi
národní konference ASME o plynových tur
bínách, kona-né 3. až 7. 6. 1984 v Amsterda
mu, vystavovala firma Deritend Vacuum 
Casting Ltd. nejmenší provozuschopnou tur
bínovou pohonnou jednotku na světě (obr. 1, 
2 ) .

Obr. 1

Podle informací zástupce firmy byla vysta
vena jako příklad možností přesného lití, tedy 
technologie, kterou byla zhotovena rotorová 
i statorová část osového stupně turbíny.

Parametry souhlasí v podstatě s hodnota
mi uvedenými před časem v Modeláři 
(otáčky 80 000 1/min, tah přibližně 45 N). 
Podle informací zástupce společnosti pro
bíhá v současné době intenzívní vývoj moto
ru, který má tah téměř 100 N.

Motor byl vystavován na zkušebním stoja
nu pro měření tahu velmi jednoduché kon
strukce. Motor, zavěšený do dvou prstenců, 
se posunuje po vodicích lištách kruhovitého 
průřezu; pohybu brání pružiny a tah se 
odečítá na kalibrované stupnici.

Na obr. 3 ze stejné výstavy je o něco větší 
turbínová pohonná jednotka, o níž ale bohu
žel nemáme bližší informace.

Ing. Václav Vaněk, CSc.
Obr. 2



Finalisté druhého ME 
F3A (zleva): W. Matt, 
W. Schweiker, G. 
Hope, B. Lossen, A. 
Degotte (klečící)

Mistrovství Evropy
F3A

počasí trochu umoudřilo, hladina mraků se 
poněkud zdvihla, a i když několik prvních 
závodníků létalo ještě v mírném dešti, po
stupně přestalo pršet a podařilo se dolétat 
čtvrté kolo.

Do finále se probojovala již výše uvedená 
pětice závodníků. Náskok W. Matta byl tak 
velký, že o mistru Evropy bylo již prakticky 
rozhodnuto. Pořadatelé rozhodli, že finále 
bude odlétáno ihned po skončení 4. kola, 
a tak se po rozlosování odlétalo ještě deset 
finálových letů (každý finalista měl dva lety, 
z nichž lepší se připočítával k součtu nejlep
ších tři předchozích letů), které hodnotila 
komise všech deseti bodovačů. Konečný 
výsledek jen potvrdil předběžné pořadí. 
S přehledm zvítězil W. Matt z Lichtenštejn
ská, na druhé místo se posunul B. Lossen 
z NSR a bronzová medaile zbyla na G. 
Hoppeho z NSR. Čtvrté místo si těsně udržel 
W. Schweiker z NSR před Degottem z Belgie. 
V soutěži družstev naprosto suverénně 
zvítězilo družstvo NSR před Belgií a Itálií.

Z dalších závodníků je pro nás zajímavé

Ve dnech 13. až 15. září 1984 proběhlo 
v belgickém městě Genku druhé mistrovství 
Evropy rádiem řízených akrobatických mo
delů kategorie F3A. Pořadatelem byl 
z pověření belgického aeroklubu aktivní 
modelářský klub limburgského aeroklubu 
v Genku. který byl až dosud znám jako 
úspěšný pořadatel vrcholných soutěží upou
taných modelů. Pořadatelé se pod vedením 
zkušených funkcionářů E. Tielemanse a A. 
Goossense a hlavně pak všudypřítomné 
Gerdy Michiels zhostili svého úkolu přes 
krajně nepříznivé počasí s profesionální 
jistotou a celé mistrovství proběhlo hladce 
a bez oficiálních protestů.

Létalo se na sportovním letišti v Zwartber- 
gu, kde mají modeláři vybudováno sedm 
kvalitních kruhů pro upoutané modely; nej
větší z nich (o průměru 90 m) posloužil jako 
jedno ze startovišf. Druhé startoviště bylo 
vytyčeno na kvalitní travnaté ploše letiště tak, 
že na obou startovištích se létalo doslova 
paralelně (směr západ—jih naštěstí souhlasil 
se směrem větru). Jedna skupina bodovačů 
se dívala severním směrem, druhá jižním 
směrem, vzdálenost mezi nimi byla zhruba 
60 m. V prostoru mezi oběma startovišti byl 
umístěn dvouposchoďový autobus s veške
rou výpočetní technikou a autobus pro 
uložení vysílačů. Soutěžící byli vylosováni na 
obě startoviště do dvou skupin tak, aby se 
nemohly rušit jejich vysílače (provoz sledova
la k tomu určená vf služba) a soutěž díky 
tomu měla (pokud se umoudřilo počasí 
a nepršelo) velmi rychlý spád.

Mezinárodní jury ve složení W. Groth 
(NSR), T. Aarts (Holandsko) a M. Vanderbe-

ke (Belgie) musela zasáhnout pouze jednou, 
a to v situaci, kdy vypověděla službu výpo
četní technika: přestaly fungovat přímé tlačít
kové vstupy do počítače od jednotlivých 
bodovačů a bylo nutné přejít na normální 
zapisování známek ručně do připravených 
bodovacích lístků. V kcmisi rozhodčích byli 
dva zástupci z Belgie a Holandska a po 
jednom zástupci z Francie, Velké Británie, 
Lucemburska, Švýcarska, NSR a Českoslo
venska.

Ve středu 12. září proběhl oficiální trénink, 
v jehož průběhu si obě skupiny bodovačů 
vyzkoušely oznamování známek počítači tla
čítky. Na večerním hodnocení byla upřes
něna otázka dodržování letového prostoru, 
resp. snižování známek v situaci, kdy model 
vyletí z ohraničeného prostoru a kdy je tato 
chyba signalizována k tomu určeným roz
hodčím.

První a druhé kolo proběhlo ve čtvrtek 13. 
září za velmi pěkného slunečného počasí. Již 
výsledky tohoto prvního letového dne jasně 
ukázaly, že nového mistra Evropy bude 
možné tipovat z pětice Matt, Hoppe, Lossen, 
Schweiker a. Degotte. Mladý Belgičan Degot
te byl určitým překvapením prvního dne 
— létal skutečně dobře a jeho vysoké 
bodové hodnocení nebylo podstatně ovliv
něno tím, že byl „domácím" pilotem.

Třetí kolo se bez problémů odlétalo 
v pátek odpoledne, ale krátce po obědě 
začal déšť a létání muselo být přerušeno. 
Pršelo vytrvale až do večera, celou noc 
i příští ráno, a pokud na chvilku pršet 
přestalo, byly mraky tak nízko, že se stejně 
nedalo létat. V sobotu odpoledne se nakonec

VÝSLEDKY
1. 2. 3. 4. F1 F2 Celk.

1. W. Matt Licht. 1201 1271 1249 1270 3408 3437 7228
2. B. Lossen NSR 1205 1185 1208 1183 3319 3361 6959
3. G. Hoppe NSR 1190 1187 1210 1167 3221 3310 6897
4. W. Schweiker NSR 1156 1177 1154 42 3139 3303 6790
5. A. Degotte Belgie* 1103 1169 1184 1208 3182 3259 6820
6. H. Peyer Svýc. 1097 1142 1023 1169 3408
7. G. Werion Belgie 1089 1092 1113 1059 3294
8. H. Kronlachner Rak. 1038 1136 1088 1046 3270
9. A. Peyer švýc. 1072 1099 1091 1076 3266

10. K Binks V. Brit. 934 1019 1088 1155 3262

* Pořadí na 4. a 5. místě určil počítač takto podle tzv. normalizovaných výsledků kol. takže Degotte je pátý. 
i když absolutní součet má vyšší.

Družstva: 1. NSR 8597; 2. Belgie 7773; 3. Itálie 7725: 4. Rakousko 7586; 5. V. Británie 7505: 6. Švýcarsko 
7453; 7. Francie 7295; 8. Norsko 7158; 9. Švédsko 6984; 10. Finsko 6173; 11. Dánsko 5214: 12. Turecko 
4575; 13. Lucembursko (2) 4350; 14. Lichtenštejnsko (1) 3791; 15. Španělsko 2897

Nejpomalejšim i nejelegantnějším modelem 
ME byl Challenge II vicemistra Evropy B. 
Lossena z NSR

zejména umístění dvojnásobného vítěze me
zinárodní soutěže v Bratislavě H. Kronlach- 
nera, který skončil na pěkném osmém místě, 
jeho kolega v družstvu M. Dvorak se umístil 
na 18. místě. Zde se nabízí otázka, jak by asi 
dopadli naši závodníci, kdyby měli možnost 
se tohoto mistrovství zúčastnit. Jistě, na 
medailové umístění by to určitě nebylo, ale 
podle mého názoru by všichni skončili 
zhruba v polovině startovního pole a někteří 
z nich by měli šanci se umístit i v první 
dvacítce — což by při technické náročnosti 
této kategorie bylo nesporným úspěchem.

Mistrovství bylo ukončeno slavnostním 
vyhlášením výsledků na závěrečném banke
tu, který se konal pod patronací starosty 
města Genku ve slavnostně vyzdobeném 
hangáru přímo na letišti. Ceny předával 
vedle· předsedy jury W. Grotha a vedle 
funkcionářů belgického aeroklubu předseda 
RC subkomise CIAM FAI Ron Chidgey.

Všech 44 účastníků z 16 zúčastněných 
zemí se pak v neděli dopoledne vydalo na 
cestu domů, což pro řadu z nich nebylo 
s ohledem na skutečně vydařený banket 
jednoduchou záležitostí. Například před tu
reckým družstvem byla 3400 km dlouhá jízda 
autobusem!

Celkově se tedy II. mistrovství Evropy 
vydařilo a jako první kontinentální mistrovství 
podle nových pravidel FAI proběhlo naprosto 
hladce a bez zásadních problémů. K hodno
cení celého mistrovství s ohledem na použi
tou techniku a způsob létání se ještě vrátím 
samostatným článkem.

Ing. Jiří Havel
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Profily E222 a E230
Rychlý rozvoj RC modelů je podmíněn 

nejen pokrokem elektroniky, ale odráží se 
v něm í vývoj velkých letadel všech kategorií. 
Zatím co obrovský rozvoj dopravních 
a vojenských letadel byl podmíněn použitím 
hliníkových slitin, v leteckém modelářství se 
hliníkové slitiny (dural) jako základní kon
strukční materiál neprosadily, i když se o to

ve čtyřicátých létech několik firem pokouše
lo. Zato zavedení kompozitu bylo v modelaři- 
ně velmi rychlé. Především epoxidové prys
kyřice spolu se skelnou tkaninou se pro
jevily jako schopný konstrukční materiál 
a zavedly letecké modelářství do nových 
směrů.

Zvýšení výkonů letadel i modelů je však
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podmíněno i rozvojem teoretické a praktické 
aerodynamiky, i když taío skutečnost je na 
první pohled méně nápadná. Základní teorie 
proudění a později i profilů byla vyvinuta již 
ve třicátých létech. Skutečné použití této 
teorie vzhledem k její složitosti a objemové 
náročnosti výpočtů umožnily až počítače.

Dnes existuje několik metod výpočtu roz
ložení rychlosti a tím i tlaku na daném profilu 
a obráceně z daného (vypočteného) rozlože
ní tlaku vypočítání tvaru profilu ve formě 
souřadnicy/Jednu z těchto metod vyvinul 
a postuD^e značně zdokonalil profesor dr. 
Richanái/Eppler. Jako při všech metodách 
závi^T/výsledky této metody na zkušenos
tech Aerodynamika, který ji použije.

. Eppler je zkušený modelář a stále ještě 
'atøK/ηί plachtař, přestože již překročil šéde- 

íku. Navrhl a spočítal modelářům nfínoho 
úspěšných profilů, kromě profilů pra velké 

řvětroně a jiná letadla. Z osvědčených profilů 
u nás známých jsou to E 385, E 387, E 374,
E 174, E 393, E 205, E 211, E 214/a/aalší. Dr. 
Eppler se zajímá již mnoho iejr o/bezocasá 
letadla, jako i jiní aerodynamic/, napí. H. 
Jakobs, dr. Horten aj. Přád časem proto 
navrhl a vypočítal kombinaci profilů, vhod
nou pro samokřídlo, séstávající z profilů 
E 174, E 176, E 178, E 18j3, E 782. Profil E 174 
je prakticky totožný s^rofileřn E 387, který se 
velmi dobře osvědčit,/proto jej autor použil 
jako základ samokřídlař, kterému stačí 
k dosažení vyhovující pc/délné stability úhel 
šípu 15° bez/gpomet/ckého překroucení 
křídla.

V posled/í ddbě dat dr. Eppler modelářům 
k dispozici novou /kombinaci profilů pro 
samokřjdloyéestává z kořenového nosného 
pro filj/E  222 a z/koncového profilu E 230. 
Profjty mezi nimi jsou vytvořeny lineární 
interpolací. V praxi tedy stačí zhotovit přesně 
šablony koře/ového a koncového žebra 

„rašplovou/netodou" u klasické stavby či 
ho rlím  drátem u polystyrénového křídla 
vytvořit zbytek nosné plochy. Ve zprávě není 
upán úhel/šípu, nutný pro podélnou stabilitu.

U obou případů jsou uvedeny teoretické 
/poláry,/vypočítané pro Reynoldsova čísla 
200 000,100 000 a 50 000. Výpočet je možno 
pova/ovat za dostatečně přesný pro nadkri- 
t ic k /  Reynoldsovo číslo a lineární oblast 

. d cy
vztlakové čáry, kdy platí, že —^—  = konst.
*roto upozorňuje dr. Eppler na možnost 

/vytvoření separační bubliny a případného 
odtržení proudu na horní nebo dolní straně 
profilu v některých oblastech poláry. To platí 
pro téměř celou poláru při Reynoldsově čísle 
50 000 a na vrcholech ostatních polár. Mu
síme uvážit, že žádná z výpočtových metod 
nedovede dosud přesně vystihnout oblast 
odtržení proudu při maximálním úhlu 
náběhu při přetažení. S těmito oblastmi 
bývají potíže i při převádění měření 
z aerodynamických tunelů na letadla, pokud 
Re tunelu je menší než Re letové, škoda, že 
profily E 222 a E 230 nejsou spočítány pro 
ještě vyšší Reynoldosovo číslo než 200 000, 
alespoň v oblasti nízkých součinitelů vztlaku, 
které u moderních těžkých modelů na svah 
nebo pro kategorii F3B přicházejí v úvahu. 
Oba profily je možné samozřejmě použít také 
jednotlivě.

E 222 je moderní profil, který se svým 
tvarem blíží profilům HQ, což je celkem 
logické, protože oba profily, stejně jako 
některé další (např. S 3002 — 099 — 83) 
vznikají matematicky z obdobných požadav
ků. Návrhový součinitel vztlaku E 222, při 
němž má profil minimální odpor jeCyi = 0,3 
při úhlu náběhu a = -17 Při přechodu na niž
ší součinitel vztlaku (při potlačení na vyšší 
rychlost) vzrůstá odpor poměrně, pomalu. 
Zato maximální součinitel vztlaku 1,2 při Re^· 
= 105 se zdá hodně vysoký a sám dr. Eppler
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E 222 E 230

N X Y N X Y N X Y N X Y
0 100.000 0.000 31 .007 .100 0 100.000 0.000 31 .566 -.858
1 99.669 .071 32 .199 -.470 1 99.657 -.018 32 1.567 -1.534
2 98.722 .291 33 .990 -.993 2 98.632 -.059 33 3.028 -2.212
3 97.241 .645 34 2.291 -1.499 3 96.935 -.078 34 4.937 -2.861
4 95.270 1.078 35 4.083 -1.953 4 94.605 -.028 35 7.283 -3.460
5 92.812 1.560 36 6.351 -2.340 5 91.713 .117 36 10.048 -3.994
6 89.889 2.092 37 9.078 -2.648 6 88.330 .351 37 13.213 -4.449
7 86.547 2.666 38 12.243 -2.872 7 84.515 .660 38 16.753 -4.819
8 82.830 3.269 39 15.821 -3.010 8 80.327 1.032 39 20.639 -5.099
9 78.784 3.883 40 19.779 -3.064 9 75.825 1.449 40 24.838 -5.286

10 74.458 4.492 41 24.083 -3.035 10 71.067 1.896 41 29.313 -5.382
11 69.901 5.079 42 28.690 -2.932 11 66.113 2.354 42 34.021 -5.392
12 65.162 5.630 43 33.557 -2.760 12 61.019 2.806 43 38.916 -5.322
13 60.692 6.127 44 38.634 -2.531 13 55.840 3.235 44 43.946 -5.178
14 55.342 6.558 45 43.867 -2.254 14 50.634 3.627 45 49.060 -4.967
15 50.361 6.908 46 49.201 -1.942 15 45.455 3.968 46 54.202 -4.698
16 45.399 7.167 47 54.578 -1.608 16 40.355 4.245 47 59.317 -4.378
17 40.503 7.326 48 59.935 -1.226 17 35.387 4.447 48 64.349 -4.018
18 35.719 7.378 49 65.212 -.928 18 30.597 4.566 49 69.243 -3.626
19 31.091 7.319 50 70.344 -.609 19 26.032 4.594 50 73.944 -3.213
20 26.662 7.147 51 75.268 -.320 20 21.733 4.528 51 78.397 -2.789
21 22.471 6.864 52 79.920 -.075 21 17.740 4.365 52 82.552 -2.364
22 18.555 6.473 53 84.238 .118 22 14.085 4.106 53 86.359 -1.947
23 14.947 5.981 54 88.157 .249 23 10.801 3.757 54 89.769 -1.549
24 11.678 5.395 55 91.618 .313 24 7.914 3.323 55 92.740 -1.177
25 8.774 4.728 56 94.560 .306 25 5.449 2.814 56 95.228 -.830
26 6.258 3.994 57 96.916 .234 26 3.474 2.241 57 97.219 -.503
27 4.149 3.210 58 98.625 .128 27 1.853 1.620 58 98.712 -.225
28 2.461 2.396 59 99.656 .036 28 .744 .975 59 99.667 -.054
29 1.203 1.578 60 100.000 -.000 29 .107 .351 60 100.000 .000
30 .382 .792 30 .045 -.235

Cmo = —0.0974 aO =  —-3.65° Cmo = 0.051 P o II —i. co o

označil vrcholy polár trojúhelníčky. Přesto se 
profil jeví jako velmi schopný i se vztlakovou 
klapkou a stojí za vyzkoušení.

E 230 je typický autostabilní profil a hodí se 
pro samokřídla typu „prkno" s konstantní 
hloubkou bez šípu. Má obrácený součinitel 
momentu a úhel nulového vztlaku je kladný. 
Těžiště samokřídla má být před 15 % hloub
ky střední aerodynamické tětivy. Maximální 
součinitel vztlaku je nízký, a proto také 
zatížení křídla musí být nízké, aby byla 
přijatelná minimální klesavost. Model bude 
létat dobře i na zádech.

Na obr. 3 je vzájemné srovnání polár 
nového profilu E 222 s osvědčenými profily 
E 205 a HQ 2,5/9. Čárkovaně jsou nakresleny 
poláry dnes velmi oblíbeného a rozšířeného 
profilu E 205. Svým tvarem a rovnou spodní 
částí připomíná kdysi slavný Clark Y, který se 
po obrovských úspěších stal základem čtyř

místné řady NACA (např. 2412). Že je starý 
dobrý Clark Y, stále ještě výborný i pro 
modely, potvrdilo nové měření ve speciálním 
tunelu pro nízká Reynoldsova čísla, které 
uskutečnil nedávno dr. Althaus. Profil E 205 
vyniká nízkým odporem při velkých rychlo
stech letu; minimální rychlost je poněkud 
vyšší, protože maximální součinitel vztlaku se 
blíží jedničce. Výhodou je jednoduchá stavba 
na rovném prkně.

Profil HQ 2,5/9 dr. H. Quabecka je ozna
čen čerchovaně. Již na první pohled je 
zřejmé, že je na něm vyvinuta laminární 
oblast proudění v rozsahu součinitele vztlaku 
od 0,2 do 0,6. Rozsah této laminární oblasti je 
úměrný tloušťce profilu. Čím tenčí profil, tím 
menší laminární rozsah. Nad a pod tímto 
rozsahem roste rychle odpor. Nízkoodporo- 
vá laminární oblast se však vyvine jen při 
dobře dodrženém tvaru a hladkém povrchu.

Profil má být použit jen s klapkou. Výchylka 
klapky nahoru (—5°) posune laminární oblast 
do vyšší rychlosti letu, výchylka dolů se 
osvědčila jen při startu na navijáku.

E 222 má nakreslenu poláru plnou čarou. 
Tvar se blíží klasické poláře. Profil nevyžadu
je nutně klapku jako HQ 2,5/9. Polára je 
dobře rozložena, zvláště v oblasti maximální 
klouzavosti je lepší než oba předchozí, i když 
rozdíly nejsou velké. Při velké rychlosti je 
horší než E 205 (klapka by pomohla) a lepší 
než HQ 2,5/9 bez klapky.

Můžeme litovat, že dosud nemáme spoleh
livá a přesná tunelová měření výše uvede
ných tří profilů, která by pomohla při výpočtu 
výkonů modelu a usnadnila výběr profilu pro 
daný účel a použití RC větroně. MM

■ Pružné uložení

kovového motorového lože (silentblok) jsem navrhl a odzkoušel pro 
motor o objemu 6,5 cm3, bude však vyhovovat i pro „desítku". 
Odstraňuje přenos nebezpečných vibrací na model a RC soupravu, 
a tím snižuje jejich namáhání. Uchycení lože čtyřmi šrouby umožňuje 
snadné nastavení vychýlení motoru. Toto řešení silentbloku sice není 
teoreticky správné — měl by být umístěn již mezi motorem a ložem 
(menší kmitající hmoty), ale zato je jednoduché.

V motorové přepážce 6 tlusté 5 mm jsou vyvrtány čtyři otvory 
o průměru 8 mm. Do těchto otvorů jsou zasunuty pryžové kroužky 4 
(o průměru 8/3 mm a tloušťce 6 mm). Do otvorů kroužků 4 jsou 
zatlačeny distanční trubičky 5 (z mosazi či duralu o průměru 4/3 mm 
a délce 7 mm). Na přečnívající konce trubičky 5 je z každé strany 
nastrčen gumový kroužek 3 (o průměru 12/3 mm a ti. 1 mm). Do 
trubičky je pak zasunut šroub M3 1, na kterém jsou navlečeny 
podložky 2 (z duralu o průměru 16/3 mm a tl. 1 mm). Podložky 2 se 
musí při dotažení přítlačné matice opřít o čela trubky 5. Pryž je 
nejvhodnější bílá (silikonová) těsnicí, možno však užít i normální 
černou.

Pavel Láník
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S nastávající zimou se příroda ukládá k zimnímu spánku 
a spolu s ní tak — aspoň obrazně — činí většina modelářů. Zalezlí 
ve svých ,, norách" lepí, pilují, brousí, in halu jí  acetonové výpary, 
prostě zbrojí na novou sezónu. Pokud je  zima blátivá či suchá 
a prašná, nelze se divit. Když ale napadne sníh (a nemusí ho být 
zrovna metr), poskytuje zimní létání opravdu krásné zážitky. 
V letovou plochu se rázem promění kdejaká louka i pole, 
nemusíme se obávat, že budeme ,,vyobcováni" pro pošlapání 
zemědělské kultury, a je -li sněhu dostatek, budou i případné 
následky tvrdého přistání značně mírnější než na holé zemi.

Až se zima zeptá

M odel
Lyžemi lze bez problém ů vybavit 

jakýkoli m odel s příďovým  či klasickým  
podvozkem . Budem e-li chtít létat 
s m odelem, který je  vybaven zatahova- 
cím podvozkem, sm ířím e se s tím, že jej 
zatahovat nebudeme. V lastním e-li lé ta
jící člun (například Krásná Helena), 
případně plováky ke svému ob líbe
nému modelu, můžeme jít létat hned. 
Hydroplán na zasněžené pláni je  sice 
značně neobvyklý, ale je tam dom a 
jako na vodě (vždyť to vlastně také 
voda je). Pouze musíme odstran it vodní 
korm idlo .

Lyže
nejsnáze zhotovím e ze dvou vrstev 
překližky tl. 1 mm. Oba pásy patřičné 
šíře, tvaru i dé lky (s léty po délce) 
slepíme k sobě epoxidovým  lepid lem . 
Vpředu je podložím e hranolem  a až do 
vytvrzení lepid la přitáhnem e přes p r
kénko svěrkam i k rovné desce (obr. 1). 
Potom začistíme okra je  a přilepím e 
žebro či výztuhu (obr. 2). V místě 
upevnění na podvozkové nohy jsou 

i zalepeny hliníkové či mosazné trubky 
patřičné světlosti. Veškeré spoje le
píme epoxidem . Na závěr lyže 
nastříkáme či nalakujem e barevným 
syntetickým  či epoxidovým  emailem·. 
Lyže nepotřebují žádný vodicí žlábek, 

i obvyklý u sportovních lyží. Pokud by se 
; vám zdálo, že je m odel na sněhu 

špatně ovladatelný, přilep te do středu 
skluznice v poslední třetině její délky 
vodicí lištu o průřezu 5 x 3  mm (na obr. 
2 je kreslena čárkovaně).

Lyže můžeme zhotovit pochopite lně 
i z jiného m ateriálu, např. duralu, 
novoduru, případně lam inátu. Dřevěné 
však vyjdou nejlehčí a navíc při použití 
rychlevytvrzujících lepidel (Unilex, Le- I pox Rapid) je máme hotové za jed iný 
večer. Délka lyží pro m odel s tříko lým  
podvozkem a hm otností do 2 kg je asi 
400 mm při šířce skluznice 30 až 
35 mm. Pro dvoukolý podvozek budou 
lyže kratší (asi 250 až 300 mm) a širší.

M ontáž lyží
Mám e-li model s tříko lým  podvoz

kem, nahradím e přední nohu vid licí 
tvaru obráceného písmene Y. Pokud 
v létě létáme na vodě, máme o starost 

! méně — vid lic i již máme hotovou. 
V nouzi sejm em e s přední podvozkové 
nohy kolo, lyže vpředu spojím e rovným 
kusem ocelové struny o prům ěru 3 až 
3,5 mm, kterou přivážeme k přední 
podvozkové noze drátem  či gum ou. Je 
to sice řešení nepříliš elegantní, ale 

i vyhoví.
Postoj modelu vůči sněhu je stejný 

: jako při použití kolového podvozku. Je
li váš m odel vybaven podvozkem  kla
sickým (dvoukolým ), musí být lyže 
m ontovány výkyvné (obr. 3). Vpředu 
budou lyže přitahovány gum ičkou, jejíž 
druhý konec připevním e k trupu či 
k podvozkové noze. Úhel vychýlení 
lyže, vymezený vzadu provázkem , musí 
být tak velký, aby se m odel při přistání 
..nezapíchl" špičkam i lyží do sněhu. 
Náběh lyží je však jen tak veliký, kolik je 
nezbytně nutné — s jeho zvětšováním 
roste aerodynam ický odpor lyží. 
S ostruhou či ostruhovým  kolečkem  si 
starosti dělat nemusíme. I když se 
zaboří do sněhu, kladou jen zanedba
telný odpor, který m otor snadno překo
ná.

Motor
bude vyžadovat poněkud odlišné za
cházení, než na jaké jsm e zvyklí v létě. 
Ricinový olej uvn itř m otoru totiž ch la
dem ztuhne natolik, že m otor stěží 
protočíme. Snažit se jej uvést do chodu 
způsobem  jindy obvyklým  a spo leh li
vým je plýtváním časem i energií. 
Osvědčuje se prop láchnout m otor vět
ším množstvím paliva, které vrstvičku 
ztuhlého ricinu rozpustí, Že je před 
natočením m otoru nutno palivo z něj 
opět vylít, ví sice každý, ale ne každý při 
tom správně postupuje. Je nutno poo- 
táčet klikovým  hřídelem a současně 
naklánět m odel tak, aby palivo m ohlo 
přefukovým  kanálem přetéct do spa lo
vacího prostoru a odtud výfukem  ven. 
Budem e-li m otorem , respektive m ode
lem otáčet na druhou stranu (v 
opačném smyslu), část paliva nateče 
do pístu a zůstane uvnitř (obr. 4). M otor 
pak při nahazování ,,kope“ . Proceduru 
vylévání paliva raději několikrá t opaku
jeme. Další palivo již nenastřikujem e. 
Pak připo jím e žhavení a úspěch se jistě 
dostaví.

Pokud m otor v zimě znatelně hůře 
chytá, pom ůžem e mu vyjm utím  pod
ložky pod hlavou. Pokud ji m otor nemá, 
přidám e do paliva 5 % nitrom etanu. 
Nemáme-li jej. musíme použít e lek tri
cký spouštěč a chladící žebra m otoru 
(jen při spouštění) navíc obalit kou
skem hadru. U takového m otoru budou 
také nejspíš zlobit přechody jindy spo
lehlivého RC karburátoru.

Směšovací pom ěr paliva upravte 
oproti zvyklosti pootočením  palivové

jehly karburá toru asi o 1/4 otáčky na 
bohatší. P rochladlé palivo přece jenom  
znatelně zhoustne, což se projeví 
zhoršeným  průtokem . Také studený 
vzduch obsahuje ve stejném  ob jem o
vém množství více kyslíku. O bsahuje-li 
palivo vodu, v mrazu se zakalí a začne 
se v něm srážet olej. Při tep lotě kolem 
—8: C stačí 2 až 2,5 % vody a láhev 
s palivem musíme přechovávat pod 
kabátem. Pokud se palivo kalí již při 
teplotách kolem 0°C , obsahuje 4 až 
5 % vody a je lépe je j nepoužívat. 
O bsahuje-li m etyla lkohol více než 6 až 
7 % vody. nelze je j již smísit s olejem. 
N itrom etan v palivu nevadí, zakalí je  až 
při velm i vysokém obsahu (55 až 60 %), 
protože je nesm ísitelný s ricinem .

Pokud výfuk vašeho m otoru nesmě- 
I řuje někam pod model, pokuste se to 

napravit s ilikonovou hadicí či nástav
cem z hliníkové trubky. Povrch modelu 
znečistěný ztuhlou ,,m arm eládou" se 
hadrem tém ěř nedá očistit. Pozor však 
na délku hadice či nástavce; bude-li 
příliš dlouhá, může natolik znesnadnit 
vyplachování motoru, že je j pro nízký 
výkon ani nepoznáte.

Všichni snad již  víme, že v zim ě se 
létá s dřevěným i vrtu lem i, z p lastiko
vých je lepší použít ty, které jsou vy
ztuženy skelným  vláknem.

Žhavení
dokáže v mrazu také potrápit. Potíže 
činí kabely, je jichž izolace z PVC chla
dem ztvrdne. Lepší je používat při 
zimním létání kabely s gum ovou izolací;
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tr ík o lý  podvozek dvouko lý podvozek

Obr. 2

ideální je s ilikonový kaučuk. S těm ito 
kabely však musíme zacházet šetrněji, 
než jsm e zvyklí — silikonový kaučuk je 
náchylnější k m echanickém u poškoze
ní.

Také kapacita NiFe akum ulátorů, ke 
žhavení nejčastěji používaných, v m ra
zivém počasí klesá. Navíc studený 
m otor odebírá svíčce spoustu tepla. 
Nabíjejte tedy před létáním i žhavicí 
baterie a žhavte na světle žluté vlákno.

RC souprava
i mrazem příliš ohrožena není. Kapacita 

NiCd akum ulátorů sice také se snižující 
se tep lotou klesá, ale ne to lik jako 
u baterií žhavicích. Krom ě toho při 
teplotách pod — 10° C asi raději zůsta
neme dom a a i při „tep le jš ím " počasí 
nebudem e uvažovat o něko likahod ino
vých vytrvalostních letech. Pozor ale na 
suché (zpravidla tužkové) články. Mráz 
v nich totiž silně zpom aluje e lektroche
m ické pochody a je jich kapacita klesá 
přímo katastrofá lně, takže ani úplně

nové baterie nedodají patřičný proud! 
Silný mráz je rovněž nebezpečný pro 
veškeré silonové díly na modelech 
hojně používané (šrouby, v id ličky, čepy 
atd.), které zkřehnou.

Létání
se ničím neliší od letního. Musíme 
jenom  počítat s tím, že tvrdý, zmrzlý 
sníh tém ěř neklade lyžím odpor 
a dojezd modelu se tudíž značně 
prodlouží. A je -li přistávací plocha 
mírně svažitá, může model zastavit až 
o první překážku. Také musíme počítat 
s tím, že ruce v rukavicích jsou při řízení 
poněkud méně citlivé než bez nich. Je 
vhodné pro tento účel používat starých 
rukavic s ustřiženým i konci prstů, 
případně navléci přes vysílač větší 
látkový (v nouzi i igelitový) sáček, který 
malou dírkou ve dně navléknem e na 
anténu a který přece jen ochrání naše 
ruce před nem ilosrdným  severákem. 
Nepodceňujm e ani ostatní části ošace
ní!

Rozhodně nesmíme zapom enout na 
nějakou vhodnou podložku na sníh. 
Postačí velká igelitová plena či celta. 
Ideální je  vyřazená nafukovací m atrace 
(pochopite lně nenafouknutá). Někam 
je totiž třeba položit vysílač, žhavicí 
baterie, bednu s nářadím a podobně. 
Podložku ocením e i při drobných opra
vách. Po létání se příliš nesnažíme 
model otírat hadrem. Raději jeho části 
do hadru zabalím e a doma, když se vše 
opět ohřeje na pokojovou teplotu, 
m odel očistím e vlahým saponátovým  
roztokem.

To je vše. Teď již nezbývá, než vyrazit 
do jiskřivé  zimní přírody a okusit slasti 
i strasti „z im n ího  provozu".

M. Květoň, G. Hladík, 
LMK Praha 1

B Dělené ovládací táhlo směrovky
Do štíhlých trupů RC větroňů se s obtížemi provléká táhlo směrovky 

z jednoho kusu. K provlečení je nutný poměrně dlouhý výřez v zadní 
části trupu, který většinou vychází do nejvíce namáhaného průřezu, 
čímž je snížena pevnost trupu.

Několik let již používám k ovládání směrovky děleného táhla, které 
umožňuje zhotovit minimální výřez v trupu těsně u kormidla, Řešení je 
pevnostně i vzhledově výhodnější.

Provedení je zřejmé z obrázku; do balsového táhla je zalepena 
rozříznutá duralová koncovka 1, do jejíhož závitu je zašroubováno 
stavitelné raménko 2 s vidličkou Modela. Raménko je z drátu do 
jízdního kola o průměru 2 mm, s koncovkou je staženo šroubem 3. 
Pro seřízení a dotažení je ve spodku trupu montážní otvor.

M. Winkler

■ Náhony křidélka
Při náhonu křidélka torzní tyčí v odtokové části křídla se poměrně 

pracně zhotovují kulatá vybrání, aby měla minimální štěrbinu. 
Výrobně méně náročné je přilepení křidélka samolepicí páskou.

Nakreslené provedení spojuje výhody torzního náhonu s jednodu
chostí připevnění křidélka samolepicí páskou. Torzní tyč 5 je ohnuta 
do pravého úhlu a na jejím rameni je suvně uložen čep 4, 
vysoustružený z mosazi. Čep je uložen jedním koncem v hliníkovém 
držáku 1, který je přilepen ke křidélku a zabroušen podle jeho obrysu. 
Pro spolehlivější připevnění je držák jištěn ocelovými špendlíky 6. 
Druhý konec čepu 4 je podepřen hliníkovou příložkou 2, která je 
k držáku přitažena šrouby 3.

Podmínkou správné funkce je lehkost posuvu čepu po rameni 
torzní tyče. Při použití tlustšího profilu lze celý náhon schovat pod 
balsový potah křidélka, vhodným řešením poměru pák a otočných 
bodů lze docílit i diferenciace výchylek křidélka. M. Winkler



Jakovlev
Jak-20

O tom, zda se nové letadlo dostane do 
sériové výroby a řadové služby, rozhoduje 
kromě jeho kvalit i doba a podmínky, do 
nichž se zrodilo. Cvičného Jaka 20 navrhla 
konstrukční kancelář A. S. Jakovleva pro 
očekávaný rozvoj masového aeroklubového 
sportovního létání jako náhradu za již sku
tečně archaickou „péódvojku" — dvou- 
plošník, jehož bylo vyrobeno hodně přes 
třicet tisíc kusů a používaný ještě dlouho po 
válce. Po několikaměsíčním období kon- 
struktérské práce a stavby prototypu se 

i v zimě roku 1950 objevil na továrním letišti 
I malý sportovní letounek Jak-20. Letoun byl 

navržen pro „osmdesátikoňský" hvězdicový 
motor A. Ivčenka AI-10. Nevelký výkon 
motoru nutil konstruktéry, aby na novém 
Jaku pečlivě hospodařili s hmotností. Celo- 
kovová konstrukce s duralovým křídlem 
a s trupem z ocelových trubek vyšla lehká, 
pevná, v provozu odolná proti povětrnosti 
a vhodná pro velkosériovou výrobu. Z úvahy, 
zda sedadla vedle sebe či za sebou vyšla 
vítězně první varianta. Praxe totiž ukázala, že 
pro aeroklubový výcvik lze využít výhod, 
které nabízejí sedadla vedle sebe: úsporu 
hmotnosti, zjednodušení systémů, přístrojo
vého vybavení a především lepšího kontaktu 
žáka s učitelem, projevujícího se zrychlením 
výcviku o zhruba 30 %. Rozměrný překryt 
kabiny poskytoval dokonalý výhled, tolik 
potřebný při školním a turistickém létání. 
Přístrojové vybavení mohlo být díky jediné 

i palubní desce poměrně bohaté: zahrnovalo 
I i umělý horizont, poháněný od Venturiho 

trubice na spodní straně trupu.
Letoun této koncepce měl kromě splnění 

své prvotní funkce — poskytnout levné 
„sportovní nářadí" pro masové letectví 
— zároveň tvořit síto, na němž zůstanou 
pilotní adepti neperspektivní v dalším, pře
vážně již profesionálním leteckém výcviku 
pro velké provozovatele.

Na Jaku 20 si zalétali nejzkušenější so

větští sportovní i vojenští piloti té doby 
— mezi jinými i zalétávači Sergej Anochin 
a Georgij Sijanov. Všichni svorně nešetřili 
slovy chvály. Přesto však malý Jak tlakem 
okolností zmizel ze scény — v napjaté 
atmosféře studené války nebyl čas na ekono
mické úvahy a malý letoun, u nějž bylo 
myšleno i na sportovní „poletování", ustoupil 
ve výcvikovém systému výkonnějšímu 
a z hlediska vojenského výcviku pilotů 
vhodnějšímu (a ovšem také ekonomicky 
podstatně náročnějšímu) Jaku 18. K ukonče
ní programu Jaku 20 také bezesporu při
spělo to, že kancelář konstruktéra motoru A. 
Ivčenka se musela věnovat programům 
důležitějším z hlediska obrany státu.

TECHNICKÝ POPIS

Jakovlev Jak-20 byl dvoumístný sportovní 
a turistický jednomotorový dolnoplošník ce- 
lokovové konstrukce, s pevným ostruhovým 
podvozkem a sedadly vedle sebe.

Křídlo bylo samonosné, dělené, na trup se 
napojovalo přímo dvěma páry čepů hlavních 
a párem čepů pomocných. Bylo opatřeno 
profilem Clark YH o tloušťce 14% u kořene 
a 8 % na konci. Mělo jeden hlavní nosník 
průřezu I, který uzavíral náběžnou část 
křídla, potaženou duralovým plechem a tvořil 
s ní tuhou torzní skříň (tzv. D-nosník).

Část křídla od nosníku vzad byla (včetně 
štěrbinových klapek a křidélek) z duralových 
plechů a profilů, potažených plátnem. Křidél
ka a klapky měly trubkový nosník a plechový 
potah náběžné části. Mezi kořenovým 
a prvním žebrem křídla byl po obou bocích 
trupu „chodníček" z překližky, polepený 
proti sklouznutí korkovou drtí.

Trup příhradové konstrukce byl svařen 
z tenkostěnných ocelových trubek. Jeho

integrální součástí byly závěsy křídla 
a ocasních ploch, motoru, podvozku atd. 
Aerodynamický tvar dodala trupu lehká 
'částečně odnímatelná duralová karosérie 
a plátěný potah.

Ocasní plochy byly polosamonosné. 
s výztuží z profilových drátů a vzpěr. Dělený 
stabilizátor měl — stejně jako kýlovka — dva 
nosníky průřezu U, lisovaná žebra a neudaný 
souměrný profil. Náběžnou část stabilizátoru 
i kýlovky vyplňovala pěnová plastická hmota. 
Kormidla, konstrukčně podobná křidélkům 
a klapkám, měla náběžné části rovněž 
vyplněné pěnovým materiálem. Ocasní plo
chy byly potaženy plátnem.

Řízení bylo zdvojené. Kormidla a křidélka 
byla ovládána lanovými táhly. Výškovka byla 
vybavena vyvažovacími ploškami, přestavi- 
telnými lankovým převodem za letu. Směrov
ka nesla vyvažovači plošku stavitelnou na 
zemi. Klapky byly ovládány pneumaticky.

Kabina s kapkovitým průhledným krytem, 
jehož zadní část se odsouvala vzad, měla dvě 
klasické řídicí páky a pedály; táhla plynu byla 
na palubní desce. Jedna sada letových 
i motorových přístrojů zabírala střed palubní 
desky, před piloty byly schránky na mapy. 
Sedadla měla typické „vaničky" pro sedací 
padák a kožené, svisle prošité zádové opěry.

Podvozek byl pevný, vahadlový, odpruže
ný gumovými svazky. Ostruha s kolem 
o rozměrech 200x80 mm byla spřažená se 
směrovkou. Trubková konstrukce podvozku 
byla potažena pro snížení odporu plátnem, 
hlavní kola o rozměrech 500x150 mm byla 
brzděna pneumaticky.

Pohonnou skupinu tvořil hvězdicový čtyř
dobý vzduchem chlazený pětiválec AI-10 
o výkonu 59 kW (80 k) a stavitelná vrtule 
V-515. Motorové lože bylo svařené z ocelo
vých trubek. Duralový kryt motoru byl dělený 
v horizontální rovině. Kapacita dvou křídlo
vých nádrží byla celkem 70 I benzínu. Olejo
vá nádrž tvořila zároveň chladič, motor byl 
spouštěn pneumaticky.

Zbarvení. Plátnem potažené plochy byly 
nastříkány hliníkově stříbrnou barvou, dura- 
lové části potahu zůstaly v barvě kovu. Disky 
kol byly chromově žluté. Rudé hvězdy s bílým 
a rudým lemem byly nahoře i dole na křídle, 
na bocích trupu a SOP. Vnitřek kabiny 
včetně palubní desky byl světle šedý.

Technické údaje a výkony: Rozpětí 9,56 m; 
délka 7.07 m; nosná plocha 15 m2; hmotnost 
na jednotku plochy 46 kg/m2. Hmotnost 
prázdného letadla 470 kg, vzletová 700 kg. 
Max. rychlost 160 km/h, přistávací 60 km/h. 
Dostup 3000 m. Zpracoval Martin Velek 

Výkres ing. Jan Kaláb
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Počasí raketám 
nepřálo

Vítěz kategorie S3A Michal Žitňan startoval 
v kategorii S7 s velmi čistě zpracovaným modelem 
Mercury-Redstone, bohužel s dosud málo podrob
nými podklady

K boji o nejvyšší domácí tituly v raketomo- 
delářské odbornosti mělo letos dojít ve 
městě železa a piva. Nominováno bylo 
dvacet nejlepších.raketýrů z ČSR, dvacet ze 
SSR a startovní listina byla na základě 
doporučení rady modelářství ÚV Svazarmu 
rozšířena i o tři armádní reprezentanty. 
Záštitu nad mistrovstvím převzal CZV SSM 
Učebního závodu k. p. Škoda Plzeň, což 
dávalo záruku dobrého organizačního zabez
pečení celé akce.

Účastníci soutěže se sjížděli do Plzně 
v pátek odpoledne 14. září. Ubytováni byli 
v ubytovně TJ Lokomotiva Plzeň a až na 
menší zmatky při přidělování jednotlivých 
pokojů, které se však brzy vyřešily, nutno 
konstatovat, že to bylo ubytování velmi 
dobré. Stejně tak strava, byť v restauraci až 
na druhém konci města, byla na úrovni.

Ještě v páteční podvečer byli všichni 
účastníci převezeni autobusem na náměstí 
Míru. kde se u pomníku obětem 2. světové 
války odehrál důstojný zahajovací ceremo
niál za přítomnosti zástupce MěV KSČ Z. 
Wimmera. tajemníka MěV NF J. Forejta, 
předsedy MěV Svazarmu J. Noska a dalších 
představitelů stranických a státních orgánů 
a společenských organizací v Plzni. V úvod
ním projevu přivítal soutěžící předseda ONV 
Plzeň-Bory V. Flrabačka, slavnostní slib roz
hodčích přednesl sportovní komisař K. Je
řábek a slib soutěžících složil mistr sportu P. 
Holub.

V sobotu byl budíček naplánován na 
nezvykle časnou hodinu, aby se stihly odlétat 
tři plánované klasické kategorie. Soutěžící to 
pochopitelně zrovna nenadchlo, a když vy
cházeli před budovu ubytovny do lezavého

Ing. Štefan Buraj prokázal v kategorii S6A 
v rozlétávání svou taktickou vyspělost

mrholení, ztratili náladu úplně. Přitom ještě 
v pátek dávalo slunné nebe naději, že soutěž 
proběhne za pěkného počasí.

Podmínky se nezlepšily ani během snída
ně a cesty do obce Kožlany, u níž se soutěž 
měla uskutečnit, a tak všichni účastníci 
přivítali, že na startovišti je dostatek prostor
ných stanů, zapůjčených a postavených 
vojáky z Královic. Prostranná letová plocha 
byla navíc ještě ukryta v husté mlze, oblaka 
byla pouze asi dvě stě metrů nad zemi. Létat 
se samozřejmě nedalo.

Teprve před polednem se mlha trochu 
rozptýlila, oblaka však zůstala nízko i nadále. 
Za těchto okolností měla sportovní jury ve 
složení O. Šaffek. ing. J. Muric a J. Adl 
přetěžkou úlohu rozhodnout, zda vůbec 
soutěže v klasických kategoriích létat. Do
hlednost — aspoň ve svislém směru 
— rozhodné nebyla pět set metrů, požadova
ných pravidly FAI, ale zrušit celé mistrovství 
a oželet nejen nemalé náklady, ale i přivést 
vniveč poctivou práci obětavých organizáto
rů? Nakonec bylo tedy zahájeno první kolo 
v kategorii S3A. Už první starty ovšem 
ukázaly, že to bude těžké. Modely ,,píchaly 
mraky, někdy se z nich sice brzy vynořily, 
někdy se je však už najít na obloze nepodaři
lo. Ve výhodě byli ti. kdo zvolili koncepci 
větších raket o průměru 18 až 20 mm. ať už 
poháněných motory RM či MM. Tyto modely 
totiž létaly těsně pod mraky, takže byly vidět. 
Jinak zapsal platný start především ten, kdo 
měl to štěstí, že se mraky zrovna rozestoupi
ly. Svou roli v tom samozřejmě sehrála 
i taktická vyspělost soutěžících: zkušenější 
směřovali své modely do světlejších míst na 
obloze, kde byla oblaka přece jen výše, nebo

je vypouštěli pod maximálním povoleným 
úhlem 60c. Bohužel někdy ani to nestačilo, 
a tak neplatných startů, protože model nebyl 
vidět, bylo požehnaně.

Brzy po začátku druhého kola se situace 
zhoršila. Mraky klesly ještě níž, začalo znovu 
pršet, a tak jury nezbylo než soutěž přerušit. 
Pokračovat se mohlo asi za hodinu; výsledky 
těch, kteří předtím stihli odstartovat, musely 
být pochopitelně anulovány. Podmínky byly 
podobné jako v prvním kole. Po dvou kolech 
měli plný počet sekund jen J. Říha a J. 
Táborský z Prahy a M. Žitňan z Bánovců nad 
Bebravou.

Za nezměněných podmínek proběhlo 
i poslední kolo. Nešťastný J. Říha se rozloučil 
s nadějí na dobré umístění, když se mu 
nepovedlo otevřít padák (předtím už naletěl 
tři maxima, ale to ze začátku druhého kola 
bylo anulováno), a ani J. Táborskému se 
nepodařilo docílit maxima, protože jeho 
model časoměřiči ztratili v mlze. A tak se 
nečekaným, ale zaslouženým vítězem stal 
letošní mistr SSR v této kategorii, mladý 
Michal Žitňan. Jeho model byl do daných 
podmínek ideální: použil rakety o průměru 
18 mm. takže nelétala tak vysoko, ale po
háněné motorem MM, jehož nízká hmotnost 
příznivě ovlivňovala rychlost klesání modelu 
na padáku o průměru asi 800 mm.

Po soutěži kategorie S3A bylo jasné, že za 
panujících podmínek se nedá pokračovat. 
Nastalo opět čekání, zda se počasí umoudří. 
Nakonec se mraky přece jen poněkud zvedly 
a jury rozhodla zahájit soutěž v kategorii 
S6A. Úvodní dvě kola proběhla celkem 
hladce, mraky modely „píchaly" jen výji
mečně. Ke konci třetího kola však oblaka 
znovu klesla a pronikavě se zhoršila 
i vodorovná dohlednost. Doplatili na to ti, 
kteří taktizovali anebo nestihli jít na start 
dříve. Někteří už dokonce ani neodstartovali, 
sportovní komisař i za těchto podmínek 
striktně dodržel pracovní čas kola. Pro stále 
se horšící počasí bylo rozhodnuto odložit 
rozlétávání na nedělní ráno.

Pohříchu ani v neděli se počasí nezlepšilo, 
takže osm soutěžících, kteří se probojovali 
do rozlétávání, bylo řádně rozladěno. Proto
že startujících byl příliš velký počet, rozhodl 
sportovní komisař, že nebudou startovat 
libovolně, ale postupně podle vylosovaného 
čísla startovní rampy. Dosti nepochopitelný 
byl však verdikt, který bychom mohli vyjádřit 
parafrází názvu kdysi oblíbené televizní sou
těže: „Třicet vteřin a dost!" Že totiž pokud 
model vletí do mraku a neobjeví se do třiceti 
sekund, bude start neplatný. I když za 
daných podmínek nebylo únosné dodržet 
v tomto směru pravidla FAI, v nichž se hovoří 
o deseti sekundách, pouhé zvýšení tohoto 
limitu, ale opět jednoznačně omezeného, nic 
nevyřešilo. Stalo se, co se stát muselo: jeden 
model za druhým mizel v mraku, aby se po 
třiceti sekundách ozvalo nekompromisní: 
„Nula!" Takřka geniální intuici ukázal Š. 
Buraj, který měl ovšem tu výhodu, že 
startoval jako poslední. Když viděl, co se 
děje. přihnul stabilizátor svého modelu, který 
pak silně rotoval, což pochopitelně značně 
omezilo jeho dostup. Čas pouhých 80 s stačil 
Štefanovi k vítězství, ostatních sedm účastní
ků bylo hodnoceno na druhém místě.

Mraky byly stále tak nízko, že se nemohla 
uskutečnit ani soutěž v kategorii S4C 
a pochopitelně ani výšková soutěž maket 
S5C. takže poslední zbývající kategorií byly 
bodovací makety. Ti. kdo doufali, že aspoň 
soutěž v této kategorii proběhne regulérně, 
však byli rovněž zklamáni. Nízká mračna sice 
modelům nevadila, zato explozí motorů bylo 
tolik, že to u Kožlan vypadalo spíše jako 
u Verdunu. Ze známějších maketářů, kteří 
doplatili na vadný motor, jmenujme třeba

MISTROVSTVÍ ČSSR 
v raketovém modelářství

Plzeň, 14. až 16. září
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JAKÝ
MOTOR
ZVOLIT?

V minulé části našeho zamyšlení nad tím, 
podle čeho posuzovat vhodnost raketového 
motoru pro určité použití, jsme se věnovali 
třem parametrům: celkovému impulsu, 
střednímu tahu a době zpoždění, ňekli jsme 
si, že znalost těchto tří parametrů je před 
použitím jakéhokoliv motoru nezbytná. Ten, 
kdo chce uspět na soutěži, však musí 
o motoru vědět víc.

Protože modelářské rakety jsou až dosud 
bez výjimky stabilizovány aerodynamicky 
— řečeno mluvou konstruktérů skutečných 
raket, mají šípovou stabilizaci — měli by
chom znát i průběh tahu motoru v závislosti 
na čase. Stabilizátory totiž mohou spolehlivě 
účinkovat jen v tom případě, kdy má raketa 
při opuštění rampy jíž dostatečnou rychlost. 
Většina modelářských motorů je konstruo
vána tak, že maximální tah Pmax neboli 
tahovou špičku vykazují na počátku hoření, 
jak je vidět například na grafickém znázor
nění průběhu tahu motoru FWD 13. Existují 
však i modelářské motory s průběhem tahu 
v podstatě opačným, příkladem budiž motor 
E 30 americké firmy SSRS. Tento rozdíl je 
způsoben odlišnou vnitřní konstrukcí moto
ru, ale tou se v našem pojednání zabývat 
nebudeme. Postačí, zapamatujeme-li si tolik, 
že tahová špička na počátku hoření motoru

ing. Koťuhu nebo M. Hurtu. První tři soutěžící 
po statickém hodnocení, Š. Gerenčér, T. 
Marchyn a Š. Mokrán, všichni se Saturnem 
1B poháněným šesti až sedmi motory MM B, 
však předvedli i pěkné starty, takže pořadí na 
medailových místech se po letové části 
soutěže už nezměnilo.

Letošní mistrovství ČSSR pravděpodobně 
vstoupí do dějin našeho raketového mode
lářství jako nejméně regulérní v celé historii. 
Vinu na tom pochopitelně nenesou pořadate
lé. kteří pro dobré zajištění soutěže udělali 
vše, ani rozhodčí, kteří až na nepatrné 
výjimky rozhodovali, jak nejlépe mohli, ale 
počasí. Nicméně faktem je, že stavitelé čs. 
reprezentačního družstva mají nyní těžkou 
hlavu. Teoreticky by totiž podle výsledků 
mistrovství měli nominovat reprezentanty 
pro nadcházející sezónu, což ovšem zřejmě 
nebude možné. Nominaci bude tedy muset 
navrhnout odborná komise raketových mo
delářů RMo ÚV Svazarmu podle jiných 
kritérií. Měla by se však zamyslet i nad 
termíny příštích mistrovství, bylo by totiž 
záhodno. aby se nejvyšší domácí soutěž 
konala v letních měsících, kdy počasí skýtá 
větší záruky.

Tomáš Sládek

VÝSLEDKY
Kategorie S3 A: 1. Michal Žitňan, Bánovce nad 

Bebravou 720: 2. ing. Tibor Lipták, ÚDA 700; 3. 
Marcel Hurta, Adamov 698; 4. Vladislav Žegoriak. 
Liptovský Mikuláš 692; 5. Jiří Táborský, Praha 690 s 

Kategorie S6A: 1. ing. Stefan Buraj, Dubnica nad 
Váhom 360-80; 2.-8. Pavel Holub, Plzeň; Jan 
Olšanský; Jiří Táborský, oba Praha; Pavel Horáček. 
Adamov; Zdeněk Kolář; Viktor Budjač, oba Krupka; 
Milan Jalůvka, ÚDA všichni 360-0 s 

Kategorie S7: 1. Štefan Gerenčér 901; 2. Tibor 
Marchyn, oba Spišská Nová Ves 884; 3. Štefan 
Mokrán, Bratislava 861; 4. Pavel Horáček, Adamov 
860,3; 5. Jaroslav Štěpánek, Letovice 825.3 bodu

dodá modelu větší rychlost při opouštění 
startovní rampy, což kladně ovlivní jeho 
stabilitu.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že 
aerodynamický odpor modelu Fx roste 
s druhou mocninou jeho rychlosti v'2, jak 
vyplývá ze známého vztahu.

Fx = — . S. v2 cx
2g

Qv
kde výraz 2g charakterizuje dané prostředí 
v našem případě tedy vzduch; S je čelní 
průřez modelu acx je koeficient odporu daný 
tvarem modelu. Naší snahou by tedy mělo 
být rychle dosáhnout rychlosti zaručující 
dobrou stabilitu, ale dál už rychlost nezvyšo
vat, aby zbytečně nerostl odpor vzduchu. Pro 
běžné raketové modely by byl ideální motor 
se dvěma stupni tahu, v první fázi by měl být 
tah co nejvyšší, v druhé pak už jen takový, 
aby udržel stálou rychlost rakety. Takový

■ Sovětský 
determalizátor 
pro kategorii 
S3A

V Modeláři 6/1984 byl uveřejněn plánek 
modelu kategorie S3A, s nímž sovětský 
reprezentant A. Miťurev obsadil společně 
s naším A. Řepou první místo na posledním 
mistrovství světa v PLR. V průvodním textu 
jsme sice uvedli, že A. Miťurev používal 
spolehlivě fungující determalizátor, jehož 
doutnák byl zapalován teplem výmětu, nic
méně bližší podrobnosti v článku chyběly. 
Vracíme se tedy k modelu A. Miťureva ještě 
jednou s detailním popisem determalizátoru, 
tak jak byl publikován v časopisu Krylja 
rodiny.

K očku z ocelového drátu 1, přilepenému 
k jedné polovině trupu 2 , je  kapronovou nití 
přivázán zámek determalizátoru 3 z lami
nátové destičky tl. 0,8 mm. Do otvorů 
v zámku je zalepena pružina 4 z ocelové 
struny o průměru 0,3 mm, na niž se nasouva- 
jí dvě spojovací nitě 5, ke kterým je karabin
kou z tenkého drátu 6, přetaženou bužírkou 
7, upevněno vždy po osmi kapronových 
šňůrách 8 padáku. Nahoře je k zámku 
přivázána jedna tlustší šňůra 9, která je 
přilepena ke středu vrchlíku padáku. Pružina 
je v zajištěném stavu přitažena k zámku 
tenkou kapronovou nití, jíž je zároveň při
vázán i doutnák 10. Padák z pokovené 
lavsanové fólie tl. 5μΓη má průměr 520 mm, 
šňůry padáku jsou dlouhé 520 mm, středová 
šňůra 550 mm. Po složení padáku se zámek 
determalizátoru uloží do trupu tak, aby konec 
doutnáku, nasycený pro spolehlivější zažeh
nutí manganistanem draselným, zapadl do 
kanálu v balsovém válcovém zámku 11 
trupu, přiloží se druhá část trupu a na

motor v modelářském provedení zatím nee
xistuje, pro modely s malým průřezovým 
zatížením se však snažíme zvolit motor s co 
největší tahovou špičkou, ale dále s co 
nejmenším tahem, působícím co nejdelší 
dobu.

Z uvedeného vztahu vyplývá dále, že odpor 
je přímo úměrný čelnímu průřezu, to zname
ná i průměru modelu. Nejsme-li tedy při 
konstrukci modelu ovlivňováni dalšími fakto
ry, volíme co nejmenší průměr modelu, který 
je ale limitován průměrem motoru. Jedno
značně lze proto konstatovat, že čím menší 
průměr motoru tím lépe.

V časových kategoriích nás ovšem nebude 
zajímat jen dostup modelu, ale také rychlost 
jeho klesání na padáku nebo na streameru. 
Ta je vždy přímo úměrná hmotnosti modelu 
a podstatnou část z této hmotnosti předsta
vuje hmotnost vyhořelého motoru. Z toho 
vyplývá požadavek na to, aby vyhořelý motor 
byl co nejlehčí.

Konečně posledním parametrem motoru, 
který by nás měl zajímat, je jeho startovní 
hmotnost. S výjimkou klasických raketo
plánů je motor vždy uložen v zadní části 
rakety, s jeho rostoucí hmotností se tedy 
posunuje dozadu i těžiště modelu. A protože 
víme, že pro zachování statické stability musí 
být těžiště modelu před působištěm aerody
namických sil, je jasné, že startovní hmotnost 
motoru by měla být co nejmenší.

Seznámili jsme se zběžně se všemi vlast
nostmi motoru, které nějakým způsobem  
ovlivňuji výkon rakety. Je samozřejmé, že 
u jediného motoru nebudou nikdy všechny 
tyto parametry optimální. Je na nás, aby
chom správně posoudili, které jsou pro 
danou kategorii nebo typ rakety důležité 
a které můžeme víceméně opominout. Své 
úvahy proto zakončeme konstatováním, že 
neexistuje špatný motor (samozřejmě za 
předpokladu jeho správné funkce), ale jen 
modelář, který je j nedovedl vybrat.

balsový zámek se motorem nasune spodní 
část trupu se stabilizátory.

Inu, chytrost nejsou žádné čáry, popsa
ného determalizátoru úspěšně používá nejen 
A. Miťurev, ale i další modeláři pracující 
v moskevském Domě pionýrů a mládeže pod 
vedením V. Minakova. Ovšem při zkoušení 
tohoto determalizátoru v našich pdomínkách 
pozor! Pravděpodobně velice záleží na kvali
tě padákových šňůr, které by se jednak 
neměly kroutit, jednak by neměly být „ch lu 
paté", aby se vzájemně nezaplétaly. —áš—
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Ing. Miroslav Mrázek z Hulína obsadil 
v kategorii F3E druhé místo

Vítězslav škoda tentokrát neměl v kategorii 
F1-V15 příliš štěstí, což si ale vynahradil ve 
„třiapůlkách“ 6s. rekordem τ

Mezinárodní soutěž
NAVIGA

které jsem viděl již loni v Těrnopolu. Jirka 
Schneider měl vlastní motor poháněný 20 
NiCd akumulátory Sanyo o kapacitě 
425 mAh. Udo Jurge měl vlastní motor 
poháněný stříbrozinkovými akumulátory
1.5 Ah. Vítězný model větší kategorie elekter 
byl poháněn dvěma motory Keller 50/14, 
tentokrát však napájenými z 28 NiCd akumu
látoru Sanyo 1,8 Ah, obětavě zapůjčenými 
těsně před soutěží Milanem Matulou. Za 
ochotu jsem se Milanovi odvděčil odprave- 
ním dvou článků hned v tréninku. Druhý 
Jirka Schneider měl model poháněný moto
rem vlastní výroby (podobným typu Keller 
50), napájeným 30 NiCd akumulátory Sanyo 
1,2 Ah; dr. Janáček napájel motor Keller 80 
30 NiCd články Sanyo 1,2 Ah „cut off".

Vítěz kategorie F1-V3.5 Víta Škoda jel 
s motorem Rossi 15 o zdvihovém objemu 2,5 
cm3; „dvaapůlku" použila většina závodníků. 
Ve třídě F1-V6.5 sice první dvě místa patřila 
motorům Webra, ale naši s motory Modela
6.5 jim celkem úspěšně sekundovali. Ve třídě 
F1-V15, kde startovali pouze naši závodníci, 
bylo vidět motory různých značek od 6,6 cm3 
(Liedermann) až po 15 cm3 (Škoda).

Ve slalomových modelech mnoho nového 
k vidění nebylo, i když výsledky byly vynika
jící — ještě pátý ve třídě F3E dosáhl 140,9 b. 
Nejpotěšitelnější bylo, že závodníci používali 
vesměs NiCd akumulátory Tamiya, které 
jsou u nás běžně k mání a jejichž kvalita je 
výborná.

Ve skupinovém závodě FSR 3,5 dominova
ly motory Webra, zpřevodované do pomala. 
Jenom Maďarka Solyomová měla ve svém 
modelu nový motor Moki 3,5, samozřejmě 
také s převodem. Totéž lze říci o třídě FSR
6.5, kde druhý Runkas použil motor Modela
6.5. Nejvíce jsem se těšil na třídu FSR 15, kde

Za účasti závodníků z Maďarska, NDR, 
Rakouska, Západního Berlína a samozřejmě 
z obou našich republik se uskutečnil již šestý 
ročník mezinárodní soutěže NAVIGA o pohár 
Kožatexu v Plaveckém Štvrtku. Účast byla 
tentokrát poznamenána organizačními ne
jasnostmi: ještě týden před soutěží byli četní 
zájemci i ze zahraničí ujišťováni, že soutěž 
byla zrušena. Díky tomu nepřijela družstva 
NDR, SSSR, BLR a PLR, přestože s ní 
původně počítala. Nakonec jsme na to 
doplatili i my, protože se hlavně v ,,trojúhel
níkových" třídách nesešla ta nejlepší konku
rence.

Pátečního zahájeni soutěže se zúčastnili 
zástupci všech složek NF a SÚV Zvázarmu. 
Po zahájení se rozběhly soutěže v kate- 
góriích F1 a F3. Hned v prvním kole překonal 
Skoda ve třídě F1-V3.5 československý re
kord výkonem 15,8 s. Rovněž ve třídách F3 
padly československé a dokonce jeden 
světový rekord, o který se zasloužil junior 
Petr Novotný ve třídě F3E výkonem rovných 
144 bodů.

Na rychlostním trojúhelníku příjemně pře
kvapili soutěžící ve třídě F1-V6.5, kde byly 
dosaženy velmi slušné výsledky: například 
mg. Čechovský ustavil výkonem 15,9 s zá
kladní československý rekord. Kategorie F1- 
V15 se mohla pochlubit pouze průměrnými 
výsledky, podobně jako F1-E. V první zvítězil 
Ant. Liedermann výkonem 16,0 s a ve druhé 
ing. Valenta výkonem 18.7 s. Nejhůře na tom 
byla třída F1-E 1 kg, kde se sešli pouze dva 
soutěžící, i když výkon 23,3 s vítězného Jiřího 
Schneidera nebyl špatný. Po soutěži na 
trojúhelníku předvedli soudruzi Tuček 
a Dvořák tříbodové kluzáky nové třídy FSR H. 
o které přineseme samostatnou informaci.

Sobota a neděle byly vyhrazeny skupino-

Plavecký
Štvrtok,
7. až 9. 9. 1984

Dramatický start v 
kategorii FSR 15 
předvádí jeden z 
rakouských modelářů

vým závodům. I v nich byla znát neúčast 
soutěžících; třeba třída FSR 3,5 se jela pouze 
na dvě rozjížďky bez finálového závodu. 
Vítězství si odvezl Ch. Kučera z Rakouska
0 čtyři okruhy před druhou juniorkou (!) 
Magdalenou Solyomovou z Maďarska. Až 
teprve na osmém místě skončil náš ing. 
Čechovský. Ve třídě FSR 6,5 se mezi zahra
niční modeláře vklínil na druhé místo Lubo
mír Runkas, ale další náš závodník byl až 
desátý. Nejzajímavější byl závod ve třídě F1 
V15, kde jsme měli ve finále pět zástupců.
1 když jsme nevyhráli, druhé, čtvrté, šesté, 
sedmé a deváté místo všechny potěšilo.

V neděli bylo po finálových jízdách slav
nostní ukončení soutěže s vyhlášením vítězů. 
Opět jsme se bohužel setkali s tím, že se 
vyhlášení zúčastnilo velmi málo závodníků. 
Je sice pochopitelné, že v neděli odpoledne 
již každý pospíchá domů, ale pro příště by 
mohl pořadatel upravit časový plán. Ihned na 
místě padlo několik návrhů, které by šly 
snadno realizovat, soutěž by se tak stala 
ještě zajímavější. Přes tuto kosmetickou 
vadu však byla organizačně velmi dobře 
zajištěna a i po společenské stránce měla 
opravdu důstojný průběh.

Nyní něco o technice:
V ..kilovkách" použili soutěžící modely.

mělo již dost soutěžících motory CMB, 
většinou zabudované do trupů Delfino 1 či 
2 nebo jejich modifikaci. Délka kolem jedno
ho metru a úctyhodná hmotnost až 10 kg 
zaručují modelům stabilní jízdu i na vysokých 
vlnách — ale motor musí mít řádný výkon. 
Početně byly zastoupeny i motory Webra 90, 
většinou s převodem. Vítěz měl tento motor 
upravený na sání rotačním šoupátkem. Mo
tory CMB byly nakonec ve finále zastoupeny 
pouze jedním, když ing. Mazák při druhé 
rozjížďce zlomil čep, nahánějící rotační šou
pátko, a tak se nemohl finále zúčastnit. Na 
šestém místě se umístil Jiří Runkas, který 
menší výkon „desítky" Moki vyrovnal preciz
ním řízením. Obecně však modely s motory 
10 cm3, i když jejich rychlost je srovnatelná, 
nemají při vyšších vlnách šanci na dobré 
umístění.

i přes neúčast řady zahraničních družstev 
bylo tedy dosaženo velmi dobrých výsledků, 
hlavně ve třídách F1 a F3. Nezbývá tedy než 
popřát organizátorům pro sedmý ročník této 
soutěže větší účast, což ale nezáleží pouze na 
nich, ale i na odpovědných pracovnících 
Svazarmu — propozice musejí být rozeslány 
včas!

Text i snímky ing. VI. Valenta
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JABLONECKÁ
KOTVA

13.
MODRÁ
STUHA

Tradiční soutěže lodních modelů uspo
řádal letos klub Admiral ZO Svazarmu k. p. 
Preciosa v Jablonci nad Nisou k oslavám 40. 
výročí SNP.

V sobotu 1. září se zúčastnilo Jablonecké 
kotvy 130 modelů z dvaceti klubů. Soutěžilo 
se ve třídách E-X500, E-XZ, E-X s+j, E-HK, 
F1-V3.5, F1-V6.5, F1-V15 a F3V. Za klidného 
a teplého počasí dosahovali soutěžící velmi 
dobrých výkonů. Ve třídě E-X500 vybojoval 
první místo mezi 48 soutěžícími Aleš Malý 
z Vysokého Mýta až v rozjížďkách. Soutěž 
byla hlavně v první třetině velice vyrovnaná. 
Převládaly štíhlé, kvalitně zpracované mode
ly, proti nimž nemají modely Korál nebo 
Melodie ze stavebnic naději na dobré umís
tění. Ve třídách E-XŽ a jun. jsou stále stejné 
modely. Potvrzuje se skutečnost, že třída E- 
X2 nesplňuje požadavky na „přestupní" třídu 
do juniorů — rozměry modelů nejsou úměr
né k fyzickým možnostem malých modelářů. 
Přesto představili žáci z Mnichovic Vladimír 
Schneider a Jan Vobinuška velmi pěkné 
modely, splňující nejen podmínky Navigy, ale 
i estetická hlediska, i když na úkor přísné 
účelnosti. Je prostě škoda, že před léty byla 
zrušena třída polomaket.

V seniorské třídě E-X rozhodly až poslední 
jízdy o prvenství Josefa Ehrenbergera 
z Brna, za nímž se umístili Vít Houska st. ze 
Staré Boleslavi, Josef Navrátil st. z Pardubic 
a Josef Kopp z Mnichovic.

Ve třídě maket E-HK zvítězil Bohumil 
Kolísko z Mnichovic s jachtou Lilia Weneda 
před svým kolegou Josefem Koppem se 
stíhačem Wolf a Martinem Tomáškem 
z Admirálu Jablonec s kontejnerovcem ESS.

Ve třídě F1-V3.5 startovali tři junioři 
a jedenáct seniorů. Velice hodnotný výkon

předvedl vítěz soutěže seniorů Vířa škoda 
z Prahy: zajel za 17,2 s. Dobré podmínky 
umožnily téměř všem závodníkům zajet 
výkon lepší limitu I. VT. Nejsilněji byla 
obsazena třída F1-V6.5. Z osmnácti soutě
žících podal nejlepší výkon Miloslav Černý 
— zvítězil časem 17,5 s. Ve třídě F1-V15 Víta 
Škoda, který zajel rovných 15,0 s byl bez 
konkurence — i když startovalo dvanáct 
modelářů. Ve slalomu třídy F3V zvítězil mezi 
sedmi soutěžícími Václav Žák z Admirálu 
Jablonec výkonem 137,8 b.

Na „Kotvu" navázala nedělní Modrá stuha 
ve třídách E-X500, F1-E, F2, F3E, FSR E nár. 
a FSR F2. Soutěže se zúčastnilo 99 modelů 
z osmnácti klubů. „Éčkaři" se rozjeli ještě 
soutěžit na Libereckou přehradu, takže žáci 
stihli v kategorii E-X500 za dva dny tři 
soutěže! Na Novoveském koupališti zvítězil 
ve třídě E-X500 Vladimír Kulhavý z Pardubic 
výkonem 100 bodů v rozjížďkách před 
Martinem Březinou z Vysokého Mýta a jeho 
kolegou Pavlem Souškem. Osm nejlepšlch si 
odvezlo po malé ceně a novém pěkném 
diplomu KLM Admiral; ti, kteří se umístili 
v obou soutěžích do osmého místa, získali 
prémie: originály námořních map. Letos se to 
povedlo třem žákům: Aleši Malému a Marti
nu Březinovi z Vysokého Mýta a Vladimíru 
Kulhavému z Pardubic.

Rádiem řízené modely jezdily na dvou 
tratích, tedy makety samostatně. Třídu F1- 
E 1 kg vyhrál František Šubrt z Mnichovic 
časem 26,4 s. Ve třídě F1-E přes 1 kg byl 
nejlepší Josef Dvořák z Prahy za 21,00 s před 
ing. Vladimírem Valentou (22,2 s). Potěšitel
ná byla účast ve třídě F3E — 10 modelů. 
Výkonem 140,6 b. zvítězil Václav Žák 
z Admirálu Jablonec. I závod národní třídy 
FSR-E měl zajímavý průběh; nakonec zvítězil 
ing. Vratislav Švorčík (Chirana Praha 7) 
výkonem 21 okruhů/4,7 s.

Potěšitelný je vzrůstající zájem o nové 
žákovské třídy F2Ž A a B. Ve třídě F2Ž 
A startovalo pět modelů; o prvenství bojovali 
žáci pořádajícího klubu Martin Tomášek 
s modelem Artur a Dušan Daranský 
s modelem Thoaban. V bodovém hodnocení 
byl Artur lepší, ale „stovkovou" jízdou si 
Dušan Daranský zajistil vítězství. Ve třídě F2Ž 
B startovaly modely Bečva Pavla Egrta 
z Drozdova, který zvítězil, a Doris Martina 
Tomáška z Admirálu Jablonec. Ve třídě F2A 
startovalo šest modelů. Vítěz Jan Nekvapil 
z Prahy 4 s modelem Krake získal 189,00 
bodů. Š novým modelem polské celní lodě 
Kontrol-15 startoval Jaroslav Zeman z Dubí, 
ale model byl nedokončený, což se odrazilo 
v bodovém hodnocení, takže ani dobrá jízda 
mu nepomohla k dobrému umístění.

Dok žáků z Mnichovic

Nejsilnější maketářská třída F2B byla ob
sazena jedenácti maketami. Zvítězil Roman 
Durdis z Mostu s modelem torpédoborce 
Obrazsovy výkonem 191,66 bodů, když zajel 
čistou jízdu za 100 bodů. S novým modelem 
anglické korvety Bluebell se představil Ri
chard Peluňka z Prahy 2. Model byl perfekt
ně zpracovaný (spíše pro třídu stolních 
modelů C2) a právem získal nejvyšší bodové 
hodnocení 94,00 b. Všeobecně se makety 
našich modelářů vyznačují kvalitním až per
fektním vypracováním, což je u plovoucích 
modelů značně náročné.

Ve třídě F2C za nepřítomnosti stálých 
účastníků Stuhy Josefa Slížka a Pavla Lišky 
bojoval Milan Kroupa z Admirálu Jablonec 
pouze s tratí o maximální zisk bodů, což se 
mu podařilo — zajel čistou jízdu a celkem 
získal 190,00 bodů.

Všichni účastníci soutěže pak čekali na 
výsledek společného závodu maket na spe
ciální trati. Na startu se sešlo deset maket, 
které usilovaly o získání putovní Modré stuhy 
a křišťálového lustru od patrona soutěže k. p. 
Preciosa Jablonec. Po tuhém boji si obě 
trofeje odvezl do Mostu Roman Durdis 
s maketou raketového člunu, který taktickou 
jízdou najel za 30 minut 16 okruhů + 1,35 s.

Soutěži netradičně přálo počasí, čemuž 
odpovídaly dobré výkony, sportovní bojová 
nálada a dobrá pohoda při obou soutěžích.

Ing. Zdeněk Tomášek 
náčelník KLM Admiral Jablonec 

Snímek Václav Turek

■ Na Mistrovství 
Polska

byli letos z iniciativy pořádajícího klubu 
lodních modelářů LOK v Czestochowe 
a ústředního modelářského svazu Polska 
pozváni do městečka Koszecin ve dnech 17. 
až 19. srpna i členové KLM Admiral 
v Jablonci nad Nisou.

Mistrovství navazovalo na postupové sou
těže ve čtyřech oblastech. Postupový klíč pro 
účast byl velice přísný — například ve třídě 
E-X byl lim it 90 bodů, E-H a K 200 bodů, F2 
180 bodů. Limit musel být splněn na postu
pové soutěži, což bylo při letošním nepřízni
vém počasí obtížné. Nakonec tedy bylo na 
mistrovství ústředním svazem nominováno 
90 závodníků, kterým byly hrazeny veškeré 
výlohy. Závodníci, kteří přijeli navíc (a měli 
splněné limity),se mohli zúčastnit za své, ale 
mimo pořadí.

V kategorii E byla vypsána třída E- 
X mládeže, obdobná naší E-XŽ, ale na 
zkrácené trati 35 m. Třídy E-X, E-H a Ε
Κ jsou stále oblíbené, i když se ve třídách Ε
Κ a E-H také projevuje určitá stagnace, 
způsobená rostoucím zájmem o RC makety.

Mistrovství zahájil 17. srpna jeho ředitel 
pplk. Josef Jaworski. Potom začala pracovat 
bodovací komise, řízená citlivě hlavním roz

hodčím ing. Jerzy Litwinem z Gdaňska 
a technickým ředitelem Ryszardem Cenckie- 
wiczem. Nad celým mistrovstvím bděl přís
ným, ale spravedlivým okem dohližitel Jan 
Marczak z Varšavy.

Začala i soutěž v třídě E-X. Tam jsme měli 
dvě želízka: po tvrdém boji nejen se 
soupeři, ale i s rostlinami ve vodě obsadila 
Jana Vintrová druhé místo a Zdeněk Tomá
šek čtvrté mezi seniory. V nejsilněji obsazené 
třídě F2 jsme měli čtyři zástupce, jejichž 
první jízdy dopadly dobře, jen M. Tomášek 
měl potíže s rádiem. K našemu údivu však 
většina závodníků jízdy značně kazila 
— prakticky nikdo nenajel 100 bodů. Druhý 
den soutěž pokračovala opět za klidného 
slunečného počasí. Naši zajeli svůj stan
dard, Karel Simůnek zvítězil, Mirek Vintr byl 
třetí, Zd. Tomášek šestý (doplatil na bodo
vání polské lodě) a žák Martin Tomášek 
skončil na dobrém desátém místě.

Ve třídách F2 převažovaly modely remor- 
kérů a torpédových člunů, většinou ve vět
ších měřítkách (1:25, 1:15) a velice pečlivě 
vypracované. To se nedá říci o modelech 
nákladních lodi a křižníků v měřítku 1:100. 
Výjimku tvořil model americké bitevní lodě 
lova L. Kosmala (na snímku) v měřítku 1:250, 
který by spíš patřil do třídy C4.

Ve třídách E-H a E-K byly k vidění modely 
hlídkových člunů, torpédoborců, fregat

a dokonce dva modely clippru Dar Pomorza 
a jeden model školní vojenské plachetnice 
Iskra. Těm však museli jejich majitelé 
— junioři „podrazit" stěžně a složit je na 
paluby, aby jízda nebyla tolik ovlivňována 
větrem.

Soutěž probíhala v klidu, bez zbytečných 
nervozit, pořadatele o naše družstvo pečovali 
vzorně, a tak jsme z celé soutěže a vlastně 
z celého pobytu měli velice příznivý pocit.

Ing. Zdeněk Tomášek
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Tanky T-38 počas VeFkej vlasteneckej vojny. Za pozornosť stoji 
odlišná perforácia pohonného ozubeného kolesa

Sovietsky 
plávajúci tank

T-38

T-38 s kanónom TNŠ 20

Tank T-38 M2 na prehliadke v roku 1941

Práce na modernizácii plávajúceho tanku 
T-37 (viď MO 5/1984) Začali v Závode č. 37 
v Moskvě pod vedením N. N. Kozyreva, ktorý 
bol členom konštrukčnej kancelárie N. A. 
Astrová. Prototyp přepracovaného vozidla 
bol dokončený v roku 1936 a dostal označe- 
nie T-38. Od roku 1934 prebiehali práce aj na 
dvoch nových projektoch kolesovopásových 
tankov T-43-1 a T-43-2, z ktorých prvý typ 
bol plávajúci. Porovnáním týchto vozidiel 
s prototypom T-38 bolo rozhodnuté pokračo
vat v osvedčenej rade odvodenej od T-37, 
a tak bol tank T-38 v roku 1937 zavedený do 
výzbroje Červenej armády. Podobné ako 
T-37, aj T-38 využíval motor a převodovku 
nákladného automobilu GAZ-AA. Bol však 
nižší, širší a mal lepšie plavebně vlastnosti.

Už v roku 1937 bol T-38 priebežne moder
nizovaný. Vyvinula sa preň nová planetová 
převodovka, čím vznikol typ T-38 M1. Do 
sériovej výroby sa nedostal v dósledku

zložitosti konštrukcie převodovky. Ale do 
výroby bol zavedený o rok neskór typ T-38 
M2 s pohonnou jednotkou a převodovou 
skupinou nového automobilu GAZ-M1.

Tanky T-38 a T-38 M2 sa vyrábali do roku 
1939 a ich celková výroba dosiahla asi 1300 
kusov. Na ich modernizácii sa pracovalo 
ďalej. V roku 1940 sa menšia séria T-38 
upravila na typ NII-20. Bol to rádiom na 
dial’ku riadený tank s výbušnou náložou 
namiesto posádky, určený na ničenie nep řá 
telských opevněných bodov. Niekofko ta- 
kýchto tančíkov sa použilo vo vojně proti 
Finsku. Poslednou úpravou T-38 bol pláva
júci tank TM. Vznikol v závodoch GAZ 
v Gorkom v roku 1940. Bol to predlžený 
a přepracovaný T-38, ktorý mal na oboch 
stranách podvozku naviac jeden pojazdný 
vozík s dvorná kolečkami. Do sériovej výroby 
sa nedostal — typ T-40 bol úspěšnější.

T-38 využíval aj vežu s výzbrojou z typu

T-37. Na zadnej straně trupu sa nachádzala 
trojlistá lodní skrutka s kormídlom. Podvo- 
zok zachoval systém usporiadania z typu 
T-37. nezměnilo sa ani poslanie nového 
vzoru v armádnej službě. Vyskúšal sa aj 
vzdušný transport T-38 a jeho vysadzovanie 
na vodnú hladinu z letiaceho bombardéra.

Hlavnou nevýhodou T-38 bolo slabé pan- 
cierovanie a gul’ometnå výzbroj — vozidlo 
nebolo schopné viesf boj s tankami protivní
ka. Preto sa tesne před vypuknutím vojny 
s fašistickým Nemeckom časť tankov tohto 
typu přezbrojila na 20mm kanón ŠVAK.

Ilahké plávajúce tanky T-38 zasiahli vo 
vel'kom počte do bojov v roku 1941. 
V obmedzenej miere sa využívali aj 
v neskoršom období, postupné bolí nahrade- 
né modernějšími typmi fahkých tankov.

Ing. Ivan Bajtoš

Technicko-taktické údaje T-38 M2
Posádka 2 muži
Bojová hmotnost 3,8 t
Výzbroj 1 gul'omet DT 

7,62 mm
Munícia 1512 rán
Dlžka 3780 mm
Šířka 2330 mm
Výška 1630 mm
Světlost' 300 mm
Motor štvorvalcový ben

zínový GAZ-M1 
chladený vodou

Výkon 29,42 kW (40 k)
Zásoba PHM 
Max. rýchlosť

100 I

na ceste 46 km/h
na vodě 6 km/h

Dojazd 170 km
Pancier 3— 10 mm
Prekonávanie prekážok

Stúpanie 40
Steny 0,5 m
Zákopy 

Specifický tlak
1,7 m

na zem 0.44 kg/cm 2
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■ Nádrž pro RC modely
Plášť nádrže 1 je spájen z konzervového plechu tl. 0,3 mm. 

Rozměry si může zvolit každý sám podle potřeby, je pouze nutné 
dodržet objem, předepsaný pravidly. V mém případě má nádrž 
rozměry 100 · 30 ■ 40 mm.

Do dna vyvrtáme přepouštěcí otvor o průměru 10 mm a otvor pro 
sací trubku. Dovnitř nádrže jsou zapájeny čtyři přepážky z plechtu tl. 
0.3 mm. zabraňující přelévání paliva při rychlejších změnách režimu 
jízdy. Přepážky 3 jsou umístěny tak, že se jednou stranou dotýkají- 
pláště nádrže a druhou (spodní) dna. Před uzavřením víkem 2 (také 
z plechu tl. 0,3 mm) připájíme sací trubku 7 pro přívod paliva do 
motoru. Horní odkapávací miska 4 je z pláště rozebraného článku 
NiCd 500. Do středu misky vyvrtáme otvor o vnějším průměru 
uzávěru. Uzávěr 5 je ze zásobníku maznice s víčkem; v zavřeném 
stavu je přidržován pružinou. Pod víčko nalepíme gumové těsnění. 
Misku s uzávěrem připájíme k víku nádrže 2. Do boku misky ve 
spodní části vyvrtáme otvor pro připájení trubky 10 pro odvádění 
rozlitého paliva při plnění mimo model. Trubka je nastavena kusem 
palivové hadičky 11, která je provlečena otvorem ve spodní desce 
podvozku 12. Do víka nádrže zapájíme trubku 8 pro Hákování 
z tlumiče výfuku. Spodní miska 6 je z pláště článku NiCd 225. Je 
připájena ke dnu nádrže tak, aby mezi dnem misky a sací trubkou 
byla dostatečná mezera k nasávání paliva. Patka 9 z plechu tl. 
0.3 mm slouží k upevnění nádrže do modelu. Po vymytí a přezkoušení 
těsnosti umístíme nádrž do modelu tak, aby byla přibližně v podélné 
ose modelu a co nejblíže k motoru.

Pro ty. jimž by se nepodařilo sehnat uzávěr z maznice, uvádím na 
obr. 2 ještě řešení uzávěru, který používá na svých výrobcích 
například firma SG. Hrdlo 1 je z měděné trubky o průměru 20 mm. Tu 
ve spodní části provrtáme a do otvorů zapájíme kolík 2 pro zachycení 
pružiny. Horní část uzávěru 3 je vysoustružena z duralu nebo silonu. 
Do osazení vložíme těsnění (O kroužek) 4. Ve spodní kulové části 
vyvrtáme otvor pro vyříznutí závitu M3. Zašroubujeme očko 5, kterým 
provlečeme druhý konec pružiny 6. Tah pružiny zvolíme tak. aby šel 
uzávěr pohodlně vytahovat, ale aby zároveň dokonale těsnil. Celek 
připájíme k víku nádrže 7.

Zd. Schneider, 
Tišnov
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V Lipsku 
byla
naše 455.2

„Zase jednou po dlouhé době vidím 
náš model. I když vlastně tak úplně 
nový n e n í. . povzdechl si jeden ná
vštěvník podzim ního Lipského ve le tr
hu. A jeho mínění musíme — bohužel
— sdílet i my. I když — lepší nějaký 
model, nežli žádný!

Ale podívejm e se, co vlastně všechno 
bylo nového na Stáncích výrobců m ode
lových železnic v NDR. První zastavení 
si udělejm e na stánku podnik VEB 
Berliner TT Bahněn. Dominoval mu 
m odel parní tendrovky řady 455.2, 
který vznikl novým popisem  stávajícího 
modelu řady 86 správy DR. Tento stroj 
skutečně po našich tratích jezdil, jeho 
m odel je až na skutečně malé rozdíly 
i m odelově věrný (kom u vadí malý zvon 
za dyšnou, může ho pom ěrně snadno 
odstranit). Popisy jsou velm i pečlivé, 
což ukazují i sním ky ing. Seleckého 
(obr. 1, 2).

Dva další m odely mají sice nový 
barevný nátěr v kom binacích slonová 
kost — tyrkysová zeleň a slonová kost
— vínová červeň, jsou to ovšem opět 
jen mutace, ten tokráte m odelu řady 
211 správy DB. Používají se pro provoz 
m eziměstských expresů, takže pro 
naše kolejiště tedy nemají velký vý
znam.

A mutace do třetice: Sérii vozů Old 
T im er (staré vozy řady Pw Pr 1)

26

doplňu jí teď  vozy správy Pruské želez
nice. Jde o vozy s třem i nápravami, 
tedy konstrukce, kterou výrobce 
z Berlina už představil. Tentokrát vozy 
tvoří soupravu, sestávající z vozu pro 
přepravu zavazadel a osobních vozů 2., 
3. a 4. třídy s průběžnou lavičkou 
a sam ostatným i oddíly pro cestujícící.

V m odelové ve likosti HO se podnik 
VEB PIKO Sonneberg představil sku
tečnou novinkou: m odelem  parní ten
drovky řady 95 správy DR (obr. 3). Tyto 
stro je  jezdily až do roku 1981 na tratích 
v Duryňském lese s těžkým i nákladním i 
vlaky. Jako vzor má i model vynikající 
jízdní vlastnosti a velký tah. Rozjíždí se 
při napětí asi 3,5 V, rychlost lze regulo
vat v rozsahu asi 1:18. Modelová 
rychlost je však značně vyšší — činí asi 
130 km /h , tento „nedos ta tek" však lze 
citlivou jízdou celkem  elim inovat. Od
běr modelu o délce přes nárazníky 
173,5 mm je pouze 270 mA.

Model osm im etrového krytého vozu 
řady .Gbs, který byl na jarním  veletrhu 
nabízen s hnědou střechou, lze teď 
obdržet i v provedení se šedou stře
chou (obr. 4), v němž jezdí u správy DR.. 
Jinak je stejný, dokonce včetně popisu, 
takže ho nelze považovat za novinku. 
Zajímavostí modelu ale je, že pro jeho 
značnou délku a rozvor bylo nutné 
uložit dvo jko lí do pohyblivého vedení, 
čím se zlepšila jízda oblouky.

Další výrobce m odelové velikosti HO, 
firm a PREFO z Drážďan, pokraču je 
v trad ic i výroby m axim álně věrných 
modelů. Snaha jde  tak daleko, že 
stejné typy vozů budou například opa
třeny různými inventárním i čísly. Dou
fejme, že i náš obchod vyjde m odelá
řům vstříc a nebude zásadně ob jed 
návat vozy stejných inventárních čísel.

Výrobce dodržel slovo z jarního ve
letrhu a představil ten tokrá t inovova

nou kom pletní sérii řady Y správy MÁV 
(obr. 5). Jsou to vozy pro m ezinárodní 
přepravu řad Am, Bm, ABm a BCm 
s m odelově věrným popisem  a úplným 
označením podle UIC. Mají stříb řitě  
šedé dveře a světlešedé průběžné 
pruhy na vozové skříni; celek je 
i barevně m odelově věrný. Na příštím 
jarním  veletrhu by se snad měla ob jevit 
takto inovovaná řada stejných vozů, ale 
naší správy ČSD.

Stejný výrobce upravil i další starší 
modely, například zkrácený restau
rační vůz společnosti M itropa, osobní 
vůz norské společnosti NSB, rekon
struovaný osobní vůz správy DRG 
s oddíly 3. třídy, rekonstruovaný vůz 
řady BDghwse správy DR.

Inovační proces prodělává i m odel ze 
série kotlových vozů. Jak vypadaly 
kdysi, se můžete přesvědčit ve svém 
depu, jak vypadají dnes, vidíte na obr. 
6. I když se v tom to případě m istr tesař 
utnul: oba modely, výrazně se lišící 
zbarvením, mají stejná čísla. Je to ale 
snad pouze přechodný nedostatek, 
k němuž došlo ve zm atcích při přípravě 
veletržní expozice.

Novinek tedy bylo v Lipsku pom ěrně 
dost, zájem o m odelovou železnici trvá, 
výrobce to „ je š tě  baví". Takže se 
těšme, že budou pracovat i v našem 
zájmu.

Ing. Ivan Nepraš, CSc.



■ IMZ vždy přínosem

Již řadu let se scházejí železniční modeláři 
z celých Čech na pravidelných instruktážně 
metodických zaměstnáních, pořádaných 
ČÚV Svazarmu. O zajištění těchto IMZů se 
tradičně dobře stará Klub železničních mo
delářů ZO Svazarmu AMK SOU VŽKG 
Ostrava. Stejně tomu bylo i letos, kdy se 25. 
až 27. května sešli železniční modeláři ve 
Středním odborném učilišti VŽKG v Ostravě- 
Hrabůvce.

Kvalitně sestavený program byl časově 
náročný. V první přednášce hovořil ing. 
Londin o stavbě budov z papíru. Během 
IMZu pak postavit krásný model strážního 
domu, takže každý viděl technologii na 
vlastní oči. Politickovýchovným působením 
rozhodčího se zabýval ve své přednášce W. 
Techl. V další technické přednášce se K. 
Kron zabýval stavbou modelů z kovů a své 
zkušenosti doložil velice pěkným modelem 
ve velikosti 0. Nemalá pozornost byla věno
vána soutěžním a stavebním pravidlům. 
Přednášející B. Gryc pojal problém součas
ných pravidel v celé šíři, v diskusi se 
k tomuto problému vyjádřili skoro všichni 
účastníci. Závěr vyzněl ve prospěch částeč
ných změn v pravidlech a jejich případném 
doplnění. Na tuto přednášku navázal W. 
Techl s přednáškou o práci rozhodčího. Další 
přednáška byla věnována směrům rozvoje 
Svazarmu.

Večery byly tradičně zadány pro promítání 
filmů a diapozitivů s železniční tematikou.

Do budoucna si jen ize přát, aby IMZy byly 
i nadále tak kvalitní, o což se ale musíme 
starat všichni.

František Bláha, KŽM Hradec Králové

■ Přestavba 
lokomotivy E499.0/TT 
na E469.1

V Břeclavi

V priebehu sériovej výroby lokomotiv 
E499.1 bola jedná z nich upravená pre 
potřeby nákladnej dopravy; dodaná bola 
v roku 1960 pod označením E469.001. Ešte 
v tom istom roku bola zahájená aj sériová 
výroba týchto lokomotiv pod typovým ozna
čením E469.1. Model tejto nákladnej lokomo
tivy si vo velkosti TT móže zhotovit každý 
modelář úpravou vozovej skrine modelu 
lokomotivy E499.0. Najnáročnejšou ope- 
ráciou je „náhrada" kruhových okien (cel- 
kom dvánástich) pčvodného modelu osmimi 
obdlžnikovými oknami nového modelu.

Pévodné okná po demontovaní vnútor- 
ného vybavenia kabiny modelu je potřebné 
zaslepit1 — například zaliať Dentacrylom a do 
vyhladenej steny vozovej skrine potom vyře
zat otvory pre nové obdlžnikové okna podl’a 
obr. Taktiež farebnú úpravu pčvodnej vozo
vej skrine třeba dat do súladu s originálom 
nového modelu a model přeznačit. U loko
motiv E469.1 je strieborný pás uprostřed 
rovnako široký po celom obvode karosérie, 
střecha okrem elektrovýzbroje zelená a pan- 
tografy oranžové.

Ing. Jaroslav Pietrik

přip rav ili železniční 
m odeláři na 10. až 18. 
listopadu již šestou 
výstavu m odelové 
železnice v Kulturním  
středisku železniční 
stanice. Pořadatelé (za 
všechny uveďm e aspoň 
K. Stöhra, M. Víska, K. 
Krona a I. Bednaříka) — 
tém ěř všichni stro jvedoucí 
ČSD — pro ni shrom áždili 
nejen asi stovku modelů, 
ale i dvě kolejiště. Jedno v 
m odelové velikosti HO je  z 
KŽM Gottwaldov a má 
rozm ěry 4x1,5 m, druhé 
je  ve velikosti TT a má 
rozm ěry 3,5x1,5 m.
Provoz na obou budou 
zajišťovat pouze 
lokom otivy ČSD.

sk

Postavte si 
model 
lokomotivy 
01 504

V našich modelářských obchodech se 
prodalo několik desítek tisíc modelů lokomo
tiv řady 01 od firmy Piko. V současné době 
jsou tyto modely nabízeny ve čtyřech prove
deních. Iniciativou několika modelářských 
klubů v NDR vznikly v poslední době některé 
doplňky, s jejichž použitím lze jednak zlepšit 
modelový vzhled, jednak zhotovit několik 
dalších variant této zajímavé lokomotivní 
řady.

Představuji vám model lokomotivy řady 01 
504, který byl postaven s použitím těchto 
doplňků a úpravou některých částí lokomoti

vy 01 0503. Převážná část úprav je na skříni 
lokomotivy. Především jsou odstraněny zá
kryty kolem komínu v délce 40 mm. Je to 
nejpracnější úkon, vyžadující velkou pečli
vost. Dále jsou doplněny částečné zákryty 
pojezdu lokomotivy (vyrábí je klub v Erfurtu). 
Na přední části skříně jsou odstraněny 
stupačky nad světlomety a doplněny madla 
jak pod nárazníky, tak i na plošinu nad 
nárazníky. Vzduchojemy jsou doplněny po
délně na obou stranách lokomotivy nad 
hnací nápravou. Dále je doplněna popelníko
vá skříň (vyrábí klub v Marienbergu). Na 
stropních oknech budky je přilepena ochran
ná mříž proti padajícímu uhlí (z modelu 
lokomotivy řady 03).

Na blok válců jsou doplněny v přední části 
malé stupačky, na zadním běhounu je od
straněno zařízení Indusi. Je upraven i pojezd 
lokomotivy prořezáním průhledů v rámu, 
jsou odstraněny hlavní vzduchojemy na 
rámu, osoustruženy nákolky všech kol na 
výšku 0,8 mm, doplněny pískovací trubky 
a brzdové hadice.

Na tendru lokomotivy je doplněno bednění 
na zvýšení zásobníku na uhlí.

Popisy jsou zhotoveny fotografickou ces
tou (vyrábí je klub v Drážďanech).

Lokomotiva řady 01 504 měla několik let 
i plochou dyšnu, kterou vyrábí klub v Erfurtu.

Obdobným způsobem je možno zhotovit 
i lokomotivu řady 01 507, která však nemá 
odstraněné zákryty kolem komína, zařízení 
Indusi a stupačky nad světlomety. Tendr je 
v olejovém provedeni. Lokomotiva 01 507 
měla navíc přední dvojkolí v běhounu plné. 
Dále nejsou u této lokomotivy madla na 
plošině nad nárazníky a pochopitelně ani 
popelníková skříň a mřížka proti padajícímu 
uhlí.

O lokomotivách řady 01 byla v NDR vydána 
odborná literatura s mnoha podrobnými 
fotografiemi, výkresy a popisy jako například 
Dampflokarchiv, Baureihe 01 a další.

Ing. Z. Novák
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PŘEBORY ČSR

standard do 50 s, stejně jako překrásná 
DH-4 F. Bárty. Ing. Kuba při tvrdém přistáni 
přerazil trup svého starého Fokkera E III.

Zajímavou podívanou přinesla soutěž 
,,Combat". Pravidla jsou jednoduchá: všichni 
majitelé stíhaček z 2. světové války se postaví 
do řady a současně odstartují. Kdo přistane 
první, je vyřazen z následujícího kola, které 
začíná za pět minut. Nakonec se mezi dvěma 
soutěžícími rozhodne o vítězi. V Brně se jím 
stal F. Jersenský se svým Bf 209H před dr. J. 
Mertou s Caudronem. Soutěž má spád, není 
třeba časoměřičů a diváci se baví.
■ Tesařův memoriál proběhl o den později 
v Borači. Organizátorům usnadnilo práci, že 
bodování převzali z brněnské soutěže. Létáni 
v kouzelném prostředí Vysočiny pak bylo 
modelářskou idylou. I přes poměrně chladné 
počasí se v pravidelných intervalech projevo
valy termické závany. Že praxí z výkonného 
létání s Wakefieldy nelze zapomenout, 
názorně předvedl bývalý reprezentant I. 
Cerešňák se spolehlivým Regentem. Téměř 
minutové starty absolvoval V. Kunert 
s nádherným, ale trochu těžkým Spitfire 
Mk.1. Mezi seniory si tak udržoval vedení až 
do posledního startu Koutného Re-2005. 
Tomu se sice po skončení motorového letu 
uvolnila hlavice a vypadla vrtule na dlouhém 
svazku, ale výsledek 58 s na dosud vedou
cího Spitfira stačil. Ne ovšem na Arsenala 
VG-39 C-1 juniora P. Koutného, který letěl 
s podvozkem 70 s a bez něj dokonce 84 s, 
a stal se tak absolutním vítězem v soutěži. 
Mezi žáky zvítězil V. Kunert ml. s Itohem. 
když docílil výborného času 118 s.

—ilk—

Článek Žebříčky nejlepších sportovců 
v Modeláři 9/1984 se zabýval některými 
otázkami, jejichž vyřešení je bezpodmínečně 
nutné pro zkvalitnění sportovní činnosti 
a další rozvoj masového a výkonnostního 
sportu. Rada modelářství ČÚV Svazarmu na 
svém jednání 18. září za účasti předsedů 
RMo KV Svazarmu a vedoucího redaktora 
Modeláře V. Hadače jednomyslně schválila 
postup při zpracování žebříčků modelář
ských sportovců, který byl ve zmíněném 
článku uveden. Dále byl schválen Organi
zační řád přeborů ČSR — modelářství. Oba 
materiály budou zaslány na RMo KV Sva
zarmu v odborné informaci; jejich účinnost 
nabývá platnosti dnem 1. ledna 1985.

Organizační řád přeborů ČSR (dále jen 
P ČSR) je zpracován podle soutěžního řádu 
modelářských soutěží ve Svazarmu s ohle
dem na rozvoj výkonnostního a masového 
sportu. P ČSR je nejvyšší mistrovskou 
soutěží jednotlivců na území ČSR. Vítěz 
získává titul přeborník ČSR v dané kategorii. 
P ČSR vyhlašuje RMo ČÚV Svazarmu 
v dvouletém cyklu především jako soutěže 
sloužící k nominaci na mistrovství ČSSR. 
dále pro mezinárodní kategorie a pro kate
gorie masového charakteru s přímým vlivem 
na mezinárodní kategorie. P ČSR je soutěží 
postupovou, tzn. že mu musejí předcházet 
krajské přebory (minimálně tři krajské pře
bory v dané kategorii). P ČSR je soutěží 
uzavřenou, které se mohou zúčastnit jen 
sportovci řádně nominovaní RM KV Svazar
mu, případně i reprezentanti nominovaní 
podle návrhu trenéra ČSFt, schváleného 
odbornou komisí RM ČÚV Svazarmu. 
V žádném případě nemohou být přijati další 
soutěžící třeba jen „mimo soutěž", ku příkla
du pro získání výkonnostní třídy.

■ Memoriál Rudolfa Drnče se konal v sobo
tu 8. září na letišti Brno-Medlánky za hez
kého, ale již téměř podzimního počasí.

Kromě již známých „dvacetinek", které 
byly postaveny už na jarní soutěže, měli 
tentokrát bodovači dost práce s novinkami. 
Značnou pozornost vzbudily zvláště velký, 
perfektně postavený Firebrand F. Jersen- 
ského a Wildcat D. Merty. V loňském roce 
započatá „mezkománie" (Koutného Bf 109E 
a Bf 109F, Mikuláškův Bf 110) se dále rozvíjí, 
a tak se prezentoval nový Bf 109G-6 v hezké 
standardní kamufláži B. Velikovského a Bf 
109G-14 v arktické kamufláži, jak jej postavil 
dr. Merta. Oba modely měly i přes značnou 
hmotnost poměrně slušné letové vlastnosti. 
F. Jersenský předvedl perfektně zpracovaný

stratosférický speciál Bf 209H, který stoupa
vostí věrně napodoboval svůj velký vzor. 
Novinky z „civilního" sektoru tentokrát před
váděli žáci: V. Kunert létal s hezkým Osca- 
rem, který by svou jednoduchostí mohl 
žákům nahradit tak úspěšného Itoha, a V. 
Simek zalétával nového Pipera Six.

Soutěžní starty zahájil ing. Koutný s novým 
Re-2005 Sagittario. Pěkný let do termiky 
a čas 96 s vzbudil všeobecnou pozornost. 
Zatímco ostatní stále ještě ladili a zalétávali 
své modely, Sagittario letělo znovu, tentokrát 
s podvozkem, ale opět výborně: 93 s! Tyto 
výkony stačily na vítězství; pěkný P-38J P. 
Stráníka letěl více než minutu, ale s podvoz
kem a bombami mu to už tolik nešlo, 
a Spitfire V. Kunerta odváděl jen svůj

Re-2005 Sagittario 
ing. Koutného má při 
rozpéti 550 mm 
hmotnost 28 g. Je 
pohánén svazkem z 8 
gumových niti o 
průřezu 1,2 x 1 mm a 
délce 550 mm; 
dosahuje časů přes 
70s

Žáci V. Šimek a V. 
Kunert s novými 
jednoduchými, ale 
létavými
„dvacetinkami" Piper 
Six a Oscar

Poslední letošní soutěže

„dvacetinek"
František Jersenský 
zežabčicse' 
představil s úhledným 
modelem Firebrand. 
Pěkná čtyřlistá vrtule 
vznikla malou 
úpravou dvou vrtulí 
Igra o průměru 
240 mm
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■ Jediná letošní soutěž v kategorii RC 
P a F3D na Slovensku se uskutečnila 25. 
srpna v Holiči. Předcházelo jí dvoudenní 
soustředění reprezentantů Slovenska v kate
gorii F3D, na němž úlohu lektorů zastávali 
bratři Malinové. Je třeba vyzdvihnout-jejich 
pěkné gesto, když Svetozáru Supekovi nabí
dli svůj motor MVVS 6,5 náhradou za jeho 
zničený. Za zmínku stojí i skutečnost, že při 
soutěži byla poprvé oficiálně překonána 
hranice 80s; bratři Malinové docílili ve 
čtvrtém startu času 79,8 s. V kategorii RC 
P byli nejúspěšnější M. Novák a M. Buber 
z Nejdku (228,0 s), další místa obsadili I. 
Paris s P. Matochou z Ostravy (235,8 s) 
a pražská dvojice J. Kuneš a Z. Nadrchal 
(239,0 s). V kategorii F3D opět bratři Malino
vé nenašli přemožitele (248,8 s), druhý 
skončil tým K. Hacker a P. Čpěla z Prahy 10 
(257,3 s) a třetí Z. Hnízdil a J. Daneš z Prahy 
2 (264,6 s).

Memoriál Milana Golušky v kategoriích

SUM a F2B se tentýž a ještě následující den 
konal na černé louce v Ostravě. V kategorii 
SUM se zúčastnilo ve věkové skupině juniorů 
dvacet (!) soutěžících, polovina z nich však 
byli žáci. Nejúspěšnější byl žák Š. Tillinger 
z Olomouce (1586 b.), na druhém místě 
skončil jeho klubový druh P. Kaňuščák 
(1549 b.) a třetí byl M. Jakubowski z Ikarusu 
Ostrava (1484 b.). Mezi seniory si nejlépe 
vedl F. šimčák z Krnova (1765 b.), další místa 
obsadili J. Čech rovněž z Krnova (1696 b.) 
a karvinský J. Stenzel (1584 b.). V kategorii 
F2B zvítězil reprezentant Z. Křižka z Kyjova 
(6217 b.) před R. Dobrovolným (6143 b.) a A. 
Pospíchalem (5693 b.), oběma z Brna.
■ Za pěkného, ale větrného počasí se 1. září 
konala za účasti třiceti čtyř soutěžících 
tradiční Klatovská podzimní RC V2. Zvítězil 
plzeňský junior Roman Velinov před Jarosla
vem Rousem z LMK Ždírec a Zdeňkem 
Duchaném z LMK Plasy. Soutěž se sice 
protáhla až do pozdního odpoledne, ale 
klatovští zajistili pro soutěžící občerstvení, 
což přispělo k dobré pohodě.

O den později uspořádal za pěkného 
modelářského počasí LMK Pňovany veřej
nou soutěž v kategoriích C 0 2 a historických 
modelů A, B a C. V kategorii C 0 2 zvítězil 
mezi žáky domácí J. Tauer (574 s) před Z. 
Sušánkou z Plas (566 s). O konečném pořadí 
seniorů rozhodlo až rozlétávání, v němž se 
nejvíce dařilo M. Kasalovi z Pňovan 
(600+150+180 s). Další místa obsadili V. Bílý 
z Plas (600+150+0 s) a J. Smítka z Pňovan 
600+ 0 s). V kategoriích ,,Old timerů" létali 
pouze domácí modeláři a J. Vaniček starší 
z Plzně. S větroněm byl nejúspěšnější V. 
Lihun (320 s) před J. Smítkou (318 s) a J. 
Tauerem starším (253 s). V kategorii 
B nalétal plzeňský J. Vaniček 360 s 
a s motorovým modelem si nejlépe vedl M. 
Kasal (295 s).
■  Pod názvem XXII. Beskydská soutěž uspo

řádal 6. záři LMK Frenštát pod Radhoštěm 
okresní přebor v kategoriích A3 a B1. 
S větroněm si mezi žáky nejlépe počínal 
Marek Králík z Havířova (269 s), za ním 
skončil jeho klubový druh Vládán Stébel 
z'Havířova (267 s) a Karel Berek z Frýdku- 
Místku (264 s). Mezi juniory byli nejú- 
spéšnější domácí Zdeněk (286 s) a Vlastimil 
(270 s) Raškové, třetí místo obsadil Lubo
mír Podloučka z Havířova (227 s). Mezi 
seniory dovršil úspěch domácí rodiny Rašků 
otec Zdeněk (298 s), na dalších místech 
skončili Karel Berek z Frýdku-Místku (268 s) 
a mistr sportu Julius Hladil z Kroměříže 
(249 s). V kategorii B1 byl mezi žáky nejú
spěšnější Karel Berek (502 s), mezi juniory 
se nejlépe dařilo Vlastimilu Raškovi (493 s) 
a mezi seniory zvítězil Jan Hemola z Kromě
říže (493 s) před domácími Františkem Zei- 
dlerem (492 s) a Zdeňkem Raškou (462 s).

V Pardubicích uspořádali místní modeláři 
tradiční veřejnou soutěž v kategorii RC V2. 
Devětatřicet soutěžících, kteří se nenechali 
odradit předcházející nepřízní počasí, bylo 
odměněno výbornými modelářskými pod
mínkami, v nichž většina splnila lim it I. VT. 
Zvítězil Václav Žďárský ze Železného Brodu 
(1285 b.) před mistrem ČSR Františkem 
Langrem (1254 b.) a krajským trenérem 
Jaroslavem Semrádem (1239 b.), oběma 
z Chrudimi. Mezi žáky byl nejlepší Martin 
Semrád z Chrudimi (1069 b.) a mezi juniory 
se nejvíce dařilo Vladimíru Stehnovi z Cho- 
těboře (1194 b.);za ním skončili Martin Soky- 
ra (1183 b.) a Milan Janda (1135 b.), oba 
z Přelouče.
■ LMK Nové Město na Moravě uspořádal na 
počest 40. výročí SNP 15. září soutěž 
v kategorii F3F. Zvítězil domácí soutěžící 
František Vrtěna (3911 b.) před Ladislavem 
Melicharem z Horní Branné (3838 b.) a jeho 
klubovým kolegou Zdeňkem Zemánkem 
(925 b.).

^  Soutěžící .účastníci P ČSR‘ musejí být 
včetně jednoho až tří náhradníků písemně 
nominováni RMo KV Svazarmu v termínu, 
určeném pořadatelem P ČSR, musejí být 
řádnými členy Svazarmu, držiteli požadova
né výkonnostní třídy, vyznačené ve sportovní 
licenci, a musejí mít i ostatní požadované 
doklady (povolení k provozování RC soupra
vy atp.). Je-li RMo KV Svazarmu nominován 
žák. musí být členem oddílu mládeže Svazar
mu.

V organizačním řádu P ČSR je dále uveden 
podrobný harmonogram pro zajišťování 
P ČSR s určením úkolů pro odborné komise 
RMo ČÚV Svazarmu a RM ČÚV Svazarmu. 
Všechny asi bude zajímat, že do konce února 
1985 musejí odborné komise RMo ČÚV 
Svazarmu připravit postupový klíč na P ČSR 
pro jednotlivé kraje. Každý kraj bude zastou
pen základním minimálním počtem účastní
ků a k doplnění celkového počtu účastníků 
z kraje bude využíván žebříček sportovců 
ČSR a návrh trenéra ČSR.

Krajské přebory jsou po organizační strán
ce podřízeny RMo KV Svazarmu a jen s jejím 
souhlasem a souhlasem pořadatele mohou 
být zpřístupněny i soutěžícím z jiných krajů. 
RMo KV Svazarmu, která svým sportovcům 
nezajistí uspořádání krajského přeboru ve 
vlastním kraji, je povinna zajistit jejich účast 
na přeboru jiného kraje.

Delegovaný dohližitel nebo sportovní ko
misař je před zahájením P ČSR povinen 
oznámit počet postupujících na mistrovství 
ČSSR.

V současné době se na úrovni RMo ČÚV 
Svazarmu připravuje další metodický mate
riál k zabezpečení masového rozvoje mode
lářské odbornosti při naplňování závěrů VII. 
sjezdu Svazarmu.

zms. ing. Vlastimil Popelář 
předseda RMo ČÚV Svazarmu

Model stříbrného V. 
Trnky má při rozpětí 
1480 mm hmotnost 
1560 g; poháněn je 
motorem HP.40 
Gold Cup

se už od prvních startů podepisovala na 
výkonech všech soutěžících, snad s výjimkou 
vítěze. Vítr měl také lví podíl na zrušení 
modelu mladého pražského soutěžícího J. 
Nováka. Podle očekávání se od začátku 
dostal do vedení S. Čech, který také bez
pečně zvítězil. Na druhém místě se umístil 
liberecký V. Trnka a na bronzovou příčku se 
výborným výkonem v posledním kole vyšvihl 
brněnský R. Dobrovolný, který ,,o prsa" 
předstihl Z. Křižku z Kyjova.

Letovou část přeboru zakončilo exhibiční 
vystoupení mladého libereckého modeláře 
V. Volfa, teprve třináctiletého mistra ČSR 
v kategorii RC akrobatických modelů. Příro
da se však neslitovala ani ve chvíli nejhezčí, 
při vyhlašování vítězů. Pro vytrvalý liják 
musel být přebor ukončen v letištní klubov
ně.

Vrcholná soutěž „účkařů" byla po družeb- 
ním utkání s reprezentanty SSSR a NDR další 
větší akcí v letošním roce na libereckém 
modelářském letišti. Přáním většiny soutě
žících bylo, aby se podobných akcí uskuteč
ňovalo více.

Vladislav Trnka, LMK Liberec

Přebor 
ČSR 
v kategorii F2B

Uspořádáním letošního přeboru ČSR pro 
upoutané akrobatické modely pověřila RM 
ČÚV Svazarmu ZO Svazarmu LMK Liberec. 
Termín konání přeboru byl stanoven na 8. 
a 9. září, podle dlouholetých zkušeností bývá 
totiž počátkem září na Liberecku stabilní 
a pěkné počasí, takové klasické babí léto. 
Příroda však letos mínila jinak. Po oba dny 
soutěže foukal ostrý nárazový vítr, bylo 
citelné chladno a v neděli se přidal i déšť.

Podle určeného klíče bylo na přebor 
nominováno patnáct soutěžících. Již při 
pátečním tréninku se velmi dobře uvedl 
úřadující mistr Evropy mistr sportu Stanislav 
Čech z Prahy, a protože přeboru se nezú
častnil obhájce titulu mistr sportu Ivan Čánl, 
bylo zřejmé, že o vítězství může S. Čecha 
připravit pouze nepředvídaná náhoda.

Slavnostní zahájení soutěže proběhlo za 
účasti představitelů stranických a svazar
movských orgánů v Liberci. Nepřízeň počasí
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Zažil jsem  to na jednom  letišti. 
Nebyla to žádná soutěž, raketoví 
m odeláři si chtě li jen vyzkoušet 
spolehlivost návratného zařízení 
u nového typu velké propagační 
rakety. O pravdu hodně velké

— tak, že upoutala pozornost osádky 
vozu, projíždějícího po nedaleké silnici. 
Auto zajelo na polní cestu u kraje 
letiště, zastavilo a lidé v něm se zájmem 
pozorovali přípravy ke startu. Pohříchu 
byli zrovna tam, kde se předpokládalo, 
že raketa dopadne, jestliže návratné 
zařízení selže. Jeden z raketýrů se je 
tedy vydal požádat, aby se přem ístili. 
Poslechli ochotně. Vůz zajel k ostatním 
zaparkovaným  autom obilům  a jeho 
osádka, m ladí manželé se dvěma dě t
mi, se přidruž ili k několika okolo s to
jícím m odelářům .

Co čert nechtěl, za malou chvíli 
zastavilo na oné polní cestě další auto. 
To už bylo moc pro vypjaté nervy šéfa 
raketýrů. „D a lš í . . . ! " ,  zaburácel. 
„B ěžte  ho vyhodit, ať táhne do . . .!" 
Trochu mé to zarazilo, především to ale 
asi pořádně urazilo oba přihlížející 
manžele — aspoň pěkně zrudli. N ic
méně se dívali dále. Bylo na co, ale 
ještě víc bylo co poslouchat. S tudnice 
českého jazyka je dost h luboká a naši 
raketýři při přípravě modelu sahali až 
na je jí dno. Takže jsem se ani nedivil, 
když oba rod iče po chvíli své ratolesti, 
poslouchající s napjatým a ušima, za
hnali do auta a odje li, aniž by vyčkali 
vlastního startu.

Anebo jindy. Tentokrát to bylo při 
soutěži. Pěkný letní den vylákal na 
letiště snad sto diváků. Na dobře 
připraveném  startovišti nechyběl ani 
stolek pro sportovního a bezpečnost
ního kom isaře. Na jinak prázdné desce 
stolu stály — jak pěst na oko — dvě 
láhve piva, z nichž si oba nejvyšší 
funkcionáři soutěže občas svlažovali 
hlasivky.

Jistě, v horku nepřetržitým  vyvo
láváním „s ta rt platný, neplatný" atp. 
h rd lo  vyschne, ale přece jen, m uselo to 
být pivo? Anebo musely láhve s ním 
trče t na onom stolku všem divákům  na 
očích? Tak, že si jich všim l i asi čtyřletý 
chlapeček, který jásavým  hlasem ozna
moval: „M am i, podívej, ti pánové umějí 
pít pivo z láhve jako  tatínek!"

Aby bylo jasno: Nejsem žádný sva
toušek. Ti, kdo mě znají, vědí, že i já 
občas užívám dost drsných výrazů a že 
mi — zvláště při povídání o m odelech
— pivo také chutná. Je však třeba si 
uvědom it, a to sam ozřejm ě neplatí jen 
pro raketýry, že na soutěži, ale i při 
tréninku před případným i diváky, ze
jm éna mladými, reprezentujem e 
všechny m odeláře a vlastně vůbec 
Svazarm. A podle toho bychom se také 
měli chovat. Aby si o nás veřejnost 
neutvořila takové mínění, jaké prezen
toval povzdech jedné paní z dom u, do 
nějž se naše ZO kdysi stěhovala: „A ch 
jó, svazarmovci. Potěš nás pámbů, to 
tu zase bude pěknej . . .!“

TOMÁŠ SLÁDEK

— V
Co mne
zaujalo

PŘEBOR ČSR 
lodních modelářů-plachtařů

Letošní přebor ČSR v kategoriích D a F5 
uspořádal 15. a 16. září KLM ZO Svazarmu 
Koiín-město ve Veltrubech u Kolína. Při 
slavnostním zahájení přivítal soutěžící ze 
Severočeského, Východočeského, Středo
českého kraje a Prahy ředitel soutěže, 
předseda OV Svazarmu Miloslav Homolka, 
který v úvodním slovu připomněl čtyřicáté 
výročí Karpatsko-dukelské operace i SNP. 
Zahájení i celé soutěže, jež byla součástí 
Týdne branné aktivity Svazarmu, se zúčastnil 
i zástupce rady modelářství ČŮV Svazarmu 
ing. Zdeněk Tomášek.

Přebor měl díky dobré připravenosti sou
těžících vysokou úroveň, a to i přes déšť 
a nárazový vítr, který po dobu soutěže 
panoval. Dobrou práci odvedli i pořadatelé. 
Pravděpodobně nejnevděčnější funkci měli 
svážeči modelů volných plachetnic. Celý den 
za stálého deště na člunu by s nimi asi nikdo 
neměnil. Nicméně bývalí reprezentanti Jiří 
Brunclík, Ladislav Folkman a Petr Němec 
ukázali, že se počasí nebojí. Také hlavní 
rozhodčí Jiří Richtr si počínal výborně, nutno

však zdůraznit, že měl tentokrát usnadněnou 
situaci; na obou startovištích totiž tvrdé 
vládly ženy: Květa Richtrová, Svatava Ma
šinová a Jaroslava Trnková. A tak i přes 
kruté podmínky přebor proběhl hladce, bez 
zbytečných „zádrhelů" a komplikací.

—Vr—

VÝSLEDKY
Třída F5-M junioři: 1. Milan Procházka; 2. 

Martin Kohlíček; 3. Pavel Novotný ml., všich
ni Středočeský kraj — senioři: 1. Ladislav 
Dušek, Praha; 2. Pavel Novotný; 3. Jiří 
Martínek, oba Středočeský kraj

Třída F5-10: 1. Pavel Novotný; 2. Jiří 
Kadlec; 3. ing. Bohuslav Kohlíček, všichni 
Středočeský kraj

Třída F5-X: 1. Pavel Novotný, Středočeský 
kraj; 2. Jaroslav Trnka, Severočeský kraj; 3. 
ing. Bohuslav Kohlíček, Středočeský kraj

Třída D-M: 1. Pavel Frýdl; 2. Miloslav 
Vrána; 3. Lubomír Vráblík, všichni Středo
český kraj

Třída D-10: 1. Lubomír Vráblík, Středočes
ký kraj; 2. Petr Poutník, Východočeský kraj; 
3. Luboš Vráblík, Praha

■ V sobotu 8. září uspořádal KLM ZO 
Svazarmu při MěNV Doksy na Máchově 
jezeře druhý ročník veřejné soutěže Drakkar 
ve třídách E-X500, E-XŽ a E-X. Soutěž 
proběhla za slunečného počasí ve svižném 
tempu. Zúčastnili se jí modeláři z Rynoltic. 
Chrastavý, Mimoně, Mladé Boleslavi a po
chopitelně i domácí z Doks. Nejpočetněji 
byla již tradičně zastoupena třída E-X500, 
v níž startovalo dvacet šest soutěžících. 
V ostatních třídách byla účast slabší; zejmé
na třída E-XŽ je pro děti zřejmě až příliš 
náročná.

Výsledky třídy E-X500: 1. Pavel Žďárek 
93,33; 2. Jiří Mareček, oba Chrastava 80,00; 
3. Tomáš Hladký, Rynoltice 76,66 bodu 
— třídy E-X: 1. Milan Nikodém, Rynoltice 
93,33; 2. Otakar Holan, Mladá Boleslav 
86,66: 3. Vladimír Jakeš, Doksy 83,33 bodu.

Vladimír Jakeš

■ MISTROVSTVÍ ČSSR

pro RC modely autom obilů proběhlo 
18. a 19. srpna 1984 na odstavné ploše 
ČSAD Slavičín— Hrádek. Za krásného 
počasí mělo m ožnost asi 1500 diváků

zhlédnout atraktivní soutěžní jízdy třice 
ti nejlepších autom odelářů z celé repu
bliky.

Velm i zodpovědně přistupovali 
k m istrovství i oba reprezentanti Sva
zarmu Slavjčín — Jaroslav Hlavica 
a Jarom ír Fojtů.

M istrovství připravil M odelk lub ZO 
Svazarmu ve Slavičíně, jehož rada 
touto cestou děkuje všem pořadate
lům, ZVS k. p. V lárské stro jírny S lavi
čín, ČSAD Slavičín, zástupcům  po litic 
kých a správních orgánů města Slavi- 
čína a členům  ZO SSM při ZVS k. p. VS 
Slavičín za obětavou pom oc při jeho 
zajišťování.

J. Vašička

VÝSLEDKY kategorie RC V2N: 1. J.
Šosták, Vítkovice; 2. J. Plášek, Praha; 
3. J. Hlavica, Slavičín.

Kategorie RC V2: 1. J. Hudý, Trenčín;
2. P. Hanzel, VUMA Nové Mesto η. V.;
3. ing. M. Vostárek, Praha.

Kategorie RC V1: 1. J. Hudý, Trenčín;
2. L. Řehák, M atra Trenčín; 3. P. 
Hanzel, VUMA Nové Mesto η. V.
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Obr. 1

Magnetáři
nezahálejí

Po úspěšném vystoupení čs. reprezentan- : 
tů na mistrovství Evropy v kategorii F1E 
v Rakousku se většina našich magnetářů 
sešla na Větrníku u Rousínova, kde LMK 
Rousínov uspořádal ve dnech 1., 2., 8. a 9. 
září čtyři soutěže, z nichž druhá byla 
i přeborem Jihomoravského kraje.

Soutěží se zúčastnili i členové družstva 
mistrů Evropy R. Musil, B. Berger a P. 
Stloukal a svými výkony dokázali, že jejich 
nominace byla oprávněná. Mistr sportu R. 
Musil obsadil dvakrát první, jednou třetí 
a jednou šesté místo, čímž se po pěti 
hodnocených soutěžích ujal vedeni v le
tošním žebříčku nejlepších sportovců v kate
gorii F1E; B. Berger je v žebříčku zatím na 
druhém místě, třetí je mistr sportu O. 
Balatka. Titul přeborníka Jihomoravského 
kraje získal mistr sportu J. Nohel (obr. 1), 
mezi žáky si tento titul vybojoval V. Machálek 
(obr. 2), oba z LMK Rousínov.

zms. Alois Šild 
Foto: Ivo Čerešňák

Obr. 2

■ Dne 14. září se poblíž zemědělského 
letiště v Nevřenicích u Popovic nalezl RC 
model podobného typu jako model Pony. 
Majitel se může — s uvedením bližších 
údajů — o model přihlásit na adrese: 
Ladislav Mandák (Marie Šabatská), 
Předboř č. 9.

øødømø
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddélení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26, 113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294.

PRODEJ
■ 1 Soupr. Modela Digi vys. + přij., novější 
provedení, nevyužitá (1500). I. Karhánek, Okružní 
2083, 470 01 Česká Lípa.
■ 2 Manžety gumené na otvorené kříž. ovládače 
— 2 druhy (10, 15); kříž. ovládače podfa AR 1/77 
(175); guFa uložená v kalíšku (225); s potenciometra- 
mi TP 280 5 K/N — 50 K/N. V. Benkovič, 972 25 
Diviaky nad Nitricou 141.
■ 3 4-kanál. vys. 27 MHz, 2 přijímače (4-kan., 2- 
kan.), 2 serva FP-S12, 2 serva Varioprop s elektr., 
nabíječ aku 50/100 mA — provoz ze sítě nebo 
autobat. (vše za 4000). Ing. R. Kulhánek, Aloisina 
výšina 634, 460 15 Liberec.
■ 4 2  šedá serva Varioprop (700). Koupím 2 serva 
Futaba. Spěchá. J. Seveček, Březolupy 399, 687 13 
Uh. Hradiště.
■ 5 RC soupr. Mars II nepoškozenou + rybář, člun 
Artur a stíhač ponorek MW-36 vlast, konstrukce, 
výborně jezdící, i jednotí. (700 + 150 + 200). M. 
Vrbka, Zahradní 15, 664 44 Ořechov u Brna.
■ 6 Novů prop. súpr. WP-23 (Tx, Rx, bat.), foto 
k dispozici (1700). J. Mičko, C II 95/63-16, 018 41 
Dubnica n. Váhom.
■ 7 Na model, železnicu HO: rozsiahly kolejový 
materiál, lokomotivy, nákl. a os. vagóny a příslušen
stvo. Zoznam zašlém. Předám len kompletně, všetko 
nové, nepoužívané (2900). V. Brija. Marxova 16, 
060 01 Kežmarok.
■ 8 Inov. Modela Digi komplet + nabíječ (4000); 
nedok. RC soupr. 3-kan., bez kniplů, nutno sladit 
(500); motory GF 2,5 + RC karb., Modela CO2 (400, 
100); trup lam. Démon + pryskyřice (100); nedok. 
křídla + plán Démon (100) a Leticia (60); plány MO 
20 ks (100), plány Taxi, Mosquito, QBS (po 40); servo 
Roto (40); 100 ks ABC (60); MO 69, 74—78 (po 25); 
mot. vrtule (60); trafo 220/380 — 24 V (75); tlumič + 
hadice na 2,5 (45); balsa 2, vidličky atd. Končím. M. 
Kučera, DM, VfiSR 5, 430 00 Chomutov.
■ 9 RC soupr. Microprop 4/6 FM, 27 MHz, vys., přij., 
4 serva, bat. J. Kučera, 28. října 2, 772 00 Olomouc.
■ 10 RC polomak. ryb. lodě Naxos (400); RC 
polomak. aut. McLaren M8B s mot. Tono 3,5 a karb. 
(650); RC model rych. člunu Vodouš (150); amat. 
kříž. ovládače na RC soupr. (400). VI. Dušek, 
Václavská 421, 507 81 Lázně Bělohrad.
■  11 Časové spínací relé, RTs — 61,1 s — 60 hodin, 
220 V, 5 A (1500). R. Hána, Chorušická 466, 189 00 
Praha 8-Cimice; tel. 855 2217.
■ 12 Nové motory Picco.40 Marine ABC (3500), 
MVVS 6,5 GRRT ve vodní úpravě (1000). P. Malinka, 
Tř. SNB 4601, 760 05 Gottwaldov.
■ 13 Prop, soupr. Modela Digi -  2 Futaba + aku + 
nabíječ (3000); amat. 4-kanál. prop, soupr. + 2 
Futaba + aku + nabíječ (3500); 1-kan. prop. vys. Tx 
Mars II + přij. Rx Mini + servozes. + 1 šedé + 1 žluté 
servo Varioprop + aku (1300). Ing. P. Jurda, 
Hybešova 7, 674 01 Třebíč.
■ 14 MVVS GF 2,5, zaběhnutý, upravený (chladicí 
hlava, karburátor MVVS, čistič vzduchu + karb. 
Mikro universal) (450); přij. Acorns AP 227 (650); 
styropor na pneu. Koup. tahový karburátor Picco 
nebo OPS. A. Konečný, Palánek 115, 682 00 Vyškov.
■ 15 Am. prop. 2-kan. RC soupr. WP-23 + 1 servo 
Futaba FP-S7 + 1 servo Acorns AS-2 (1800). M. 
Konečný, Palánek 115, 682 00 Vyškov.
■ 18 Plány vál. lodí, seznam proti známce. Lod. 
šrouby 3-listé 0 30, 40, 50, 55, 65 mm, 2-listé 0 
40 mm, pravé i levé. Dvě RC soupr. WP-23 a Inprop, 
velice kvalitní, velký dosah, tříkanálové, levně. Lam. 
trup torp. člunu typ Jaguar, M 1:50 + plány. I. Vlach, 
Hlubna, 683 51 Holubice.
■ 17 Amat. soupr. pro 4 funkce, 2 přij.; dále pro 2 
funkce (WP-23), vše málo použité, s novými servy 
Futaba S7, S22. M. Novák, Letovická 16, 621 00 
Brno.
■ 18 Vys. Varioprop S8, prij. superhet, servozosilo- 
vač (2800) i jednotí., alebo vym. za servá Futaba S28, 
S1. V. Cvirik, ul. J. KrálS 4, 942 01 Surany.
■ 19 Motoriz. větroň 2500 s mot. MVVS 1,5 D (300) + 
model Terry s mot. MVVS 1,5 D (300) + lam. trup., 
plexi kabinu (150). J. Žalský, Budovatelská 439, 513 
01 Semily II.
■ 20 Kompl. Microprop 4/6 (5000); RC auto 1:8 pre 
náročného, nové karosérie — Skoda 130, lexan. V2 
(150, 700); el. Startér na auto (650); plány: ASK 14, 
RC podvozok auta 1:8 (50, 100); lam. trupy: ASK 14, 
Univerzál (po 180); modely: ASK 14, Amigo (300, 
250); motor 2,5 GF (350); karb. MVVS 1,5 (100); 
odstr. spojky (100, 150); nové servá FP-S7, S29. V. 
Dovičovič, Traťový okrsok CSD, 949 09 Nitra- 
Lužianky.
■ 21 Amat. 8-kanál. soupr., vys. + přij. * 4 serva 
Microprop * NiCd zdroje + nabíječ (3500). I. Hušek, 
Nádražní 40, 785 01 Šternberk.
■ 22 Amat. proporc. súpr. WP-23 s dokumentáciou,

pěkný vzhFad, 2+1 vys. + prij., bez zdrojov a serv, + j 
nabíjač na sieť alebo na autobat. 12 V a skúšač 
krištálov (1315). M. Enderlová, Segnerová 5, 841 05 
Bratislava; tel. 32 50 81.
■ 23 Mustang na 6,5 cm3, helikoptéru Heli Baby, 
komplet, oba bez motorov (700, 1000). R. Sobota, 
Stúrova 70, 059 21 Svit; tel. 56 261.
■ 24 Laminát, vrtule dvou- a třílisté na mot. 10 cm3, , 
laděný výfuk Graupner, Schalt-servo Graupner, 
zatah. podvozek mechanický i pneumatický, Perry 
pumpu. J. Navrátil, SPC G-30, 794 01 Krnov.
■ 25 Amat. 6-kan. soupr. + vys. + přij. + NiCd zdroje 
+ 4 serva Futaba + nabíječ (4000). M. Hirš, 
Gottwaldova 994, 664 36 Kuřim.
■ 28 5-kan. Acoms + přij. + 3 serva (4500); náhr. 
přij. + serva + jap. aku samostatně; polomak. 
Cardinal s mot. MVVS 2,5 GF (1100), Turbulent 
s mot. 6,5 GF (1500), el. mot. jachtu Doris dl. 1 m 
(500); orig. kufřík na vys. Futaba (100). Nejlépe osob. 
odběr. Ing. M. Krička, Lety 114, 252 30 p. Řevnice.
■ 27 MO r. 55, 57 (70), další č. (po 1,70), Příručka let. 
modeláře (24), Stavíme modely (8). A. Čejková, 
Syrůčkova 866, 255 01 Praha 5-Zbraslav.
■ 28 Plánky lodí — seznam proti známce. B. 
Kačena, Cernokostelecká 72, 100 00 Praha 10.
■ 29 RC maketu Aero Kos + RC Inťák — osob. 
odběr; motory: dvouválec Alku — 23, K+B 3,5 ABC,
OS Max. 40 FSR, MVVS 6,5 F, RC karb. MVVS 6,5; 
klikovky k OS Max.60 FSR i různě časovaně; RC 
svíčky ST; nitrometan, AM krystaly Graupner 
— i jednotlivě Tx + Rx; serva Graupner šedá 
+ Digimatic R; potah, fólii růz. barev; stříbrozink. 
aku; různé zahr. model, katalogy. Koupím příp. vym. 
serva Futaba i poškoz. + jakékoli starší model, 
motory — stav nerozhoduje. Ing. P. Chvátal, 783 49 
Lutín 208.
■ 30 RC súpr. WP-23 zabudovanú v modeli Martini 
Porsche 935 Turbo fy Tamiya (3000). J. Ruisl, Sever 
5/33, 957 01 Bánovce n. Bebr.
■ 31 RC soupr. Modela T6 AM 27, vys., přij., zdroje 
12 V, 4,8 V, krystaly, 4 serva Futaba, nabíječ (5800); 
přij. Acoms ARB-227 nepoužitý (700), NiCd 4,8 
V/500 (200), pár krystalů 10 k. (200), krystal 27,12 
MHz (70), staveb. Messenqer (60), použ. mot. CO? 
(60), mot. Enya 09 IV (200), náhr. díly na Tono 3,5, 
MVVS 1,5 D + náhr. díly, nepoužitý (200), MK 17 + 2 
hřídele (100), mot. CO2 nepoužitý (100), stopky 
(180), nový časovač KSB (60), překl. 0,8; 1,2; 3, 50 
plánků Modelář, komplet, roč. Mod. 76, 80, 81, 82,
83, příručka Let. modely 1—4 (60), Lod. modely 1—4 
(60). P. Ryška, 687 08 Buchlovice 20.
■ 32 Novů súpr. Modela Digi — vys., prij., 2 servá 
FP-S28 (3000). Nedokončenú loď Artur (100), 
nedokonč. loď Golden Hind (80). St. Zubák, Inovec- 
ká 3/16, 911 01 Trenčín.
■ 33 4-kan. RC Inprop — vys. + přij. + 4 šedá serva, 
příp. i sintr, zdroje + nabíječ, servis zajištěn (3500). 
Mot. MVVS 2,5 GR upr. na etyl. palivo s boh. přísluš. 
a 3 I paliva (400). Žh. baterie 10x 1,2 V 10 Ah (300). J. 
Pospíšil, Růžová 64, 691 42 Valtice.
■  34 Motorovou jednotku 13 cm3 (boxer 2x MVVS 
6,5 GRS s převodem 1,9:1) s pěti vrtulemi 
0 440—480 a s náhr. díly (2500), OS Max. 40 FSR 
(900). J. Bílý, Revoluční 2563. 276 01 Mělník.
■ 35 Modela Digi: vys. tvar Varioprop, přij., 2x FP- 
S12, spolehlivá (2900). J. Brandejs, A. Staška 58, 
146 00 Praha 4-Krč.
■ 38 RC soupr. Modela T6 upravená (3000), zdroj 
(250), 3—5 serv (1500—2800), vypínače, pult apod. 
(250), náhr. krystaly (125), nabíječ (350) komplet; 4- 
kan. vys. prop. (900), přij. Digi 3 (750), kryst. (125),
2 serva (1200), zdroj + vyp. (160), nabíječ (130); 
Mars II 27 MHz + magnety (600), neprop. 4-kan. 
W-43 (500). J. Hubálek, Revoiuční 305, 250 70 
Odolena Voda.
■ 37 6-kan. RC soupr. Kraft FM, 6 serv, přij.,
2 baterie, nabíječ. P. Doubrava, Svojšovická 2831,
141 00 Praha 4; tel. 76 30 46.
■ 38 Soupr. Varioprop 14 SFM 27 novou, nepou
žívanou — vys., přij., dekodér pro 6 serv, 2 serva CL,
2 serva CR, 1 servo C 05, zdroje pro vys. a přij., 
nabíječ Multilader, pár krystalů 19. kanál, kabely pro 
nabíjení. Ing. Jiří Kesl, Pod strání 2168, 100 00 Praha 
10.
■ 39 Tx Mars II (300) + 2x Rx Mini (po 150) + Lion 
(50) + přísl. (seznam za známku). R. Mikyska, 561 01 
Dolní Dobrouč 41.
■ 40 RC soupr. Acoms AP 227 Mk II + model lodi 
Artur; 2 šedá serva Varioprop, Modela CO2 , OTM 
0,8 cm3. Nabídky písemně. J. Tůma, Kalininova 26. 
130 00 Praha 3.
■ 41 Rampu a kompl. odpal, zařízení na modely 
raket — levné. J. Vítek, Nad strouhou 9, 147 00 
Praha 4.
■ 42 Výměn. FM moduly Varioprop 27 a 40 MHz 
(kat. č. 2760 a 4060), 2 serva WP, nová. P. Krajíček, 
Koněvova 86, 130 00 Praha 3.
■ 43 3 nepouž. serva Futaba FP-S12; osaz., neoživ, 
desky přij. + vys. WP-23; 27,120 MHz; 1 kus kříž. ovl. 
k WP-75 podle MO 7/79 (2200). J. Jetel. K. Zetkinové 
879, 102 00 Praha 10.
■ 44 Kolejnice a vláčky HO (seznam za známku). 
Koupím: plán na elektr. lupenkovou pilu, vrtáčky 
0,8—1 mm, balsovou stavebnici větroně Picolo, plán

(Pokračování na str. 32)
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(Dokončeni ze str. 31)

č. 75 Linda, balsu ti. 1+2 mm. katalog Multipex 
79/80, lodní šrouby ø 50—80. T. Popek, Jugoslávská 
859, 517 54 Vamberk.
■  45 Kryst. pár. Acoms 50 K (250). Koup. serva 
Futaba S29, S128 apod. R. Dobeš, Palackého 89. 
684 01 Slavkov u Brna.
■  48 Mars II Tx, Rx -  Bellam. II (850), MVVS 2,5 DF 
zaběhnutý (350), starší MVVS 1,5 D (90), Modela 
CO2 (90). el. Mabuchi FT 160 D (35). K. Melichar, M. 
Pujmanové 3990, 430 03; tel. 6666 16—19 hod.
■  47 Am. prop. 3-kan. soupr. — vys., přij., NiCd, 
nab., mot. MK-17, Enya 09 RC + tlumič. Z. Surma, 
687 61 Vlčnov 390.
■  48 4 nové servá FP-S7, i jednotlivo. D. Jakubík. 
Hviezdoslavova 7/16, 018 51 Nová Dubnica.
■  49 Soutěžní větroň kat. F3B, 2 zánovní serva 
Futaba FP-S12 nebo 22 létaná pouze ve větroni. 
Osobní odběr. J. Kušička, Alešova 15, 320 29 Plzeň.
■  50 Na žel. HO loko, vagóny a kolejivo. Vše s 50 % 
slevou, seznam zašlu. L. Chramosta, Bezová 284, 
460 13 Liberec 13.
■  51 Nový nepoužitý mot. Tono 10 RC s odstředivou
spojkou (400 + 100) — možno i jednotlivě.
I. Chlubna, Poláškova 10, 716 00 Ostrava 2; tel. 
21 21 39.
■  52 Proporc. soupr. 2+1 nebo vym. za neproporc. 
Fr. Richter, 687 24 Uh. Ostroh II 795.
■  53 Nový mot. Tono 10 RC (500), použitý Tono 10 
RC (350), RC modely pro 2—6 kan. (400, 300, 200), 
mot. MVVS 1,5 cm3 (200). Komplet soupr. Varioprop 
12 kan., 6 serv, baterie a vypínač (8000). 30 kusů 
barev Humbrol a plast, kity slepené — 20 ks. J. 
Houha, 533 41 Lázně Bohdaneč 549.
■  54 RC automobil na MVVS 2,5 viz MO 12/82 
+ mnoho náhr. dílů (700) * startér (200) ■*- baterie 
žhavení 2 kusy (po 50). VI. Hejna, Leninova 1046, 
708 00 Ostrava-Poruba.
■  55 Am. prop. 2-kan. soupr., 2 serva F-7 + RC auto 
(3500). V. Marek, Podlesí 18, 678 01 Blansko.
■  58 Příslušenství k železnici TT, 37 vagónů, 
6 lokomotiv, koleje, mosty, výměny atd. V dobrém 
stavu — končím. P. Drahoš, Nad Ondřejovem 8. 
147 00 Praha 4-Podolí.
■  57 Jap. 2-kan. Sanwa, Tx + Rx + servo SM 322 
+ 1 vadné servo + RC Porsche Tamiya (2800). Málo 
používané, aj jednotlivo. J. Krahulec, Fučíkova 18, 
987 01 Poltár.
■  58 4-pov. RC súpr. Varioprop FM (Graupner) 
s prísl. — 4 servá, nabíjač, len kompletně. Modelár- 
sku literatúru, zoznam pošlém na požiadanie. 
J. Halahyja, Zigmundíkova 8, 902 01 Pezinok.
■  59 Amatérsky zhotovený podvozek SG VCS. 
I. Novosad, Podhradní Lhota 101, 768 71 Rajno- 
chovice.
■ 80 Mot. 2,5 GF nový. J. Mareš, 257 21 Poříčí n. 
Sáz. 185.
■ 81 Plány: vyloďovací člun NDR 1:50 (30), stíhač 
ponorek NDR Daphne 1:50 (50), osob. parník TMS 
Fritz Heckert 1:100 (50), sovět, stíhač ponorek typ 
Orel 1:25 (60), americká letad, loď Saratoga 1:200 
(120); pro sběratele mot. Vltavan 5 cm3 (40); knížka 
z roku 1942 v něm. jaz. Benzinmotoren, technologie, 
postup výroby model, motorů (40). J. Lefan, Tovární 
182, Dubí I, 417 01 Teplice v č.
■ 82 Am. prop. súpr. 7-kan. WP-75, vys., prij., 
zdroje 900 mAh; 2 serva Futaba; nový mot. MVVS 
6,5 F + RC karb. + tlmič. J. Macejko, Zd. Nejedlého 
1/31, 052 01 Sp. Nová Ves.
■ 83 MO 11/77; 8, 10, 11/78; 1, 4, 6, 10, 12/79; roč. 
80, 81; 10, 12/82; 2, 5, 6, 7, 12/83; 1. 4, 5/84; L+K 5, 
11/66; 5/68; 15. 17, 19, 22—25/78; 6, 13, 14/80; 9. 
13, 15/81 — i jednotí. Koupím L+K 21/70. Ing. 
šmejc, Mojmírovců 40, 709 00 Ostrava.
■ 84 Varioprop C6 SSM 27 kompletní, příp. 
s modelem RC auta. J. Černohorský, M. Kudeříkové 
1, 669 02 Znojmo.
■ 85 Na autodráhu 7,4 cm dielce, autá a rózne 
doplňky. Zoznam pošlém. M. Cabuk, Krušovce 392, 
955 04 Topolčany.
■ 88 RC soupr. Kraft KP 5 — vys. + přij. + 4 serva 
Futaba, 40,695 a 3 ks IO NE 545. R. Sekyrka, Poste 
restante, 301 00 Plzeň.
■ 87 Na železnici TT 20 lokomotiv, 82 vagónů, 11 
neslepených domků a jiné příslušenství — jen 
kompletně (4000). M. Pačínek Volgogradská 688, 
561 51 Letohrad.
■ 88 Hobby 0,93 + náhr. jehla, vrtule (180), OS Max 
40 FSR (750), 2x servo Futaba (550), 2x Varioprop 
— šedé (300), amat. soupr. FM 27 MHz, 4-kan. 
+ zdroje + nabíječ (2000). J. Šváb, Na dědině 844, 
161 00 Praha 6.
■  89 RC 1-kan. soupr. Tx Mars II + vyb. (700). 
I. Zach, Jetřichovická 747, 190 00 Praha 9-Prosek; 
tel. 87 19 608.
■  70 1-kan. soupr. Mars II + člun Melodie; 3-kan. 
prop. RC soupr. WP-23 + 3 serva Varioprop 
+ servozes. (nutno sladit), amat. servo podle

Graupner Kinematic (z 1-kan. 4-kanál — podle MO 
10/75). P. Luxa, Náchodská 186, 250 96 Praha 9- 
Horní Počernice.
■ 71 Soupr. Modela Digi -*■ 3 serva Futaba. 
spolehlivá. P. Mach. Bínova 533, 183 00 Praha 8- 
Střížkov.
■  72 Zalét. elektr. Mosquito *  3 x  Varta 8,4 V/1,2 Ah, 
rozest. obří Piper Cub, nafuk. kola 0 125, nový mot. 
Quadra + 3 vrtule, rozest. Curare + nový OS Max 60, 
létaný RC Mach, nové RC jap. auto s mot. Enya 
3,2 cm3. P. Klymec, U krčské vodárny 20, 146 00 
Praha 4.
■ 73 RC soupr. Modela Digi — vys. + přij. + aku 
+ 3 serva Futaba S7. Vcelku. M. KOrber, Nad lesním 
divadlem 1116, 142 00 Praha 4-Braník.
■ 74 Loko a vagóny HO (Pico, Fleischmann, Liliput), 
pouze najednou, seznam zašlu (6000). K. Žinkovský, 
Budyšínská 2539, 470 01 česká Lípa.
■  75 Panel modelové železnice HO 260x150
— sklápěcí, 9 loko + 28 vagónů. J. Baňka. 
Hostinského 1523, 150 00 Praha 5-Stodůlky; tel. 
59 75 10.
■  75a RC soupr. Robbe Luna FM — vys., 2 přij., 
5 serv, 2 zdroje, nabíječe, nový krystal — vys., 
2 vypínače, prodl. kabely — 100% stav (11 000). 
Mot. Webra Racing 51 —10 cm3 (1800). Maketu 
Mustang 51D před potažením — dovoz NSR na mot. 
10 cm3 (1000). Zatah. servo Varioprop Best. Nr. 3836 
(1100). P. Keňo, SOUŽ. Bulharská 8, 787 01 
Šumperk.

KOUPĚ

■ 78 Integr. obvod C MOS CD 4013. V. Čvirik, ul. 
J. Krála 4, 924 01 Šurany.
■ 77 BA 606, BA 607; Modelspan; vrtule 230/100, 
230/120. J. Mičko, C II 95/63-16, 918 14 Dubnica 
n. Váhom.
■ 78 Motor 10 cm3. J. Málek. Haškova 605, 584 01 
Ledeč n. Sázavou.
■ 79 Balsu tl. 2, 3, 4 mm. V. Augustin, Malá Losenice 
80. 592 11 Velká Losenice.
■ 80 Nový OS Max 15 RC; konektory Graup. AMP 
MATE-N-LOK k. č. 3585, 3586. Prod, nový RC karb. 
na MVVS 6,5 F (150). Z. Matějovský. Stínadla 1097, 
584 01 Ledeč n. Sázavou.
■ 81 Serva Futaba. R. Kubný, Školní 571, 747 27 
Kobeřice.
■ 82 Plány makiet nosných rakiet: Vostok, Saturn, 
Titan. Thunderbird, príp. iných. Plány výškových 
a protivzdušných rakiet. Balzu tl. 1—10 (asi 200). D. 
Chlúda, Sládkovičova 1208/27, 024 01 Kys. Nové 
Město.
■  83 RC model typu Pony, nový nebo málo létaný. 
J. Sic, Pujmanové 1585, 140 00 Praha 4.
■ 84 RC motor, model letadla Oscar nebo Pilatus 
Porter. Zd. Mrhá, Herink 17, 251 70 p. Dobřejovice.
■ 85 RC soupr. Acoms AP — 440 FM nebo FP
— 5MR, příp. jinou tov. soupr. min. pro 4 serva. M. 
Kořínek, Topolská 749, 537 01 Chrudim II.
■ 88 Plány: Mistral, Barracuda, Admirál II, Cessna 
177 a RC soupr. Mars II 40,68 (stav — cena). 
B. Simůnek, ČSSP 2552/42. 400 11 Ústí n. Labem.
■ 87 Mabuchi FT 16. J. Polák. Klánovická 596, 194 
00 Praha 9.
■ 88 Serva Microprop nebo Futaba, konektory, 
potah, papír, překl. 0,8,balsu, sintr, baterie, lodní šr.
0 65 mm. J. Honzák, Kamnářská 6, 678 01 Blansko.
■ 89 Lam. karosérii v měř. 1:12 — Audi Quatro, 
Porsche 911 SC, Porsche 934 Turbo a diferenciál na 
elektru 60:12 (pastorek). F. Frič, Ručilova 17, 772 00 
Olomouc.
■ 90 Stř. diferenciál na RC auto, nejr. na SG VCS. 
Uveďte cenu. voj. J. Zahradníček, VÚ 6351/1,040 00 
Košice.
■ 91 Nesest. i sest. kity váleč. lodí z období 2. svět. 
války v měř. 1:429 — 1:720. Nabídněte. B. Prouza, 
DP 3 — Autobusy, Nad Vršovskou horou 80, 101 00 
Praha 10.
■ 92 Plastik, modely 1. a 2. svět. válka v měř. 1:72, 
1:50, 1:40, 1:32 pouze nesestavené a modely 
vrtulníků a letadel po r. 1945—1984, pouze zahr. 
firmy. M. Arbter, 252 65 Tursko 147.
■ 93 Plány osobních lodí: Kaiser Wilhelm II.. 
Mauretania, Titanic, Imperator, Aqutiania. Ile de 
France, Bremen, Rex, Conte di Savoia, Normandie, 
Queen Mary, Queen Elisabeth, United States, Leo
nardo da Vinci, France, Michelangelo, Queen Elisa
beth II. a dále staré pohlednice os. lodí. M. Parýzek, 
Chelčického 51, 398 11 Protivín.
■ 94 Nažehl. fólii, balsu, serva Futaba, pár AM 
krystalů, Porsche 934 Fy Tamiya, AY-3-8610, NE 
555. O. Blšták, 739 33 Horní Datyně 236.
■ 95 Jednotí, čísla i celé ročníky čas. Modelarz
1 Modelist konstruktör. J. Macharik, 671 78 Damnice 
119.
■ 98 Staveb. Porsche 935, serva Futaba nebo pod., 
větroň V2, nejr. vše nové. K. Pintera, Hornoměstská 
28, 795 01 Rýmařov.
■ 97 RC soupr. Acoms AP 227 novou, i za TK. V. 
Dvořák, Trávník 2000, 560 02 č. Třebová.
■ 98 Modely aut a strojů Espewe a Plasticart. M. 
Kadlec, Na magistrále 732, 280 02 Kolín 2.

■ 99 Staveb. RC motocyklu, popis a cena. M. Beneš, 
Stamicova 33, 586 02 Jihlava.
■ 100 Jiskřivou svíčku, závit M 10x1 — cenu 
respektuji. J. Pácal, Michelská 10, 141 00 Praha 4.
■ 101 Kolejnicové pruty do podloží — HO. Zd. 
Poštolka, Přetlucká 2209, 100 00 Praha 10.
■ 102 Mikrospínač pro elektrolet dimenz. na 10 A, 
sint. aku 225 mAh — 4 ks, balsu tl. 1—3 mm. 
T. Souček, Na Vypichu 30, 162 00 Praha 6.
■  103 Najde se ochotný kolega, který prodá nebo 
alespoň půjčí jakékoliv obrazové materiály ze zahr. 
tisku na letoun GAMD Etendard jakékoliv verze? 
Odpovím na každou nabídku. Poštovné uhradím. 
P. Škodáček, Trávník 19, 750 05 Přerov.

VÝM ĚNA

■ 104 Vym. Beaufighter za MiG-25. Prodám F-100D. 
Vše 1:72. Z. Zima. Brloh 26, 535 01 Přelouč.
■ 105 Nový motor MVVS 2,5 GFR za nový MVVS 3,5 
GFS. Nebo prod, a koup. V. Kazík, Lid. milicí 1496, 
742 58 Příbor.
■ 108 Proporc. soupr. WP-75 bez zdrojů za RC 
větroň s motorem, příp. prod, a koup. Koupím mot. 
3,5 až 5 cm3 s tlumičem a karburátorem, serva 
Futaba s vadnou elektronikou, zdroje NiCd 1,2 
V/500 mAh. L. Baněček, Tuchoraz 59, 282 01 český 
Brod.

KOUPĚ

■ 107 Duralové trubky, vnější průměr 36 mm. tl. 
stěny 2 mm. Udejte cenu. M. Prokopič, Dobkovičky 
41, 411 31 Velemín.
■ 108 Kvalitní NiCd aku 4,8; 12 V, 500 mAh, nabíječ 
Modela. trubičky na křidélka pro F3B, pár krystalů 
6 nebo 27, plány modelů Robbe Puma, Curare 40, 
Blue Angel, katalog fy Graupner, Robbe atd. S. 
Navrátil. Leninova 103, 615 00 Hodonín.
■ 109 Na mot. OS Max 60 FSR vložku válce, píst, 
pístní čep, pístní kroužek, ojnici, popř. havarovaný 
motor. M. čechmánek, 763 11 Želechovice n. Dř. 
397.
■ 110 Modelář č. 1, 2/1984. M. Gavlas. Petrovice 1, 
Ö. 202, 735 72 Petrovice u Karviné.
■  111 Stavebnici RC větroně, Letecké modely č. 2. 
plexi kabinu a kryt motoru na Orion, rychloupínač 
serv (Varioprop C 505), držák (popruhy) k soupr. 
Varioprop C 4 SSM, balsu a modelář, materiál. 
P. Ježek. 735 42 H. Těrlicko 573.
■ 112 Sestavený i nesest. model Junkers Ju-188, 
Consolidated B-24 Liberator. Tupolev Tu-2. P. 
Slabý, Zd. Nejedlého 103/34, 405 02 Děčín 10.
■ 113 Motor žhavík, detonačný 0,6—0,8 cm3 nevy- 
behaný. Plány lietadiel: Zlín VII a Jodel Bébó kat. 
Oriešok, Itoh 62—160 + Zlín Vlil na gumu. I. Kuzma, 
Pod Šiheňou horou 38, 086 01 Bardejov.
■ 114 Mechaniku pro vrtulník Helix, nebo kdo je 
ochoten ji udělat. Š. Pacan, 252 64 Velké Přílepy 
233.
■ 115 Pár lodných skrutiek pravá — Favá 0 50 až 
65 mm. M. Kvétán, Botanická 1. 917 08 Trnava.
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► Model saského 
motorového vozu 
s dieselovým po
honem Rolanda 
Buschana z Dráž
ďan získal na XXX. 
evropské soutěži 
železničních mo
delářů I. cenu v ka
tegorii TT/A1

Snímky:
Archív V. Bubna. 

Model Airplane News, 
Model Cars Monthy, 

ing. D. Selecký,
O. šaffek

i  Na letošní srovnávací soutěži 
socialistických zemí v bulhar
ském Šuměnu obsadil v katego
rii F4B třetí místo domácí re
prezentant Nikolaj Marinov 
s maketou bulharského cvičné
ho letounu LAZZ-7

Nový čtyřdobý dvouválec 182-V britské firmy 
Magnum má při hmotnosti 1603g zdvihový objem 
29,77 cm3

S exhibičním RC 
modelem Ramasa- 
vuloira, k jehož 
stavbě bylo kromě 
jiného použito i tří 
košťat, poháněným 
motorem o zdvi
hovém objemu 
3,5 cm3, létá italský 
modelář Olimpio 
Torch io

-*· Britský modelář Nigel Brown 
přestavěl model Scorpion firmy 
Kyosho na přední náhon. Motor 
Mabuchi 540 je spojen s převo
dovkou velkým O-kroužkem. 
Nápravy, tvořené vlečenými ra
meny, jsou odpruženy a tlume
ny kombinovanými hydraulic
kými jednotkami, kola jsou 
z převodovky poháněna zkrut
nými tyčemi. Pohonné baterie a 
rádiové vybavení jsou chráně
ny dnes již obvyklým plastiko
vým krytem.



▼ S líbivou RC maketou CAP 20 
startoval na letošním MS v Le 
Bourget Francouz Fouquereau

► Nejúspěšnějším čs. raketovým modelářem letošní 
sezóny je mistr sportu Štefan Gerenčér. S maketou 
Saturn V zvítězil nejen na srovnávací soutěži ve Vel
kých Uhercích, ale i na ME v Rumunsku

Snímky:
R. Čížek,
VI. Hadač,
T. Platzner, 
ing. D. Selecký, 
O. Šaffek

Vďačnou ► 
předlohou na 
model vo 
vel'kosti HO 
bol rakúskej 
firme Rocco 
traktor
francúzskych 
železnic SNCF 
radu Y 8000

Upravený ► 
vysielač Modela 
Digi je z dielne 
Tibora Platznera 
z Komárna

► S velmi pěkně zpracovanou upou
tanou maketou stíhačky Aircobra 
v sovětském zbarvení létal na letoš
ní srovnávací soutěži v bulharském 
Šuměnu domácí reprezentant Milčo 
Milčev


