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► S modelem 
Orion podle plá
nu Modelář 91 s, 
poháněným mo
torem M W S  1,5 
a ovládaným 
soupravou Mo- 
dela T4 AM27, 
létá J. Vertetič 
z Prostějova

V roce Vlil. sjezdu Svazarmu vybojovali 
svazarmovští modeláři řadu pěkných umístění 
na vrcholných světových i  evropských soutěžích. 
Za všechny medailisty tentokrát představujeme 
ing. Lubomíra Droppu z Bratislavy, mistra 
Evropy v kategorii RC raketových kluzáků

S touto buggy Leopard 4x4, poháněnou motorem ST 3,5,kraloval 
M. Ondráček z Brna při srpnové soutěži v Třebíči. V poslední minutě 
finálové jízdy však musel pro poruchu odstoupit a byl předstižen 
J. Polákem

T V letošním roce soutěžil v kategorii B2/H0 J. Voj
těch z Brna s modelem osobního vozu Ci

-*■ Pěkná maketa lodi Atlas II je prací 
ing. I. Kesla z Pzně

4 S upoutanou polomaketou letounu Avia 
BH-21, poháněnou motorem 2,5 cm3, létá 
J. Plaček z LMK Praha 5-Motoriet i přemet
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Modelářství
mezi VII. a Vlil. sjezdem Svazarmu

Jednou z nejvýznamnějších složek naší 
činnosti v uplynulém období byla práce 
s mládeží, jíž byla věnována trvalá pozornost, 
často však s malým efektem. Rada přijala 
konkrétní návrhy a doporučení pro nižší 
organizační stupně, vycházejíc! z požadavku 
na masový rozvoj tělovýchovy, turistiky 
a branně technických sportů, daného usne
sením vlády ČSSR číslo 4/1986 a zakotve
ného i v usnesení 7. zasedání ÚV Svazarmu. 
I když je modelářská činnost pro děti 
a mládež v podstatě přitažlivá, nepodařilo se 
zatím více proniknout do škol, zejména ve 
větších místech. Se situací nemůžeme být 
spokojeni, i když se podíl mládeže zapojené 
v modelářství zvýšil od VII. sjezdu Svazarmu 
z 36 % na 40 % a je největší ze všech 
odbornosti Svazarmu. Ve stávajících pod
mínkách prostorového, materiálového a kád
rového zabezpečení je to ale asi maximální 
výsledek. Jako prospěšné lze hodnotit letní 
tábory a soustředění mládeže, pořádané na 
nižších organizačních stupních.

Vedle pozitivních výsledků však nelze 
nevidět potíže, jejichž řešeni je mimo mož
nosti modelářského aktivu. V poslední době 
se například negativně projevuje stále širší 
výběr atraktivnějších činností, nevyžadujících 
potýkání se s mnoha problémy, které jsou 
spojeny s modelářstvím. Dalším problémem, 
odrážejícím příklon ke konzumnímu způsobu 
života určité části společnosti, je skutečnost, 
že rukodělná činnost — a ta je podstatou 
modelářství — ztratila tak trochu na svojí 
oblibě. Vidíme to i na propagačních akcích, 
kde nejčastějšl otázka dětí je, kde a za kolik 
se ,,to‘‘ dá koupit.

Stále větším problémem se stává
— zejména ve větších městech, kde nejsou 
potřebné plochy pro provoz modelů
— dostat děti a mládež, ale už i dospělé, na 
soutěže. Ty pochopitelně probíhají ve vol
ných dnech, kdy značná část našich občanů 
odjíždí na chaty či chalupy. To má zpětný, 
pochopitelně nepříznivý, dopad na práci 
kroužků. I proto je dnes až asi 80% „odpad" 
dětí z kroužků během školního roku. Nepo
dařilo se ani zvýšit zapojení mládeže předvo- 
jenského věku, která dnes činí jen asi 16 % 
členské základny. Bohužel ale na většině 
středních škol a učilišť nejsou vytvořeny 
podmínky pro modelářskou činnost.

Přes všechny uvedené problémy se od VII. 
sjezdu Svazarmu počet členů zapojených 
v modelářské činnosti zvýšil o 20 000, tedy 
o 37 %. Tlm byl značně překročen koncepcí 
daný 4% roční nárůst. Počet ZO Svazarmu

s modelářskou činností se zvýšil o 40 %. Jistě 
na to mělo vliv i usnesení VII. sjezdu 
Svazarmu, v němž bylo uloženo všem ZO 
rozvíjet střelbu ze vzduchovky, základní 
brannou přípravu a modelářství. Uplynulé 
období však ukázalo, že to byl — aspoň 
v modelářství — nereálný úkol. Pro jednáni 
Vlil. sjezdu proto rada modelářství doporuči
la úkol stabilizovat modelářskou činnost ve 
stávajících podmínkách.

Ze zprávy přednesené O. Šaffkem na 
hodnotícím zasedání rady modelářství 
ÚV Svazarmu

Soutěživost je motorem soustavné mode
lářské činnosti i růstu technické úrovně. 
Modelářské soutěže jako významný prostře
dek branně výchovného působení byly orga
nizovány v zásadě v souladu se soutěžními 
řády. Nejvýznamnější část tvořily soutěže 
nižších stupňů. Jejich počet se od posled
ního sjezdu zvýšil o 35 % — v obou republi
kových sportovních kalendářích je nyní přes 
2000 soutěží ročně. Tolik soutěží se určité 
nekoná nikde jinde na světě. V uplynulém 
období rada modelářství ÚV Svazarmu splni
la úkol vyplývající z rezoluce VII. sjezdu i 
7. zasedání — počet ústředních soutěží se 
snížil o 20 %. Tím byly vytvořeny podmínky 
pro jejich kvalitnější organizační i finanční 
zabezpečení. Toto opatření se ovšem neset
kalo v řadách modelářů s velkým pochope
ním, zejména v méně rozšířených katego
riích.

Současný stav a rozsah soutěžní činnosti 
přispívá svým dílem ke stabilizaci členské 
základny. Rezervy ovšem jsou v kvalitě 
soutěží, zejména na nižších stupních, což 
potvrdila i jednání republikových rad. Jako 
přínos pro aktivizaci se v minulém období 
ukázalo organizování seriálů soutěží v někte
rých modelářských kategoriích. I při nich je 
však nutno dodržovat obecné zásady 
a soutěžní řád. Úkolem nové rady bude 
přispívat k tomu, aby počet soutěží byl 
úměrný aktivní členské základně, a dále 
působit na zvyšování efektivnosti a organi
zační, sportovní i propagační úrovně soutěží.

I v období od VII. sjezdu patřili modeláři 
mezi nejúspěšnější reprezentanty Svazarmu. 
Na 22 MS a ME vybojovali 79 medailí, mezi 
nimi jen v soutěžích jednotlivců osm zlatých 
na mistrovství Evropy a 11 na mistrovství 
světa. I v budoucnosti bude podmínkou 
účasti na vytipovaných soutěžích předpoklad

úspěšnosti. K tomu bude rada modelářství ve 
spolupráci se svými komisemi vybírat 
a připravovat nejlepší sportovce v rámci 
daných, zejména ekonomických, podmínek.

Je jisté, že kdyby školy a učiliště začaly 
důsledněji plnit usnesení vlády číslo 4 z roku 
1986 a přišly na nás se žádostí o zabezpečení 
instruktorů modelářství z našich řad, příliš by 
neuspěly. O tuto prospěšnou činnost již totiž 
není mezi našimi členy příliš velký zájem. 
Chybí potřebná motivace, uznání a ohodno
cení. Příslušné směrnice sice existují, větši
nou ale chybí «prostředky. Proto řada našich 
členů raději pracuje v DPM a SMT, kde mají 
lepší podmínky.

Významným činitelem, ovlivňujícím maso
vý rozvoj modelářství, je materiálně technic
ké zabezpečeni činnosti. Stávající rozpor 
mezi potřebami a realitou je bohužel dlouho
letý a ani od posledního sjezdu nedošlo 
k zásadnímu zlepšeni. Rada modelářství 
zpracovala několik rozborů a návrhů řešení, 
které předložila ekonomickému úseku ÚV 
Svazarmu, k řešeni však nedošlo. Dllčfm 
úspěchem je dostatek RC souprav, drob
ného příslušenství, některých spalovacích 
motorů. Podíl na tom má nejen podnik ÚV 
Svazarmu Modela, ale i VD Igra a nemnozí 
další výrobci i lepší spolupráce s obchodem. 
Je však nedostatek základního materiálu 
spotřebního charakteru — lišt, gumy, laků, 
lepidel. V podstatě nejsou vytvořeny základní 
předpoklady pro existenci lodního, automo
bilového a železničního modelářství. Vcelku 
dobré podmínky pro rozvoj má stavba 
plastikových modelů, která se díky tomu 
stala v posledních létech druhou nejrozšíře
nější modelářskou odbornosti.

Výsledky dosažené v uplynulém období při 
plněni rezoluce VII. sjezdu a úkolů jednotli
vých zasedání ÚV Svazarmu odpovídají 
podmínkám i možnostem. V dalším období, 
v nových sociálně ekonomických podmín
kách, bude hlavním cílem stabilizovat čin
nost, zastavit honbu za splněním směrných 
čísel. Rada předpokládá zachování struktury 
modelářské činnosti, při čemž budou respek
továny a uplatňovány nové vědeckotechnic
ké poznatky i prostředky. Stále aktuálnější je 
v naší společnosti zájem o ochranu životního 
prostředí, který budeme muset prosazovat 
i při provozování naší činnosti. Bude třeba 
zvýšit působení na mládež, zejména předvo- 
jenského věku, a to i přes naznačené 
problémy. V modelářské činnosti je třeba 
i nadále prosazovat jednotu odborného 
a politického působení.

modelář
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ΝΑ
NÁVŠTĚVĚ 
V KRAJI

Základní údaje

Počet ZO a klubů 118
Počet členů 7902
z toho mládeže do 14 let 2728

mládeže od 14 do 18 let 621
žen 67

Zájem o odbornosti:
letečtí modeláři 6107
lodní modeláři 535
raketoví modeláři 61
automobiloví modeláři 366
železniční modeláři 235
stavitelé
plastikových modelů 598

Severomoravský
kraj

Na krajském výboru Svazarmu v Ostravé 
nastoupil ing. Vybíral do funkce odborného 
referenta, jenž má na starost modeláře, před 
několika měsíci, a s děním v kraji se teprve 
seznamuje. Duše modelářství na severní 
Moravě ing. Matula byl v době přípravy 
tohoto sešitu hospitalizován, a tak jsme 
o pomoc požádali Leopolda Walka, sportov
ního referenta RMo KV Svazarmu.

■ Jaké změny provázely modelářskou čin
nost ve vašem kraji po VII. sjezdu Svazar
mu?

V období mezi dvěma sjezdy se modeláři 
na severu Moravy potýkali s řadou problémů. 
K nejzávažnějším patřila nedostatečná spo
lupráce s vyššími orgány, především kraj
ským výborem Svazarmu, kde měl dříve 
modeláře na starost Dieter Kupetz. O mode
láře pečoval tak, že po jeho jmenování do 
vyšší funkce se celé tři roky nenašel nikdo, 
kdo by v jeho činnosti stejně kvalitně 
pokračoval. Teprve nyní, po nástupu ing. 
Vybírala, se zdá, že se situace zlepší.

Počtem organizovaných modelářů se 
v letošním roce krajská svazar
movská organizace zařadila na první místo 
v ČSR. Asi by se slušelo tvrdit, že růst 
členské základny je důsledkem zvýšeného 
úsilí pracovníků aparátu Svazarmu a předse
dů RMo KV a OV Svazarmu. Nebylo by to 
však upřímné ani pravdivé, neboť skutečnost 
je jiná. Velký počet obyvatel, soustředěných 
v našem kraji v hustě zalidněných aglomera
cích, organizování modelářského dění čás
tečně zjednodušuje. Kupodivu tomu napo
máhá i stálé snižování počtu míst vhodných 
k létání, jež do základních organizací přivádí 
stále nové zájemce z řad modelářů dříve 
neorganizovaných. Postupně vznikly velké 
kluby, jejichž členové většinou získávají 
klubové místnosti, materiál a finanční 
prostředky s přispěním průmyslových podni

ků, huti, dolů a učilišť, které rozvoj modelář
ství naštěstí všemožně podporují. Prostředky 
KV a OV Svazarmu totiž stačí sotva pokryt 
náklady na pořádáni krajských a okresních 
přeborů a při úzkostlivém šetření i na tolik 
potřebná školení instruktorů, bodovačů 
a sportovních komisařů.

■ Které modelářské kluby a jednotlivci jsou 
navzdory zmíněným obtížím nejaktivnějif 
a v čem vidíte příčinu jejich úspěchů?

I v modelářství platí, že základ každého 
úspěchu je v nás. Naštěstí se téměř všude 
najdou lidé, kteří sice modeláři až v ušetře
ném čase, ale dokáží kolem sebe vybudovat 
a svým zanícením udržet celou modelářskou 
rodinu.

V leteckém modelářství, jako všude nejsil
nější odbornosti, máme v kraji řadu takto 
vzniklých středisek. Příznivci malých katego
rií a halových modelů se sdružují především 
ve Frenštátu pod Radhoštěm kolem 
Z. Rašky, mimochodem letos navrženého na 
udělení titulu nejlepší cvičitel Svazarmu ČSR. 
Podobná skupina přívrženců volného letu 
vznikla kolem „magnetového magnáta" z. m. 
s. B. Bergera v Medlově u Uničova. Nerozluč
ně k ni patři i z. m. s. P. Stloukal, přesto, že 
bydlí v Zábřehu na Moravě. Proslýchá se, že 
pohárů a zlatých medailí z mistrovství Evro
py, přeborů CSR a mistrovství CSSR mají 
tolik, že jejich sponzor — JZD Troubelice 
— uvažuje o výstavbě síně modelářských 
tradic.

Naše špičkové modeláře v kategorii F1A, 
F1B a F1C jistě není třeba seznamovat 
s pojmem Ostroj Opava. V souvislosti s tímto 
názvem se jim ihned vybaví vydařený přebor 
CSR, uspořádaný v roce 1985, neméně 
pečlivě připravené mistrovství CSSR v le
tošním roce a jména jejich organizátorů J. 
Daňka a F. Zieglera. K nim do party patří A. 
Vaněk, nejúspěšnějšl větroňář našeho kraje.

Dolní Lhotu by mezi modeláři asi nikdo 
neznal, nebýt házedlových specialistů ing. R. 
Sýkory, V. Zídka, P. Rubeše a M. Hýla, kteří 
letos obsadili na náborové soutěži halových 
modelů v Hluku první tři a páté místo.

Jméno klubu Ostravan spojují především 
starší modeláři se jménem jeho nejú
spěšnějšího člena všech dob, mnohonásob
ného reprezentanta ČSSR L. Mužného.
V jeho šlépějích pokračují v kategorii F1C 
například J. Michálek a J. Doležel.

Že matkou pokroku je konkurence, doka
zují členové klubu Ikarus při Vysoké škole 
báňské v Ostravě, kteří se věnují především 
upoutaným modelům. Jsou sdruženi kolem 
předsedy RMo KV Svazarmu J. Očenáška. 
RC větroěáře cílevědomě vede ing. O. Matu
la, mimochodem iniciátor řady zajímavých 
akcí RMo KV Svazarmu.

K baštám leteckého modelářství vždy 
patřilo i město Olomouc, jež však v současné 
době trpí nepřítomností MUDr. J. Hacara a 
K. Kotrly, kteří jsou služebně v zahraničí.
V Krnově, dalším tradičním centru upouta
ného letu, se modeláři soustředili kolem m. s. 
F. Šimčáka a J. Čecha.

Pokud vám některá z uvedených jmen 
něco říkají, je to dobře. Jsou to lidé, kteří se 
dobrovolně, a jak říkají, ne na úkor vlastního 
času, ale pro jeho čestné naplnění, věnují 
činnosti, jejíž výsledky jsou vidět i v mnohdy 
opomíjené statistice. Právě tito lidé si za
slouží, aby se o nich hovořilo v předvečer 
Vlil. sjezdu Svazarmu, při hodnocení činnosti 
našich klubů.

Stranou nemůžeme ponechat ani tahouny 
a vedoucí osobnosti v ostatních odbornos
tech. Lodní modeláři A. Liedermann 
z Přerova, J. Hrbáček ze Vsetína a J. 
Schneider z Uničova navazují na dlouholetou 
tradici kraje v této odbornosti. Automodeláři 
kolem m. s. J. Šostáka mají velkou podporu 
na středním odborném učilišti k. p. Vítkovice; 
dráhoví modeláři jsou i ve Vítkově, Kopřivnici 
a Olomouci.

Kluby železničních modelářů v Ostravě 
a Olomouci prožívají svou renesanci pod 
úspěšným vedením J. Poláka, nového před
sedy odborné komise železničních modelářů 
RMo ČÚV Svazarmu, stále roste i zájem dětí 
o stavbu plastikových modelů.

■ Jaké významné sportovní akce jste v po
slední době uspořádali?

Letos se v našem kraji létala řada vrchol
ných soutěži: celostátní klasifikační soutěž 
F3A v Krnově, mistrovství ČSSR F1A, F1B 
a F1C v Opavě, mistrovství ČSSR F1E 
v Medlově či přebor ČSR RC V2 ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Potvrzuje to, že jak po 
sportovní, tak pořadatelské stránce máme 
v kraji kvalitní kádr aktivistů.

Naši modeláři se však prosazují i na 
nižších soutěžích. Tvrdí se například, že letos 
se náš krajský přebor v kategoriích F1A, F1B 
a F1C konal na Poháru Matice Slovenskej 
v Martině. Modeláři z našeho kraje na této 
soutěži totiž zvítězili ve všech kategoriích. 
Snad proto, že se na ČÚV Svazarmu podařilo 
prosadit, aby do žebříčku byly započítávány 
i výsledky dosažené na soutěžích v nám 
nejen vzdáleností blízkém Slovensku.

■ Co by měl nadcházející Vlil. sjezd Sva
zarmu změnit?

Na prvním místě bych asi uvedl činnost 
aparátu Svazarmu. V našem kraji byly téměř 
všechny soutěže organizovány pouze aktivis
ty. Pokud se u funkcionářů Svazarmu doža
dovali pomoci, jako například při zajišťováni 
letištní plochy ve Frýdlantu nad Ostravicí pro 
pořádání přeboru CSR v kategorii RC V2, 
setkali se bohužel s organizovaným nepo
chopením. Modelářství navzdory různým 
usnesením není považováno za rovnocenné 
„velkým" odbornostem a nemá podporu, 
kterou by si zasluhovalo.Mnozí za tento stav 
odpovědni funkcionáři zapomínají, že mode
lářskými kroužky a kluby procházejí téměř 
všichni budoucí adepti leteckého výcviku, že 
právě mezi modeláři se v nich upevňuje 
záliba, která je později přivede do aeroklubů 
či mezi vojenské letce.

■ Frenštát
pod Radhoštěm

Klub leteckých modelářů ve Frenštátu pod 
Radhoštěm patří mezi 11 modelářskými 
kluby okresu Nový Jičin k nejlepším, a to 
nejen pro pravidelnou účast svých členů na 
soutěžích a dosahované výkony. Pořádáním 
veřejných soutěží, včetně místních jen pro 
žáky, a systematickou výchovou mládeže 
jsme získali dobré jméno i za hranicemi 
kraje.

V loňském roce jsme získali 12 titulů 
krajských přeborníků, uspořádali jsme řadu 
místních a veřejných soutěží, okresní 
a krajské přebory, školili instruktory mláde
že, propagačně létali a promítali filmy. Při 
výstavbě svazarmovské střelnice odpracova
li členové našeho klubu přes 900 brigádnic
kých hodin.

Mnozí z nás se jen tak pro potéšení věnují 
RC modelům. Létáme s nimi na srazech 
v Kelči a Chropyni, na Rožnovském kolovratu 
či při Vaječnicovém kotlíku na začátku 
a poháru Bororu na konci RC sezóny.
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S výsledky naší modelářské činnosti jsme 
veřejnost seznámili na velké výstavě, na níž si 
přes 3000 návštěvníků přišlo prohlédnout 
téměř 300 modelů.

Máme rádi modelářství a plně se mu 
věnujeme. Mrzí nás však, že proto, že 
neplníme podmínky pro uděleni odznaku 
branné připravenosti a nepořádáme DZBZ, 
označil předseda O V Svazarmu v Novém 
Jičíně naši činnost za klubismus, který má se 
svazarmovskou činností málo společného.

Zd. Raška

■ Havířov
■ Okresní stanice mladých techniků v Haví
řově oslaví v příštím roce 10. výročí založení. 
Za tuto dobu jí prošly tisíce dětí, které měly 
a mají možnost vybrat si každoročně z téměř 
60 zájmových útvarů včetně modelářských. 
Pod vedením zkušených a zapálených exter
ních pracovníků vyrostli ve stanici nejen 
okresní a krajští přeborníci, ale také mistři 
republiky.

V letošním školním roce zahájilo svou 
činnost 12 zájmových útvarů. Bezmála 150 
dětí se bude pravidelně scházet v kroužcích 
stavitelů plastikových modelů, leteckých, 
lodních a raketových modelářů. Začátečníci 
— mladší žáci mohou navštěvovat kroužky 
modelářů ABC, které slouží jako příprava pro 
další modelářské odbornosti.

Chlapce a děvčata v dobře vybavených 
dílnách učí modelářským základům kolektiv 
pracovníků nejen s potřebnými znalostmi 
a zkušenostmi, ale hlavně s chutí věnovat 
mladé generaci velkou část svého volného 
času.

Tento vklad se odráží na výsledcích čin
nosti dětí. Není možné vyjmenovat všechny 
vítěze okresních a krajských kol jednotlivých 
soutěží, ale za zmínku stoji alespoň kroužky 
stavitelů plastikových modelů, jejichž členo
vé dosahují již několik let výrazných úspěchů 
a na soutěžích vzorně reprezentují Okresní 
stanici mladých techniků. Tři modeláři 
z kroužku vedeného ing. A. Pintérem po 
předchozím vítězství v nižších kolech obsadili 
na přeboru ČSR v plastikovém modelářství 
čtvrté a páté místo.

Vedoucím zájmového útvaru lodních mo
delářů je od založení stanice F. Chmelka. 
Během let vychoval řadu dobrých lodních 
modelářů, z nichž jmenujme alespoň dva 
loňské vítěze krajského přeboru v kategorii 
EX, juniory J. Chmelkovou a R. Brychtu. 
Stejně dobře si počínají členové kroužku 
leteckých modelářů pod vedením A. Kincla 
a J. Hermana. Například žák P. Vojtuš se stal 
vítězem krajského přeboru v kategorii SUM 
a reprezentoval naše mladé modeláře na 
mezinárodním setkání dětí v sovětském 
pionýrském táboře Artěk.

Letošní školní rok teprve začíná, stanice 
ožívá hlasy dětí, jež kroužky navštěvují i po 
ukončení školní docházky. Přicházejí noví 
chlapci a děvčata, kteří se budou s modelář
stvím teprve seznamovat. Možná, že právě 
z nich jednou vyrostou další reprezentanti.

Dobré umístění na soutěžích je vyvrchole
ním celoroční poctivé práce, zúročením 
stovek hodin, které modeláři prožili v dílnách 
a na tréninku. Je však jen jednou stranou 
mince. Tou důležitější je, že se v Havířově 
daří zapojit do pravidelné zájmové činnosti 
stovky dětí, které v modelařině našly náplň 
volného času, naučily se něčemu novému, 
získaly spoustu kamarádů a prožily několik 
pěkných týdnů na letním odborném soustře
dění mladých techniků.

Lenka Vaculíková

■ Stalo se tradicí, že OSMT v Havířově 
organizuje o prázdninách pro členy zájmo
vých útvarů soustředění. Letos se ve Splu- 
chově vystřídaly ve třech turnusech děti 
z nejrůznějších kroužků, nechyběli ani letečtí 
a automobiloví modeláři. Na táboře pokračo
vali v modelářské činnosti, plnili podmínky 
odznaků odborností, zdokonalovali se ve 
vařeni, dokonce i v herectví a věnovali se 
netradičním sportovním disciplínám.

zsz

■ Lipová-lázně
Již třetí školní rok pracuje na základní 

škole v Lipové-lázních kroužek leteckých 
modelářů. V nejskromnějšlch počátcích se 
podařilo podchytit zájem původně desetile
tých chlapců, a tak se dnes každý z nich 
může pochlubit vlastnoručně postavenými 
modely „A-trojek". Letos se s nimi úspěšně 
zúčastnili také Celostátní náborové soutěže 
pro letecké modeláře.

V obci, položené v hlubokém horském 
údolí, nejsou pro létání vhodné podmínky. 
Naštěstí mladí modeláři nalezli pro svou 
činnost pochopení u náčelníka aeroklubu 
v Jeseníku, a mohou s modely létat na 
svazarmovském letišti. Postupně se z hostů 
stali domácími a zakrátko vznikl kroužek 
Mladých letců. Nyní se chlapci na letišti 
scházejí jednou za 14 dní, aby se pod vede
ním členů aeroklubu učili letecké abecedě. 
Jejich nejoblíbenější učební pomůckou je 
vyřazený Orlík; mezi velkými letadly prožili 
i dvoudenní soustředěni, na němž se věnova
li nejen modelářství, ale i sportovní a branné 
činnosti.

Ostatně dobrou spolupráci s aeroklubem 
dokumentovala i řada exponátů na výstavě 
uspořádané u příležitosti 40. výročí Vítěz
ného února v budově školy modeláři a členy 
pionýrské skupiny. Jádrem výstavy sice byly 
modely členů kroužku, ale příležitosti po
chlubit se svými modely využili i mladí 
neorganizovaní modeláři, kteří se ukázali ve 
velmi dobrém světle. Nechyběly ani RC 
modely z dílen starších modelářů. Největ
šímu záimu návštěvníků se asi těšila obří 
maketa větroně Nimbus, již zhotovil člen 
Aeroklubu Jeseník K. Vágenknecht.

činnost modelářského kroužku v Lipové- 
lázních má i svá úskalí. Například nejbližší 
modelářská prodejna v okresním městě 
Šumperku je vzdálena 50 km a cesty za 
materiálem mnohdy končí nezdarem, po
dobně jako pokusy předplatit si u PNS 
Modeláře. Také školní dílna, v níž se běžně 
vyučuje, není pro členy kroužku ideálním 
útočištěm. Mnohde však jsou na tom mladí 
modeláři díky nepochopení hůř.

Jaroslav Tušer

POZNAMENEJTE SI. . .
■ KŽM ZO Svazarmu ČSD Pardubice po
řádá pro železniční modeláře a přátele 
železnic 26. listopadu výměnnou burzu. 
Uskuteční se od 11 h v budově nádraží ČSD 
v Pardubicích.

■ Příznivci volných samokřídel si mohou 
v únoru zalétat v Brně. Informace získáte na 
adrese ing. M. Drnec, Fučíkova 1058, 665 01 
Rosice u Brna.

Při Memoriálu J. Smoly ulétl 4. záři 
ve Velké Dobré žlutobílý model kate
gorie B1 s červenými konci křidla 
a označením OK 010-195. Nálezce 
prosíme, aby podal zprávu do redak
ce nebo přímo J. Varteckému, Ja
novského 18, 170 00 Praha 7.

Portrét 
měsíce:

Ing. Bohumil Votýpka

S leteckou technikou se blíže seznámil 
jako desetiletý chlapec na prvním po
válečném leteckém dnu v Rousínově. Dokon
ce se při vyhlídkovém letu „svezl" v piperu. 
Letadla jej natolik okouzlila, že se hned 
přihlásil do leteckomodelářského klubu při 
rousínovském aeroklubu. Pod vedením 
zkušených instruktorů A. Silda a K. Trnečky 
si oblíbil větroně tehdejší kategorie A2 
a během studia na gymnáziu ve Vyškově se 
probojoval do reprezentačního družstva kra
je.

Lákaly jej však i motorové modely. Od 
prvních pokusů s účky, ovládanými režnými 
provázky, dospěl až ke kategorii týmových 
modelů. V roce 1959 začali s klubovým 
kolegou J. Komůrkou s modelem vlastní 
konstrukce sbírat zkušenosti na soutěžích. 
Už o rok později se kvalifikovali na mistrov
ství světa v Maďarsku. Asi nelátali nejhůř, 
když jim jako jediným zapůjčil Z. Husička, 
v té době vedoucí střediska MW S Brno 
a státní trenér, dva úplně nové motory MW S 
2.5TR. Vyzkoušeli je opravdu dokonale 
— svými výkony přispěli v kategorii F2C 
k zisku bronzové medaile pro českosloven
ské družstvo.

Dalšího významného úspěchu dosáhli až 
v roce 1972 na mistrovství světa ve Finsku, 
kde byli členy stříbrného družstva 
a v jednotlivcích obsadili šesté místo.

Sehraná dvojice se s reprezentací rozlouči
la v roce 1981 druhým místem na mezinárod
ní soutěži v Polsku. Než k tomu však došlo, 
zúčastnili se oba modeláři doma i v zahraničí 
pěti mistrovství světa a 21 mezinárodních 
soutěži.

I při reprezentačních povinnostech vedl 
Bohouš počátkem šedesátých let kroužek 
mládeže v Rousínově, v létech 1966 až 70 byl 
členem pléna OV Svazarmu ve Vyškově. Po 
přestěhování do Brna nejprve pracoval 
v odborné komisi leteckých modelářů RMo 
KV Svazarmu, později i v samotné radě 
modelářství, jíž od roku 1974 předsedá. 
Upoutané modely, byť z organizační stránky, 
provázely jeho činnost i v komisi leteckých 
modelářů RMo ČÚV Svazarmu. Ve stejné 
komisi RMo ÚV Svazarmu vede od roku 1977 
agendu ústředních rozhodčích.

Ostatně on sám se s rozhodcovským 
chlebíčkem setkává už od roku 1961, kdy 
získal v Aeroklubu Medlánky průkaz časo
měřiče. Během let se specializoval na kate
gorii F2D, v níž se stal mezinárodním 
rozhodčím a v této funkci se zúčastnil i dvou 
mistrovství světa.

Čerstvého padesátníka Bohouše Votýpku 
můžete se stopkami v ruce potkat i dnes, 
například na Větrníku, v brněnské Zetce, 
v Kunovicích, v Hradci Králové či na mezi
národních soutěžích v Brně. Vždy si však 
vyšetři trochu času i na dva dospívající syny, 
manželku a také zahrádku.

Vzorný rozhodčí z. m. s. ing. Bohumil 
Votýpka, nositel vyznamenání Za brannou 
výchovu, Za rozvoj Svazarmu a řady dalších 

i oceněni, by mohl klidně odpočívat na vav
řínech. Jenže zájemců o upoutané modely je 
v posledních létech stále méně, a tak se 
Bohouš snaží pro ně získat nové příznivce 
a zvýšit jejich prestiž i mezi funkcionáři 
Svazarmu. Konkurovat RC soupravám není 
snadné, ale s jeho nadšením se to může 
podařit.
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■ Britský modelář Michael Warren 
zpracoval zajímavou studii o výběru 
a přípravě družstev různých států na 
mistrovství světa či Evropy. Rozeslal 
řadu dotazníků, na něž dostal odpo
vědi z patnácti států včetně Českoslo

venska. Na tomto základě pak byla studie 
vypracována. Chybějí, bohužel, informace 
z některých zemi po této stránce zvlášť 
atraktivních: Cíny, KLDR, NDR. Obšírnou 
zprávu však Michael obdržel ze Sovětského 
svazu. Protože Sověti patři dlouhá léta ve 
volném letu k absolutní světové špičce, bude 
jistě zajímavé dozvědět se něco o jejich 
systému.

Příprava se skládá z několika kroků. 
Každoročně na konci sezóny je v každé 
kategorii vybráno šest kandidátů reprezenta
ce. Při výběru se přihlíží k výkonům předve
deným na nejvyššlch soutěžích, současně se 
ale posuzuji I morální vlastnosti, fyzické 
schopnosti a zejména stálost formy adepta 
reprezentace v posledních dvou létech. 
Výběrem je pověřen starší trenér SSSR, 
jehož návrh podléhá schváleni orgány DO- 
SAAF. Vlastni práce s kandidáty reprezen
tačního dresu začíná v listopadu, kdy se koná 
dvou až třídenní seminář v Moskvě. Na tomto 
semináři se hodnotí současný stav kategorie 
a všem kandidátům jsou přiděleny osobni 
stavební i tréninkové úkoly.

V březnu až dubnu následujícího roku je 
první soustředěni v Taškentu nebo v jiném 
místě SSSR s teplejším podnebím. Trvá 
patnáct až dvacet dni. Programem soustře
děni je především tvrdý trénink a příprava 
čtyř modelů. Každý start je pod dohledem 
trenéra posuzován ostatními účastníky 
soustředěni a každá fáze letu je známko
vána. Shromažďuji se statistické údaje, týka
jíc! se zejména stupně spolehlivosti osoby 
soutěžícího i modelu.

Od dubna kandidáti létají na soutěžích, 
zejména na republikových šampionátech 
v oblastech, kde je počasí podobné tomu, 
jaké se očekává na mistrovství světa či 
Evropy. Po absolvováni čtyř až šesti těchto 
soutěži je na základě jejich výsledků defini
tivně vybráno tříčlenné družstvo. Poslední 
soutěži, po niž lze ještě nominaci změnit, 
bývá srovnávací soutěž socialistických zemi.

Před odjezdem na mistrovství světa nebo 
Evropy je pro užší reprezentační družstvo 
organizováno ještě poslední soustředěni, 
které trvá pět až sedm dni.

Jak je vidět, příprava sovětského repre
zentačního družstva je podstatně delší 
a nákladnější než u nás. Také starší trenér 
není aktivista, ale zaměstnanec DOSAAF. 
Základní filozofie systému výběru širšího 
i užšího družstva, ale i terminy jsou však 
prakticky shodné, což lze považovat za určité 
potvrzeni správnosti našeho postupu.
■ Po dlouholetém nedostatku tyčových 
magnetů, jakožto základních komponentů 
modelů kategorie F1E, nastává konečně 
zlepšeni. Podařilo se najit výrobce a ČÚV 
Svazarmu už zakoupil první dodávku magne
tů. Jsou sice o 10 mm delší, než je zvykem, 
ale to už není nepřekonatelná překážka.

Ing. Ivan HOŘEJŠÍ

----- V
Příznivcům  

volného letu

Vystřelovací

Praga E- 211
Po osvobozeni naši vlasti Sovětskou ar

mádou vypsalo ještě v roce 1945 minister
stvo dopravy konkurs na naše první po
válečné aerotaxi. Do soutěže se přihlásila 
také továrna Praga s letounem E-211. 
V soutěži sice neuspěla, zvítězilo koncepčně 
modernější Aero Ae-45, nicméně byly posta
veny dva prototypy. Praga E-211 byl dvou- 
motorový samonosný hornoplošník s uzavře
nou kabinou pro pilota a tři cestující se 
sedadly po dvou za sebou. Rozpětí letounu 
bylo 12,50 m, délka 8,51 m. Prázdná hmot
nost činila 910 kg, vzletová 1400 kg. Maxi
mální rychlost byla 250 km/h, cestovní 
200 km/h, dolet 1000 km.

Vystřelovací model Pragy E-211 je posta
ven z odřezků balsy ti. 3 až 4 mm a 1 mm 
a překližky tl. 2 a 1 mm.
K STAVBĚ (výkres je ve skutečné velikosti, 
neoznačené mfry v milimetrech):

Všechny díly překreslíme na kreslicí čtvrt
ku nebo kartón a co nejpřesněji vystřihneme. 
Tyto šablony potom obkreslíme na balsu 
patřičné tloušťky. Balsu vybereme kvalitní, 
pokud možno lehkou. Při překreslování 
dbáme na dodrženi směru vláken dřeva, 
vyznačeného na výkrese. K lepení použijeme 
Kanagom nebo podobné rychleschnoucf le
pidlo.

Trup 1 vyřízneme z balsy tl. 3 až 4. Od 
odtokové hrany křfdla směrem dozadu jej 
plynule sbrouslme až na tl. 2. Z obou stran jej 
vyhladíme jemným brusným papírem a po 
obvodě obrousíme na přesný tvar. Lupenko- 
vou pilkou pečlivě zhotovíme výřez pro 
křidlo. Obě zesíleni 2 předku trupu vystřihne
me z překližky tl. 1 a nalepíme z boků na 
trup. Hrany trupu zaoblíme brusným pa
pírem.

Prostřední SOP 3 a dvě okrajové SOP 4 
vyřízneme z lehké balsy tl. 1, z obou stran je 
vyhladíme a zaoblíme hrany. Z balsy tl. 
1 zhotovíme stejným způsobem i VOP 5 
a obě zakončeni VOP 11, jež ale nejsou 
nutná.

Křidlo 6 vyřízneme z balsy tl. 3 a obrou
síme je na přesný půdorysný tvar. Spodní 
stranu křidla vyhladíme, horní shoblujeme 
modelářským hoblíkem a obrousíme do 
profilu podle výkresu. Motorové gondoly 7 
vyřízneme a vybrousíme rovněž z balsy tl. 3. 
Dbáme na dodrženi tvaru zářezu pro křidlo.

Obě kola s kryty hlavního podvozku 8 
vystřihneme z překližky tl. 1 a obrousíme 
hrany. Příďový podvozek 9 vyřízneme lu- 
penkovou pilkou z překližky tl. 2 a opět jej po 
obvodě obrousíme a zaoblíme hrany.

Všechny díly dvakrát nalakujeme čirým 
zaponovým nebo vrchním lesklým nitrola- 
kem. Každou vrstvu laku po zaschnut! jemně 
obrousíme.

Oba prototypy letounu byly nastříkány 
hliníkovou barvou, doplňky byly modré,

poznávací značky na trupu a křídle černé. Na 
směrovkých okrajových SOP byly zvnějšku 
čs. vlajky. Aby model neměl příliš velkou 
hmotnost, ponecháme jej raději v barvě 
dřeva. Na modré doplňky použijeme barvu 
Humbrol nebo Unicoi. Poznávací značku 
nejsnáze znázorníme tzv. suchými obticky 
Propisot. Na čs. vlajky na směrovkách 
použijeme rovněž suché či mokré obtisky; 
pokud je nemáme, vybarvíme vlajky barvami 
Humbrol či Unicol. Okna kabiny a pohyblivé 
plochy orýsujeme trubičkovým perem čer
nou tuší nebo řídkým černým nitroemailem.

Křidlo uprostřed rozřízneme žiletkou, 
sbrouslme styčné plochy do úkosu a obě 
poloviny slepíme do vzepětí podle výkresu. 
Po zaschnut! spoj zpevníme přilakovaným 
páskem tenkého potahového papíru. Na trup 
nalepíme shora VOP a na ni všechny tři SOP. 
Během schnuti lepidla neustále kontroluje
me jejich správnou polohu. Na okrajové SOP 
nalepíme zakončení VOP. Do výřezu v trupu 
zasuneme a zalepíme křidlo, na něž zezadu 
nasuneme a nalepíme motorové gondoly. 
Dbáme na jejich rovnoběžnoct s trupeml 
Z obou stran trupu přilepíme kryty hlavního 
podvozku s koly. V přední části trupu 
zhotovíme zespodu jehlovým pilníkem zářez, 
do nějž důkladně zalepíme příďový podvo
zek. Nakonec do trupu vetkneme a dobře 
zalepíme kolik 10 pro vystřelováni z bambu
sové štěpiny o průměru asi 1,5.

Před prvním letem podepřeme prsty křidlo 
modelu v místě těžiště a model popřípadě 
dovážíme odřezky olova, které vetkneme 
a zalepíme do trupu. Při zalétávánl postupu
jeme obvyklým způsobem: Model seřídíme 
do kruhů o většfm průměru přihýbáním 
prostředni SOP, klouzavý let dolaďujeme 
přihýbáním VOP. Dobře seřízený a zaklouza- 
ný model vystřelujeme smyčkou gumy 
o průřezu 1 x2 až 1 x3 a délce asi 200. Model 
je poměrně rychlý, proto nesmíme zapo
mínat na bezpečnost případných diváků. 
Pokud chceme létat jenom na svahu, mu
síme pochopitelně let modelu seřídit na 
přímý směr.

Jiří Plaček, 
LMK Praha 5-Motorlet

■ V Modeláři 8/1988 doporučoval P. Voko- 
lek dávkováni tužidla do ChS Epoxy 1200 
z lahvičky od očních kapek. Nápad je to jistě 
dobrý, ale ne každý používá oční kapky 
a vlastni tuto lahvičku. Já už několik let 
dávkuji tužidlo plastikovou olejničkou k ma
záni jízdních kol za 1 Kčs. Olejnlčka se dá 
uzavřít, takže ani při jejím převrhnuti se 
obsah nevyleje.

Jaroslav MUhlstein, 
Dvůr Králové nad Labem
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Úspěšní 
jako sportovci 
i jako pořadatelé

Mistrovství Evropy 
a Evropský pohár 
v kategorii F1E

Březno, 20. až 25. září 1988

Dějištěm letošního mistrovství Evropy a soutěže o Evropský pohár 
v kategorii svahových větroňů řízených magnetem se stalo Březno, 
kdysi hornické město, dnes středisko těžkého strojírenského průmys
lu, ležící v krásné krajině Horehronského údolí na úpatí Ďumbier- 
ských Tater. Poprvé v historii se mistrovství Evropy v této kategorii 
konalo v socialistické zemi a rovněž poprvé se vrcholná mezinárodní 
soutěž v leteckém modelářství uskutečnila na Slovensku.

Snad i proto byla této akci věnována velká pozornost ze strany 
územních i stranických orgánů. Nad mistrovstvím převzal patronát 
ministr školství, mládeže a sportu vlády SSR prof. PhDr. L. Killár, 
CSc., mimořádně se angažoval předseda MeNV v Březně V. Strmeň 
a obrovský kus práce v přípravném období odvedla předsedkyně 
organizačního výboru PaeDr. V. Debnárová, tajemnice ONV. Hlavní 
tíha ovšem přesto ležela na předsedovi OV Zvázarmu v Banské Byst
rici B. Krpelánovi, jeho spolupracovnici B. Kováčové a především na 
členech ZO Zvázarmu pri k. p. Vítkovice Mostáreň Březno. Svého 
úkolu se zhostili na výbornou: atmosféra obou soutěží byla opravdu 
důstojná a organizace bez závad — alespoň my účastníci o nich 
nevíme.

Ředitelem soutěže mistrovství Evropy byl z. m. s. J. Kalina, soutěže 
o Evropský pohár m. s. PhDr. M. šulc. Mezinárodní jury FAI prcovala 
ve složení W. Groth (NSR), P. Wlodarczyk (PLR) a náš O. Šaffek. 
Funkcí dohližitele RMo ÚV Svazarmu byl pověřen D. Štěpánek. Také 
jim patří dík za hladký průběh obou soutěží.

Shodnou okolností se mistrovství Evropy konalo vzápětí po mis
trovství ČSSR v Troubelicích. Naši reprezentanti tak nestačili „vy
chladnout ", vždyť někteří jeli do Března přímo z Troubelic. Dobré 
výkony na mistrovství CSSR byly příslibem i pro mistrovství Evropy, 
všichni jsme si ale byli vědomi, že naši soupeři by nás po našem 
čtyřnásobném vítězství v soutěži družstev za sebou tentokrát rádi 
dostali na lopatky.

V úterý 20. září se do večera sjeli všichni účastníci mistrovství

Bronzový Bohumír Berger ve chvíli sebezbytovánl. Za nim stoji 
Jaroslav Mach, který v ME skončil pátý

Ivan Crha v tomto okamžiku ještě netušil, že o několik minut později 
ziská v ME stříbrnou medaili

Ke startu se připravuje člen vítězného družstva z ME Rudolf Musil

Evropy do rekreačního zařízení v obci Bystrá, kde měli zajištěno 
ubytování a stravováni, obojí na odpovídající úrovni.

Večer se na osvětleném náměstí v Březně uskutečnilo slavnostní 
zahájení soutěže. Zúčastnili se ho prof. PhDr. IL. Killár, CSc., předse
da SÚV Zvázarmu genpor. ing. A. Muržic, místopředseda ÚV Svazar
mu plk. JUDr. K. Halbich, předseda KV Zvázarmu Středoslovenského 
kraje plk. JUDr. L. Ištok a další hosté. Všechna soutěžní družstva 
a sportovní funkcionáři nastoupili za krojovanými vlajkonosiči před 
velké pódium, odkud je po vyslechnutí čs. státní hymny přivítal V. 
Strmeň. Genpor. ing. A. Muržic ve svém projevu zdůraznil přání, aby 
i toto mistrovství Evropy přispělo k míru a porozuměni mezi národy, 
a soutěž slavnostně otevřel. Dosavadní mistr Evropy J. Mach zažehl 
za zvuků fanfár řecký oheň, zatímco byla vztyčena vlajka FAI. Česko
slovenský reprezentant R. Musil a vedoucí časoměřičů P. Krpelán 
potom jménem všech sportovců a soutěžících složili slavnostní sliby. 
Milým zakončením ceremoniálu, který sledovalo asi 1500 diváků, bylo 
vystoupení mládežnického folklórního souboru Šťastné detstvo.

Ve středu byl na programu oficiální trénink. Někteří soutěžící se 
rozhodli pro lokalitu Lúčky, ležíc! jižně od Března, další pro Rohoznou 
na východě. Zajímavé bylo, že přestože oba svahy jsou prakticky 
protisměrné, všichni si zalétali.

Při večerní poradě vedení soutěže s vedoucími družstev byla upřes
něna pravidla. Jury souhlasila s interpretaci, podle níž měla být 
vzájemná srážka modelů považována za důvod k opakováni letu. 
Stejné měl být posuzován i náraz modelu na vedení vysokého napětí 
v místě startoviště na Rohozné. Při té příležitosti vyhlásil předseda 
jury pan Groth zvláštní cenu pro soutěžícího, který by toto vedení 
nebo jeho sloupy zasáhl třikrát. Cena to byla lákavá, basa piva. 
Dlužno však předem zaznamenat, že střídmost zůstala zachována: 
o vedení si nikdo ani „nebrnkl".

Vlastní soutěž o tituly mistrů Evropy byla zahájena ve čtvrtek 
v 10.00 h na Rohozné. Soutěžilo šest družstev: Itálie, NSR, PLR, Ra
kousko, švýcarsko a samozřejmě CSSR. Na sedmém startovišti létal 
osamocený obhájce titulu, náš J. Mach.

Střední Slovensko bylo pod vlivem oblasti vysokého atmosféric
kého tlaku, takže pohyb vzduchu určoval spíše tvar terénu, zejména 
asi blízkost hlavního hřebenu Nízkých Tater. Ráno vál slabý severní 
vítr prakticky do zad, z kopce, teprve později se obrátil. Ranní starty 
byly tedy nejobtižnějši. Po dlouhém, nervy vyčerpávajícím a trochu 
riskantním vyčkávání jsme odletěli první kolo až v závěrečných minu
tách, naštěstí dobře: I. Crha, B. Berger i R. Musil dosáhli všichni
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maxima 300 s. Obhájce titulu J. Mach bohužel ztratil tři sekundy. 
Naše družstvo získalo v tomto kole rozhodující náskok, který se nám 
podařilo udržet až do konce soutěže. Po posledním startu přišlo 
náramné ulehčení: po páté za sebou jsme získali titul mistrů Evropy 
v družstvech!

Do rozlétávání se kromě našich tří reprezentantů dostal jen K. 
Salzer z Rakouska; další „plný" kandidát na titul, jeho krajan F. 
Schbbel, v posledním startu odhoupal za 64 s a skončil až sedmnáctý! 
Pro rozlétávací lety se startoviště přestěhovalo podstatně níže a maxi
mum bylo zvýšeno na 360 s. Po dlouhém vyčkávání odstartovali 
všichni účastníci rozlétávání až v posledních minutách pracovního 
času takřka současně. Na Salzerův speciální model o rozpětí téměř tři 
metry však nikdo z našich neměl, a tak bylo během několika minut 
rozhodnuto: titul mistra Evropy v individuálním hodnocení se stěhuje 
do Rakouska, pro našeho I. Crhu zbyla stříbrná medaile a pro B. 
Bergera bronzová. Na štítě tentokrát zůstal mistr Evropy z roku 1981 
a stříbrný z loňského roku R. Musil. I tak jsou ale tři medaile ze čtyř 
možných skvělých úspěchem a potvrzením prioritního postavení, jež 
v této kategorii v Evropě zaujímáme.

Tradiční soutěží, která se koná vždy druhý den po mistrovství Evro
py, je Evropský pohár. V Březně se jej zúčastnilo šedesát devět 
soutěžících, třicet jeden ze zahraničí a třicet osm z ČSSR. Naši mag- 
netáři tak měli první možnost přímé konfrontace se „zbytkem" Evro
py·

Počasí bylo takřka navlas stejné jako předchozího dne. Celou sou
těží prošlo bez ztráty bodů sedmnáct účastníků. V rozlétávání byl 
nejúspěšnější čerstvý vicemistr Evropy I. Crha, který si jako jediný 
z nás uvědomil, že nejnižší místo v údolí je po proudu potoka a svůj 
model vypustil tímto směrem. Na druhém místě skončil L. Rydval a na 
třetím ing. M. Valaštiak.

Do soutěže družstev, která se v Evropském poháru rovněž vyhod
nocuje, se přihlásilo jedenadvacet týmů. Nejlépe si vedla trojice na
šich reprezentantů Crha, Mach a Musil, létající pod hlavičkou LMK 
Kostelec nad Orlicí. Druhé místo obsadilo družstvo Aeroklubu Hof 
(NSR) ve složení Frieser, Groh, Schubert a třetí skončil tým JZD 
Troubelice A: Berger, Hořejší, Kalina.

V soutěži si s chutí zalétal i zakladatel této kategorie H. Gremmer 
z NSR s neobvyklým modelem typu kachna. Jeho elán by mu mohli 
Závidět mnozí mladíci.

Po technické stránce jsme ani při jedné soutěži mnoho nového 
neviděli, snad jen způsob startu, který používal náš nejúspěšnější 
účastník mistrovství Evropy Crha i někteří soutěžící v Evropském 
poháru: model se při něm vyhazuje šikmo proti svahu do výkluzu, 
čímž proti klasickému startu získá zhruba tři metry výšky. Je to ovšem 
o něco riskantnější než prosté vypuštění z ruky. Samotná konstrukce 
modelů zůstává stejná, a je to asi dobře. Modely jsou poměrné jedno
duché, nevyžadují komplikované mechanismy ani exotické materiály, 
a kategorie tak zůstává přístupná každému potenciálnímu zájemci. 
Výsledek v soutěži závisí stále především na osobě soutěžícího — na 
jeho výběru modelu pro dané podmínky a zejména na jeho umění 
správně jej seřídit.

Na sobotu připravili pořadatelé zájezd do Vysokých Tater. Většina 
našich modelářů však dala přednost odpočinku, a tak jej absolvovali 
především zahraniční účastníci. Protože jim vyšlo i počasí — byl 
krásný slunečný den — získali další nezapomenutelné dojmy z Če
skoslovenska.

Večer proběhlo v místě ubytování v Bystré oficiální vyhlášení vý
sledků. Ceny nejlepším účastníkům obou soutěží předávali PaeDr. V. 
Debnárová a plk. JUDr. L. Ištók, přítomen byl i ředitel Vydavatelství 
Naše vojsko v Praze plk. JUDr. Z Němeček. Všichni odměnění 
obdrželi diplomy, medaile a pěkné poháry z křišťálového skla. Na 
spokojenosti jim neubrala ani záměna druhých Švýcarů a třetích Italů, 
jíž se při vyhlašování výsledků mistrovství Evropy v soutěži družstev 
dopustil V. Hadač; přijali to sportovně, s úsměvem.

„Otec svahového 
létáni" Hans 
Gremmer z NSR 
létal v soutěži EP 
s modelem typu 
kachna

MAJSTROVSTYÁ EURÓPY

ČSSR 
IREZNO F1E

Italské modely se 
většinou poznají 
podle geodetické 
konstrukce křidla, 
tento má navíc i 
odnimatelné uši. 
Paolo Vettorazzo 
s nim však diky 
prvním dvěma 
nevydařeným 
startům skončil 
v ME až patnáctý

Až do posledního 
kola ME byl 
Rakušan Felix 
Schbbel jedním 
z kandidátů na 
medaili. V 
posledním startu 
však dosáhl času 
64 s a ze snů o 
mistrovském titulu 
zbylo jen 
sedmnácté místo

Závěrečná slavnostní večeře v restauraci Alhambra se protáhla až 
do pozdních nočních hodin. Nikomu se nechtělo rozloučit. Ale všech
no má svůj konec, a tak se po půlnoci rozešli i poslední vytrvalci. 
Všichni si ovšem dali na shledanou za rok, na prvním mistrovství 
světa v této kategorii v Polsku.

Organizaci mistrovství Evropy nechválíme jen z nějakého patriotis
mu, ocenil ji i čerstvý mistr Evropy K. Salzer, který označil terén i práci 
pořadatelů za prvotřídní. Snad prý jen ubytování. . .  ale rakouské 
družstvo nechtělo bydlet v hotelu a objednalo si pouze chatky. Uznání 
pořadatelům vyslovil i předseda jury FAI W. Groth. Zbývá tedy podě
kovat těm, kdož se o zdar celé akce zasloužili. O některých jsme se 
zmínili již v úvodu, jmenujme však ještě alespoň L. Kránerovou, M. 
Murgašovou, J. Vrbovského a ing. F. Lacka, CSc. Dík ovšem patří 
také časoměřičům a všem ostatním pořadatelům. Nelze zapomenout 
ani na tři výrobní podniky, bez jejichž účinné pomoci by úspěch celé 
akce určitě nebyl tak jednoznačný: k. p. Vítkovice Mostáreň Březno, 
TST Strojárne Piesok a Svermové železiarne Podbrezová. Všichni, 
zástupci podniků, pracovníci Svazarmu i aktivisté, se dokázali stmelit 
v jednotlivý kolektiv a potvrdili platnost ústřední myšlenky známé 
písně:......a všichni dohromady uděláme moc!"

Ing. Ivan Hořejši a Tomáš Sládek

Snímky: Martin Salajka

VÝSLEDKY

Mistrovství Evropy, jednotlivci (19 soutěžících): 1. Klaus Salzer, 
Rakousko 600; 2. Ivan Crha 590,14; 3. Bohumír Berger 576,64; 4. 
Rudolf Musil 562,40; 5. Jaroslav Mach (obhájce titulu), všichni ČSSR 
498,99 %.

Družstva (6): 1. ČSSR 1500; 2. Švýcarsko 1404,97; 3. Itálie 
1353,31 %

Evropský pohár, jednotlivci (69): 1. Ivan Crha, LMK Kostelec nad 
Orlicí 600; 2. Ladislav Rydval, JZD Troubelice B 589,38; 3. ing. Milan 
Valaštiak, VVTŠ-ČSSP Liptovský Mikuláš 583,24; 4. Horst Nitsche, F. 
S. V. Mulheim (NSR) 582,68; 5. ing. Ján Vajda, Slovenská Lupča 
582,68 %

Družstva (21): 1. LMK Kostelec nad Orlicí 1500; 2. Aeroclub Hof 
(NSR) 1498,99; 3. JZD Troubelice A 1497,66; 4. A. Μ. T. Treviso (Itálie) 
1493,33; 5. Slovenská Lupča 1492,66 %

MODELÁň · 11/1988 · 327 7



Požadavky nam odely určené začátečníkům jsou neměnné 
— model musí býť stavebně jednoduchý a přitom létavý. Najit 
však předlohu, jejíž maketa by splňovala uvedené požadavky, 

není jednoduché. Jedním z typů, které se „modelářsky" povedly, je 
francouzský sportovrtl letoun Pottier P-100TSI. Jako „oříšek" byl 
postaven již mnohokrát a o jeho oblíbenosti nejlépe svědč! 
skutečnost, že na mezinárodni Soutěži halových modelů v belgickém 
Flémalljé je pro makety tohoto ty[pu vypsána s^mosta^ná soutěž.

K STÁVBÉ:
Obě poloviny výkresu na dsifšf dvoustraně jsou ve skutečné 

velikosti. Před zahájením stavby\je ale muplme bucf překreslit na

Model kategorie M-oř

POTIER P-100 TS
jeden výkres, anebo 
Model stavíme přímo

nechat zhotovit xerogij 
i na tomto výkrese, kr

vou fólii. Balsu vybíráme pokud možno /lehkou, ale dostatečné 
pevnou. Jednotlivé díly vyřezávám^ úlomkem čepelky Riapid. Lepidlo 

zředěný Kanagom — nanášíme’štětečkem. Všechny, neoznačené 
rílry jsou v milimetrech.

Trup přlhradové konstrukce je Iz podélniků o| průřezu 1,5x1,5 
příček, v přední části trupu stejného
,5x1. Horní rámy kabiny 1 naleiplme na podélnlky ještě před 
lepováním bočnic, které pak lepíme současně, položené na sobě.

W-4
model 
jjuniorskéh 

listra svět,

afické; kopie a ty slepit, 
ám průhlednou plastiko-

Ing. Antonín Alfery

V místech lomů obrysu podélnlky zevnitř opatrně nařízneme do klinu, 
nalomíme a přilepíme neředěným Kanagomem. Před oddělením 
bočnic od sebe v nich vyřízneme zářez pro odtokovou hranu křidla.

Hotové bočnice od sebe odřízneme, opatrně přebrouslme 
a přišpendlíme je kolmo k výkresu. Přišpendlené bočnice spojíme 
v přední části příčkami. Po zaschnuti lepidla nařízneme za kabinou 
podélniky, nalomíme je, bočnice slepíme vzadu a dolepíme ostatní 
příčky. Naříznutá místa opět zalepíme Kanagomem. V místě, kde se 

/lomí spodní obrys trupu, vlepíme dovnitř trupu dvě šikmé příčky

INa prvním 
niorů ve voln 
létalo letos 
Léšně, zvítězjl 
Čechoslovák ylí 
tvrdil tl\n 
jablko r\epa 
neboť VJáďa je 
tého reprezentanta v 
a organisátora zpá 
soutěže V Sezimo, 
létal s jetønoducb 
pováným modelei

rovství světa 
letu, které 

pnu v polskér 
kategorii 

'imír Kubeš. PQ- 
adlo o tom, 
a lek o ód strómp, 
synem dlouholo- 

éto kategorii 
mi iziná odhí 

Ústí. V Lešně 
účelně

MODEL KATEGORIE f1B
W -4

1. MÍSTO MS JUR1988 
VLADIMÍR KUBEŠ ml. 
LMK SEZIMOVO ÚSTÍ

POPIS MODELU (neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Trup se skládá ze dvou části, stočených na 
trnu. Přední část tvoři dvě vrstvy skelné 
tkaniny o plošné hmotnosti 100 g/m 5 a jedna 
vrstva balsy tl. 1,3, zadní jedna vrstva skelné 
tkaniny 30 g/m 2 a jedna vrstva balsy tl. 1. 
K lepeni je použito epoxidové pryskyřice 
Epidiam 53. Na obě části trupu je pak lepicím 
nitrolakem přilakována skelná tkanina 
30 g/m2. Barevné doplňky jsou z tenkého 
barevného Modelspanu.

Křidlo se vzepětlm do U je dělené, spojené 
laminátovou kulatinou o průměru 3 a ocelo
vým drátem o průměru 1,6, zalepenými 
v kořenových žebrech pravé poloviny křídla. 
Žebra jsou z balsy tl. 1,4, kořenová 
z překližky tl. 1. Tuhý potah přední části 
křidla tvoři s náběžnou lištou a hlavním 
nosníkem uzavřenou torzní skříň. Celé křidlo 
je lepeno acetonovým lepidlem. Potah 
z tenkého Modelspanu je osmkrát lakován.

Ocasní plochy. VOP je celobalsová, běžné 
konstrukce. Zebra mají tl. 1, středové žebro 
tl. 3. Potah je z lavsanové fólie. SOP má 

. skořepinovou konstrukci polepenou lavsa- 
novou fólii.

Pohonná jednotka. Dvoulistá sklopná vrtu
le má listy zhotovené ze středně tvrdé balsy 
o měrné hmotnosti 0,17 g/cm3 a polepené 
tenkým Modelspanem. Hlavice je běžné 
konstrukce. Gumový svazek tvoří dvacet niti 
americké gumy Champion o průřezu 1x4,8. 
Doba vytáčení svazku je 30 až 35 s.

Seřízeni. Křídlo má na levém uchu negativ 
3 mm, na pravém 1,5 mm; střední části jsou 
rovné. Model létá v první fázi letu s potlače
nou VOP. Poloměr kluzové zatáčky je zvolen 
tak, aby model obletěl jeden okruh za 30 až 
40 s.

Vladimír Kubeš ml.

■ K plněni nádrže C02 používám delší dobu 
plnič s měřičem tlaku (manometrem) do 
25 MPa. Hned při plnění se tak mohu 
přesvědčit o kvalitě naplnění bombičky. Tlak 
v normálně naplněné bombičce se pohybuje 
od 5,5 do 6,5 MPa. Úprava plniče je jednodu
chá: proti opěrce jej provrtáme a do otvoru 
zašroubujeme měřič tlaku.

Zdeněk Čermák, 
Sadská
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o průřezu 1,5 χ 1,5 (viz pohled zepředu). Tyto příčky jednak zajišťuji 
vzájemnou kolmost stén trupu, ale hlavně při potahováni modelu 
bráni prohnuti sloupků kabiny.

Na předek trupu nalepíme boky motorového krytu 2 s motorovou 
přepážkou 4 a polopřepážku 3. Po nalepeni lišt o průřezu 2x2, které 
zajišťují správnou polohu motorové přepážky, polepíme vršek 
a spodek motorového krytu balsou tl. 1. Hlavici 5 slepíme z balsy tl. 
5 a 3, s nalepením předního překližkového čela však počkáme až po 
přebroušenl kostry. Do trupu vlepíme nosníky závěsu gumového 
svazku s otvory, vypouzdřenými papírovými trubičkami, a výkližky pro 
zalepení podvozkových noh.

Celý trup přebrousfme. Z balsy tl. 1 slepíme lapač vzduchu pod 
motorovým krytem. Do vyříznutých vstupů motoru v čelní masce 
můžeme vlepit balsové válce, na nichž „vyřízneme" žebrování 
protažením matici M6.

Křidlo je stavěno v celku, bez vzepětl. Horní a spodní pásnice 
žeber, dlouhé 67 a 63 mm, nařežeme podle šablony z balsy tl. 1. 
V náběžné i odtokové liště o průřezu 1x2,5 vyřežeme zářezy pro 
zapuštěni spodních pásnic žeber, hluboké 0,5 mm. Obě lišty 
přišpendlíme k výkresu a vložíme mezi ně spodní pásnice, 
u koncových žeber zdvojené. Přes ně přišpendlíme lišty hlavního 
a pomocného nosníku z tvrdé balsy o průřezu 1 x3, respektive 1 x1,5, 
a vše slepíme. V místě zadního nosníku podložíme křidlo lištou tl. 1,5. 
Horní pásnice na obou koncích postupně seřežeme do klinu tak, aby 
dosedly na náběžnou i odtokovou lištu, a nalepíme je na kostru. 
Koncové oblouky při pohledu z boku sleduji horní obrys křidla. Do 
patřičného tvaru je ohneme nad parou či na žehličce. V místě, kde 
křidlo překrývá kabinu, zvýšíme shora hlavni nosník lištou o průřezu 
1x1 tak, aby splýval s horním obrysem profilu. Kostru křidla 
přebrousfme a odřízneme náběžnou část v prostoru kabiny.

Ocasni plochy slepíme z balsových lišt o průřezu 1x1 a 1x2 opět 
přímo na výkrese. Brousíme je velmi opatrně, příliš obroušená kostra 
by se po potaženi zdeformovala.

Podvozek. Kola slepíme z balsy tl. 2 a 1. Středy vypouzdřlme 
papírovými trubičkami, navinutými přímo na ocelové struně

o průměru 0,5, z niž jsou zhotoveny hřídele. Hlavni podvozkové nohy 
7 jsou z balsy tl. 1; hřídele k nim přilepíme epoxidem. Na přední 
podvozkovou nohu z bambusové štěpiny o průměru 1,5 nalepíme 
třmen z kartónu a maketu tlumiče z papírové trubičky.

Potah rozhodujfclm způsobem ovlivňuje hmotnost modelu. Vhodný 
je tenký Modelspan, Japan nebo kondenzátorový papír. Vláknitý 
papír (Modelspan a starší druhy Japanu) před potahováním 
přežehllme, na vhodné podložce nalakujeme řídkým čirým nitrola- 
kem a znovu přežehllme. Kondenzátorový papír přilepíme po obvodě 
plastikovou samolepicí páskou třeba na skleněnou desku a zvlhčíme 
jej vodou, stříkanou fixlrkou. Vysycháním se kondenzátorový papír 
jednak vyrovná, ale hlavně vypne, takže při potahováni je už jeho 
pnuti menší. Takto připravený papír opět před potahováním 
nalakujeme řídkým čirým nitrolakem, a to z obou stran. Na kostru jej 
lepíme vodou zředěným Dragem nebo Herkulesem. Vláknitý papír 
lepíme řídkým lepicím lakem.

Při potahováni se snažíme papír co nejlépe vypnout, neboť 
dodatečné vypínáni většinou vede k deformaci kostry. Pokud 
v potahu vláknitým papírem prosvitají póry, lakujeme model řídkým 
zaponovým lakem.

Při potahováni křidla nakroutlme jeho konce do negativů. Potah 
křidla v místě kabiny odřízneme až při sestavováni modelu. 
Nalakované křidlo i ocasní plochy necháme vyschnout v šabloně.

Potahování trupu je komplikováno okny kabiny. Budeme-li model 
potahovat rovnou barevným papírem, potáhneme před tím kostru 
v místě oken co nejtenčí čirou fólií. Do pásů papíru, kterými budeme 
trup potahovat, pak okna přesně vyřízneme předem. Pokud hodláme 
model stříkat barvou, potáhneme papírem celý trup. Po nastříkáni

papír v místě „zaskleni" odřízneme, na kostru nalepíme čirou fólii 
a dolepíme rámováni ze zbytků nastříkaného papíru.

Zbarvení. Letoun je celý žlutooranžový (včetně podvozkových noh), 
poznávací značky na obou stranách trupu a na levé polovině křidla 
zespodu jsou modré, stejně jako nápisy na SOP, široký pruh na trupu 
a náběžná hrana SOP. Úzké bílé proužky na trupu a na SOP jsou od 
modrých odděleny žlutooranžovou linkou. Náběžná hrana křidla 
i VOP a kola s disky jsou černé. Vrtule je šedočerná se žlutými konci.

Nemáme-li papír vhodné barvy, nastříkáme model barvou Humbrol 
či Revell, rozmíchanou v řídkém zaponovém nitrolaku. Před stříkáním 
ale přilepíme k trupu křidlo a podvozkové nohy. Proužky a písmena 
buď vyřízneme z barevného papíru (bílé z průklepového papíru), 
nebo z barevného filmu, získaného nastříkáním příslušné barvy na 
fólii netečnou k acetonu (polyetylén, mikroten). Nápisy na SOP 
napíšeme trubičkovým perem zředěným nitroemailem. Obrysy 
pohyblivých částí a panelů narýsujeme tuši.

Sestavení. K trupu přilepíme křidlo a zalepíme podvozkové nohy. 
U SOP odřízneme směrovku od kýlovky, v níž vyřízneme zářez pro 
VOP. Pozor, zadní lištu pouze přeřízneme a při vlepováni VOP do 
kýlovky ji pak opět slepíme. Po přilepeni směrovky nalepíme komplet 
ocasních ploch na trup. Čelní sklo z tenké čiré fólie dollcujeme 
a přilepíme k trupu Butacelem nebo LA-tmelem. Kola hlavnfho

podvozku zajistíme na hřídelích kapkou lepidla, u příďového 
podvozku přilepíme hřídel k třmenu.

Vrtule má balsové listy, které po vybroušení do profilu navlhčíme 
a překroutíme do tvaru podle výkresu v proudu horkého vzduchu 
z vysoušeče vlasů. Do listů vlepíme bambusové čepy o průměru 1,5, 
pak listy oboustranně polepíme vláknitým papírem a důkladně 
prolakujeme. Náboj vrtule je balsový s překližkovými čely. Do 
slepeného a vybroušeného náboje provrtáme otvor pro čepy 
vrtulových listů, který vypouzdřlme papírovou trubičkou.

Podle průměru hřídele vrtule (ocelový drát o průměru asi 0,5) 
provrtáme v hlavici otvor se sklonem 5° dolů a 2” vpravo. Ohneme 
přední část hřídele, navlékneme na něj náboj vrtule, dva skleněné 
korálky nebo dvě teflonové podložky jako ložisko, a hlavici. Na 
zadním konci hřídele ohneme háček pro zavěšeni svazku. Háček 
obalíme rozehřátým zbytkem licího stromečku ze stavebnice plastiko
vého modelu a vybrousíme do tvaru podle výkresu.

Hmotnost hotového modelu bez gumového svazku se pohybuje 
kolem 8 g.

Gumový svazek sestává ze tři niti gumy o průřezu 1x1 a délce 500. 
Kvalita gumy se dost různí, proto si maximální počet otoček určíme ze 
zkušebního svazku ze stejné gumy, který mimo model natáčíme až do 
prasknuti. Při létáni pak svazek natáčíme nejvýše na 80 % takto 
zjištěných otoček.

Zalétání. Před prvním vypuštěním modelu zkontrolujeme negativy 
na koncích křidla, zkrouceni ocasních ploch a polohu těžiště modelu 
s mírně natočeným svazkem. Případné chyby odstraníme nakrouce- 
nfm nad zdrojem sálavého tepla (infrazářičem) a dovážením. Model 
s mírně natočeným svazkem vypouštíme do levé zatáčky. Pokud 
strmě klesá, ohneme zadní část VOP vzhůru, jestliže houpe, tak jej 
dovážíme. Směrové odchylky korigujeme přihýbáním SOP. Počet 
otoček svazku postupně zvyšujeme. Létá-li model rychle v úzkých 
levých kruzích a nestoupá, zvětšíme negativ na pravě polovině křídla, 
případně zmenšíme výchylku SOP. Listy vrtule nastavíme pootáčením 
v náboji tak, aby model přistával s dotáčejíclm se svazkem. Všechny 
úpravy uskutečňujeme postupně, jen tak se dá model seřídit na 
optimální režim letu.
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MODEL KATEGORIE M -OR

POTTER P 100 TS
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Čestné uznáni ZE
NIT 88 převzal z ru
kou předsedy ÚV 
Svazarmu genpor. 
Václava Horáčka za 
přítomnosti místo
předsedy ÚV Sva
zarmu plk. JUDr. K. 
Halbicha ředitel 
podniku Modela
ing. M. Hýbl

Výrobek oceněný na přehlídce ZENIT 1988:

Modela MVVS 6,5 cm3

■ Na červencovou modelářskou do
volenou v Kunovicích jsme plánovali 
testováni nové „desítky" MVVS. Bo
hužel ale došlo ke zpožděni při 
výrobě odlitků, a tak první prototypy 
budou hotové až v závěru tohoto 

roku. Při své návštěvě v Brně jsem však již 
první odlitky viděl a věřím, že některá 
z připravovaných verzi uspokojf i špičkové 
piloty F3A. Snad se tedy konečně dočkáme 
— poslední sériově vyráběná „desítka" 
MVVS byla na našem trhu před vlče než 
dvaceti roky!

■ V závěru července jsem dokončil podle 
zápisu z CIAM FAI překlad změn pravidel pro 
nový metodický list. Naštěstí v kategoriích 
F3A a F3D nedochází k podstatným úpra
vám, takže naši účastníci mezinárodních 
soutěži, které se v příštím roce uskutečni 
v ČSSR, nebudou mlt žádné potíže.

■ Znovu se vracím k problematice vrtuli 
Asano, které převládaly na posledním MS 
F3A ve Francii. Obecně jde o vrtuli s velkým 
stoupáním. Vzorek, který získal K. Weissbrod 
st. a zaformoval VI. Chvátal st., byl již zřejmě 
kopií originálu, který je původně z tvrzeného 
dřeva. U nás zhotovené vrtule tohoto typu 
byly ověřovány letovými zkouškami a jedno
duchým pružinovým měřičem statického ta
hu motoru. Ukázalo se, že například 
s laminátovou kopii sériové vrtule Graupner 
280x275 lze dosáhnout ještě lepších výsled
ků než s věhlasnou vrtuli Asano. Znovu 
opakuji, žádná přesná měřeni se neuskuteč
nila, ale mám pocit, že nejde o žádnou 
zázračnou vrtuli, ale jen o dobrou reklamu 
danou tlm, že řada známých pilotů tuto vrtuli 
použila a používá. Praxe ukazuje, že pro 
každý model je třeba především při letových 
zkouškách vyzkoušet nejvhodnějšl kombina
ci pohonné jednotky.

■ Dočkáme se akrobatických RC modelů 
s elektrickým pohonem i u nás? V blízké 
budoucnosti zřejmě ne, protože vhodný 
motor a baterie NiCd článků dávajíc! výkon 
nejméně 700 až 900 W, který je nutný pro 
plnou akrobacii na úrovni sestavy F3A, 
vycházejí stále neúměrně draho. Zatím ne
vím o žádném takovém modelu létajícím 
u nás; ani v západních zemích jich nelétá 
mnoho. Přes tuto skutečnost se dá očekávat, 
že při současném rozvoji modelů s elektric
kým pohonem vznikne třeba zjednodušená 
kategorie, v níž by létaly modely s omezeným 
počtem NiCd článků jednoduchou a krátkou 
akrobatickou sestavu.

Modely takového typu se objevují ve 
stavebnicích (například model Flash, kon
struovaný T. Yoshiokou, s motorem Le 
Mans 240E, napájeným ze sedmi článků) 
a dá se očekávat, že postupně vzniknou 
i u nás. Zajímal by mě váš názor, zda 
o podobné modely je zájem. Pokud někdo již 
takový model máte, napište také. Nechci 
zavádět novou kategorii, ale jsem přesvěd
čen, že jednoduchá a hlavně krásně tichá 
akrobacie s elektropohonem má svoje kouz
lo.

O v  r rřízem
rádiem

Jedním z výrobků, které získaly na letošní 
přehlídce ZENIT v Praze čestné uznání, je 
i motor, který znají snad všichni českoslo
venští modeláři. Přesto se domníváme, že 
neuškodí připomenout si o něm pár údajů 
z pera jeho konstruktéra Karla GOtze, nyněj
šího vedoucího závodu 14 podniku Modela:

V polovině sedmdesátých let vyvstala 
potřeba uvést na náš trh modelářský motor 
o zdvihovém objemu 6,5 cm3. V zahranič! se 
motory této třídy těšily neustále větší oblibě, 
u nás se však nevyráběly.

Na základě požadavku odděleni pro řízen! 
hospodářských zařízení ÚV Svazarmu byl 
v roce 1977 v brněnském závodě podniku 
Modela zpracován návrh nového motoru. 
Původně to měl být speciální motor pro 
závod modelů kolem pylonů. Taková specia
lizace by ale byla na naše poměry přepy
chem, a tak bylo rozhodnuto, že motor bude 
řešen jako víceúčelový s možností modifika
cí. Proto byla zpracována studie unifikované 
řady motorů, vycházející z tehdejších mož
ností brněnského závodu i ze zkušeností jeho 
pracovníků. Na jejím začátku byl dnes již 
velmi známý typ MVVS 6,5 F. Za necelý rok 
byla dokončena druhá verze, tentokrát se 
sáním řízeným válcovým rotačním šoupát
kem (u motorů MVVS prvá svého druhu). 
Tento typ, tehdy ještě s výfukem do strany, 
dostal označení MVVS 6,5 R; byl určen

Oprava serva
FUTABA
FP-S28
Při pádu z výšky asi 150 metrů mi „vycesto
valo" z modelu RC vybavení. Všechny kra
bičky byly rozbity a jedno servo mělo 
poškozenou mechaniku. Všechny části kra
biček jsem posbíral a pečlivě uschoval. Do
ma jsem díly vysušil a připravil je k lepení. 
Očistil jsem je od mechanických nečistot 
a odmastil. Potom jsem si připravil lepidla 
Lepox Rapid a Lepox Metal.

Po pečlivém rozmícháni jsem Lepox Rapid

k pohonu RC modelů pro závod kolem 
pylonů. Krátce poté vznikly verze s výfukem 
dozadu, označené 6,5 GFR a 6,5 GRR.

Motory se sáním přes klikový hřídel (ozna
čení GF) byly později doplněny o typy 
6,5 GFS ABC (výfuk do strany) a 6,5 GFR 
ABC (výfuk dozadu).

Postupem času došlo na základě zkuše
ností, získaných při létáni kolem pylonů, 
k dalším změnám motoru 6,5 GRR, který 
dostal velmi dobrý laděný výfuk. Dnes je 
tento motor známý pod označením Modela 
MVVS 6,5 GRRT ABC. V průběhu několika 
roků získal ve světě značnou oblibu, přede
vším diky významným sportovním úspěchům 
našich i zahraničních pylonářů.

Motor v současné době vykazuje nejvyšší 
výkon 2,1 kW při otáčkách 29 500/min 
(s laděným výfukem Modela kat. č. 3246).

Modela MW S 8,5 GRRT ABC je jednovál- 
cový, dvoudobý, vzduchem chlazený motor 
s vratným vyplachováním válce, se sáním 
řízeným válcovým rotačním šoupátkem a se 
zapalováním žhavicí svíčkou.
Technické údaje: vrtání 21 mm, zdvih 19 mm, 
zdvihový objem 6,57 cm3, hmotnost 350 g, 
použité palivo 20 % ricinového oleje, 80 % 
metylalkoholu. Hlavni rozměry: výška (bez 
svíčky) 85 mm, celková délka 121 mm, šířka 
přes montážní patky 50 mm.

nanášel na lepené plochy a okamžitě jsem 
přikládal ulomené kousky. Po dokonalém 
vytvrzení lepidla a zjištěni, že mi chybí 
některé drobné střípky, jsem namíchal Le
pox Metal a nechal ho zavadnout. Po 
zavadnutí jsem lepidlo opatrné vtlačil do 
míst, kde chyběly úlomky. Po dokonalém 
vytvrzení jsem takto vyspravená místa opatr
ně přebrousil jehlovým pilníkem. Při běžném 
pohledu není možné zjistit rozdíly mezi 
opravovanými servy a novými.

Větší problémy mi dělalo přelomené ozu
bené kolo. To jsem opravil následovně:
Celé jsem je odmastil, styčné plochy opatrně 
oškrábal skalpelem a celý díl znovu odmastil. 
Pak jsem části kola slepil Lepoxem Rapid. 
V případě, že lepidlo vlivem špatného po
měru neztvrdne, celý postup opakujeme.

Servo pracuje několik hodin v modelu bez 
závad.

David Kallab



Větroň RC V2

vznikl v létech 1977—78; cílem byla 
V-dvojka klidná, létavá, která si nechá 
líbit i hrubé zásahy do řízení, s menší 
stavební a materiálovou náročností. 
Výsledek příliš nelahodí oku — nemá 
nyní moderní „diskusí" křivky, tvary 
jsou ryze účelové, což se týká i použi
tých profilů. Model je přece jen nářadí, 
více či méně dobré, špičkových výsled
ků lze dosáhnout především s mode
lem, jehož vlastností umíte využít za 
každých podmínek. Pokud na každé 
soutěži létáte s jiným modelem, je těžké 
splnit i limit výkonnostní třídy (nikoli 
nynější!).

Uspořádání vodorovné ocasní plochy 
do T je na mých modelech pro tuto 
kategorii již tradiční, prokázalo více 
kladů než záporů. Osvědčilo se 
i zmenšení křídla o dvě pole na každé 
polovině křídla, model je pak ovladatel
nější.

Model Toro používám ve dvou ver
zích: ■ S křídlem s profilem E385 ve 
středu křídla, na uších pak E387. Při 
hmotnosti 1500 až 1600 g dovede na- 
létat slušné výkony v ranním či podve
černím klidu, což je neocenitelné na 
„soutěžích pravdy". I v těchto podmín
kách není problém dostat model při 
vleku nad hlavu. Směrovka je poněkud 
zvětšena. ■ S profilem křídla podob
ným E387 létá ve zmenšené verzi 
o hmotnosti 1850g, případné ještě 
s přítěží, i ve větru 10 až 12 m/s.

Přidáním pylonu s motorem MVVS 
2,5 GR vznikla verze PM, která překva
pila letovými vlastnostmi a dosaženými 
výsledky. Při hmotnosti 2200 g se ne
změnily letové vlastnosti; plně lze využít 
výborného kluzu, rychlosti a při použití 
účinných brzd je bez potíží i přistání do 
čtverce (bez zabodávání).

Trup s kýlovkou je z laminátové 
skořepiny bez výztuh. Serva jsou 
přišroubována na desku, vlepenou na 
dno skořepiny. Tyče, spojující poloviny 
křídla, nejsou v trupu vedeny v žádné 
trubce. Tím je umožněno jejich prohnu
tí, takže slouží jako pojistka proti 
zlámání křídla.

Křídlo je klasické konstrukce s torzní 
skříní a brzdami. Laminátové tyče, 
tvořící spojky, se zasouvají do papíro
vých či laminátových trubek. Nosník je 
ve střední části zesílen balsovými stoji
nami. Náhon brzd je systému Musilová 
(model Tau).

Vodorovná ocasní plocha je kon
strukční, klasická, co nejlehčí. Nedopo
ručuji zmenšovat délku páky k výš- 
kovce. Osvědčilo se uchycení jedním 
polyamidovým šroubem M4 či M5 bez 
dalšího vedení. Model létá i s VOP 
s profilem rovné desky bez výrazného 
zhoršení vlastností.

Potah modelu je nažehlovací fólií 
z NDR, i když je křídlo měkčí. Fólii 
oceníme zejména ve verzi PM jako 
nejiepší ochranu proti palivu.

Jiří Holub
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Handlfk ztratil 15 b. a Špaček získal za let 
dokonce 1501 b.

Rozhodující třetí kolo (počítá se průměr ze 
dvou lepších) bylo celkově nejhodnotnějšl. 
Všichni počítali s vítězstvím Angličana Mc- 
Dermotta, který měl nejvyšší statické hodno
ceni a létal velmi pěkně. Lepšího výsledku 
než jeho 1867 b. dosáhl v tomto kole jen 
Merkenschlager, který se 1925 b. (vůbec nej- 
lepšl let MS) dostal až na 3. místo. V ko
nečném hodnocení však ani McDermottův let 
nestačil o necelých 6 bodů na výsledek P. 
Avondse. K údivu mnohých, protože posled
ní Avondsúv let měl dost chyb, než aby odpo
vídal uděleným 1857 bodům. Naši bodovali: 
Handlík si polepšil o 140 b., Fencl o 70 b. 
a Špaček o 206 b. Činili se i soupeři, přede
vším Italové a Američané: dohnat je ale bylo 
vlc přáni než realita. Nečekané bylo druhé 
místo Belgie, o něž se zasloužil posledním 
letem Avonds. Myslím ale, že našim to šesté 
místo docela sluší, vždyť to bylo první setkání 
se světovou špičkou. I předloňští mistři světa 
zůstali v Gorizii za námi, stejně jako výborní 
Švédové a Francouzi. Málokdo u nás vl, jaká 
je světová konkurence, jak složité je být 
v hlavním orchestru, natož tam hrát první 
housle. Naši ukázali, že umějí spolehlivě

mistrovství světa t t  maket
se konalo ve dnech 3. až 11. záři 1988 

v italské Gorizii. Pořadatelstvím byl pověřen 
místní Aeroclub Giuliano, který se zhostil této 
náročné úlohy na výbornou. Desítky oběta
vých funkcionářů pracovaly skutečně per
fektně — bylo to jedno z nejhezčích MS RC 
maket.

Jubilejního MS se zúčastnilo 14 družstev, 
poprvé i tři naši soutěžící: ing. Vladimír 
Handllk, Pavel Fencl a Vlastimil Špaček, tedy 
nejlepšl z posledního přeboru CSR. Dlužno 
dodat, že startovali na vlastni náklady.

Slavnostnímu zahájeni byl přítomen kromě 
řady význačných osobností z pořádající země 
i prezident FAI. Krojovaná taneční skupina, 
seskoky parašutistů s vlajkami FAI, Itálie 
a národního aeroklubu, vypuštěni stovky 
barevných balónků dokreslily o b ru  tohoto 
ceremoniálu.

Pořadatel zajistil stojánky modelů ve vel
kém a světlém hangáru. V oddělené části 
hangáru pak proběhlo i statické hodnoceni. 
Bylo velmi přísné: vlče než 1500 bodů 
dostalo pouze 14 soutěžících, mezi nimiž byl 
i náš P. Fencl. Jeho Spad VII byl po statice 
desátý s 1549 body. Handlfkův Morane 
skončil se 1371 body na 21. místě a Špačkův 
Sopwlth Camel byl s 1193 body třicátý. 
Nejvyšší hodnoceni (1880 bodů) dostal An
gličan McDermott za DH-9A Airco. Jen dva 
další modely dostaly přes 1700 bodů: dvou- 
dmychadlový F-15C Eagle Belgičana P. 
Avondse (1755 b.) a D. H. Mosquito Angliča
na B. Taylora (1710 b.), pouze tři další 
dostaly přes 1600 bodů.

V úterý 6. září se začalo létat na asfaltové 
vzletové dráze, jejímž základem byl kruh
0 průměru přes 60 m, z něhož na jednu 
stranu vybíhala dráha o délce asi 100 m. Vítr 
byl celkem slabý, nepříjemné však byly 
termické závany. Doplatil na to sníženým 
hodnocením za přistáni špaček, což zname
nalo až 31. místo po prvním letu. Vidět po 
odlétnuti asi osmnácti soutěžících P. Fencla 
stále ještě na prvním místě však bylo 
příjemné. VI. Handlík předvedl dobrý let, 
hodnocený 1375 b., takže začátek byl vcelku 
dobrý. Do konce prvního kola neodstartovaly 
oba modely F-15C Eagle P. Avondse a Nora 
Thoresena, na zemi zůstaly i modely dalších 
tří soutěžících. Výrazně nejlépe zalétal 
Švýcar Oetiker s BUckerem, což nepřekvapi
lo, protože „umí". Ani Ghilardimu z italského 
týmu se s Ansaldem nedařilo a z uchazečů 
na přední místa nedolétal sestavu Švýcar H. 
Zeller s D. H. Comet. V prvém kole byl let P. 
Fencla šestý nejlepší.

Ve druhém kole se vítr ještě zmírnil na asi
1 až 2 m/s, což bylo hned znát na výkonech.

Konečně dal o sobě vědět pozdější vítěz 
Avonds, kterému se podařilo udržel oba 
motory v Chodu po celý let. Předloňský mistr 
světa Merkenschlager s maketou Bristol 
Scout šel nahoru o 400 b. Po vysazeni 
jednoho motoru nouzově přistálo Mosquito 
Angličana Taylora. Opět pěkný let předvedl 
Němec J. Steinberger, ale nízké hodnocení 
za shodnost mu nedávalo naději na přední 
umístění. Jeden z nejlepších Francouzů Jean 
Rousseau, který v prvním kole zůstal na ze
mi, naladil všechny tři motory makety 
dopravní Dewoitine 338 a letěl. Neurovnaně, 
ale diváci aplaudovali, protože to byl teprve 
druhý let modelu. Na konci druhého kola se 
jen 14 soutěžících mohlo pochlubit tím, člm 
naši, kteří měli všichni po dvou plně hodno
cených letech. Fencl se zlepšil o 64 b.,

létat, což je naší největší devizou. Proto lze 
naše vystoupení považovat za úspěšné.

Výsledky (celkem startovalo 41 soutěžících):
1. P. Avonds, Belgie, Eagle F-15C, stat. hodn. 
1755,5 b., let 1884,85 b., celkem 3640,35 b;
2. P. McDermott, Velká Británie, DH-9A Airco,
1880, 1754,9, 3634,9; 3. M. Merkenschlager, 
NSR, Bristol Scout D, 1509, 1865,3, 3374,3; 4. 
B. Taylor, Velká Británie, DH Mosquito, 1710, 
1634,15, 3344,15; 5. S. Sauger, USA, Aeron- 
ca Sedan 15, 1690,5, 1574,47, 3264,97; 6. M. 
Reeves, Velká Británie, Sopwith Camel F1, 
1675,50, 1519,15, 3194,65; 7. K. Oetiker, 
Švýcarsko, Bueker 133C, 1427,0, 1705,55, 
3132,55; 8. N. Seatone, Itálie, Ansaldo SVA-5, 
1649,0, 1447,27, 3096,27; 9. P. Fencl, CSSR, 
Spad VII, 1549, 1526,62, 3075,62; 10. R. 
Torres, USA, Beechcraft T-44A, 1510,5, 
1561,7, 3072,20; 20. inq. V. Handllk, CSSR, 
Morane Saulnier N, 1371,5, 1438,25,
2809,75; 22. VI. Špaček, CSSR, Sopwith 
Camel 2F1, 1193,60, 1509,95, 2703,55

Družstva: 1. Velká Británie 10 173 b.; 2. 
Belgie 9137,67; 3. NSR 9009,75; 4. USA 
8959,42; 5. Itálie 8946,60; 6. CSSR 8588,92; 
7. Švédsko 8251,37; 8. Švýcarsko 8051,35; 9. 
Francie 7927,30; 10. Finsko 7281,62; 11. 
Polsko 6671,42; 12. Irsko 6588,97; 13. Nor
sko 6479,17; 14. Nizozemí 5240,05 (pouze 
dva sout.)

Nejlepif statické 
hodnoceni měla 
maketa DH-9A 
Airco Peta Mc 
Dermotta z Velké 
Británie (nahoře)

Čtvrté misto obsadil 
Brian Taylor z Velké 
Británie s DH 
Mosquito

Raritou byla 
třimotorová maketa 
Dewoitine D-338 
Francouze Jeana 
Rousseaua, který 
skončil na 
patnáctém mistě
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Letošní mistrovství už nebylo ve znamení 
vícemotorových modelů — snížením nad
hodnocení opadlo i nadšení je stavět. Vydrže
li pouze Rousseau s Dewoitine a Bergamashi 
se Savoia Marchetti SM79. Nadhodnocení 
totiž ani zdaleka není úměrné starostem při 
létání. Představila se především řada dvou- 
plošníků, pokud možno s „prohnutým" profi
lem křídel, bylo i více čtyřdobých motorů, 
většinou kolem 20 cm3. Nebyly však někdy 
dobře zvoleny — zvuk „čtyřtaktu" nepřispívá 
k realitě letu makety Tempest nebo FW-190. 
Za zmínku stojí páté místo Stephens Sauge- 
ra z USA s obyčejným hornoplošníkem 
Aeronca Sedan 15 AC s pouze 5% nadhod
nocením za podvozek. Chce to jen maličkost: 
mít správnou dokumentaci a umět stavět 
a létat.

Bezesporu nejlepší modely měli letos 
Britové — a uměli s nimi létat. Jejich 
prvenství v družstvech je naprosto zaslouže
né. Mají ovšem třeba proti nám velkou 
výhodu: britská muzea a dostatek literatury, 
popisující i starší letadla, navíc jsou na tom 
nesrovnatelně lépe než my s laky.

Převedeno do praxe: Postav si model 
takového letadla, na které máš vyčerpávající 
dokumentaci, nebo takový, na jehož originál 
si můžeš sáhnout. Na všechno je třeba mít

Potom m ožná znáte jm éno Robert W. 
Kress. V m inulosti totiž pracoval pro 
am erickou m odelářskou firm u M id
west. Spo lu se svým přítelem  Nickem 
Z iro lim  je  také autorem  několika m ode
lů určených p ro  pohon dm ychadly.

Po dvouletém  působení u firm y 
G rum m an, kde se R. W. Kress podílel 
(jako šé fkonstruktér) na konstrukc i bo
jového le tounu F-14 Tom cat, přistáva
cího m ěsíčního m odulu pro jektu Apollo 
a dalších zajím avých pro jektech, ode
šel do důchodu a krom ě konzultační 
činnosti (vesměs pro firm u Grum m an) 
je  jeho hlavní „p ra co vn í" náplní vlastní 
firm a Kress Jets, je jím ž je zakladatelem  
i prezidentem . Firm a je  zam ěřena na 
výrobu a d is tribuc i m odelářských dm y
chadel, je jich  příslušenství, m odelů pro 
tyto m oderní pohonné jednotky, p ro
gram ů pro analýzu účinnosti dm ycha
del osobním i počítači a v poslední době 
i nám před léty dobře  známých raketo-

fotodokumentaci a přesný třípohledový 
plánek. Pro hodnocení je nezbytné mít 
detaily doloženy fotografiemi nebo jinou 
dokumentací. Samozřejmostí je, že model je 
ze všech tří pohledů tak přesný, aby ne
ztrácel drahocenné body.

Úspěšné dvouplošnlky létaly při rozpětí 
kolem 2 m a hmotnosti kolem 6 kg s plošným 
zatížením 40 až 42 g/dm2.

Zrušení limitu pro zdvihový objem motorů 
(pořadatel však vypsal omezení na 80 cm3) 
prakticky nikdo nevyužil. Lze předpokládat, 
že motoiy přes 40 cm3 budou i v budoucnosti 
spíše výjimkou.

Příští MS maket (i upoutaných) bude 
v roce 1990 v Polsku. Pro pořadatele to 
znamená starost už od nynějška. Ovšem 
i pro nás. Pokud se chceme zúčastnit 
a uspět, je nutné již nyní začít přemýšlet 
a hlavně stavět. Cesta ke spolehlivě létající 
a dostatečně přesné maketě vydá právě tak 
na těch 20 měsíců.

Naši maketáři měli letos úspěšný rok 
— uspěli v Krakově, nepropadli ani na tomto 
MS. Získali cenné zkušenosti, musejí se však 
ještě zlepšit jak ve stavbě, tak v létání. 
Zůstaňme proto ještě na zemi: na medaile asi 
ani v Polsku ještě nedosáhneme.

Radoslav Čížek

vých pohonných jednotek typu Jetex.
Jako d louholetý č tenář M odeláře 

poskytnul pan Kress svůj program  
(psaný v Basicu) pro analýzu účinnosti 
dm ychadel k volném u šíření mezi naši
mi m odeláři. Program  um ožňuje s im u
lování chodu dm ychad la včetně 
m ožností změn dat použitého profilu , 
m otoru , a tm osférických podm ínek 
a tvaru vstupního otvoru. P rogram  jistě 
ocení zájem ci o tuto progresivní form u 
pohonu dálkově řízených m odelů, kte
rým může pom oci při konstrukc i vlast
ních dm ychadel.

Kopie listingu program u a katalogu 
firm y Kress Jets jsou k d ispozic i na 
m ikro fiších ve S třed isku vědecko tech
n ických in form ací pro e lektron iku  Sva- 
zarm u, M artinská 5, 110 00 Praha 1, tel. 
228 774, kde je  m ožné z těchto m ate
riá lů (pouze osobně) zhotovit ozalitové 
kopie.

Ota Luňák

V původním textu k plánku modelu 
P-39 Airacobra, zveřejněnému v mi
nulém sešitu Modeláře, byla výzva 
čtenářům, aby navrhli vhodné před
lohy pro další plánky malých RC po- 
lomaket slavných stíhaček z druhé 
světové války. Bohužel jsme ji museli 
na poslední chvíli vyškrtnout.

Jaroslav FARA
totiž 31. srpna 1988 podlehl těžké 
nemoci.

Bylo mu 63 let. Více než padesát 
z nich věnoval svému koníčku, letec
kému modelářství. Na rýsovacím prk
ně v domku v Ďáblicích vzniklo přes 
200 plánků modelů (nejen letadel), 
z nichž naprostou většinu znáte 
z Modeláře. To je nepochybné výkon 
ojedinělý i ve světovém měřítku. Však 
nám také kolegové ze zahraničních 
časopisů takového spolupracovníka 
upřímně záviděli!

Jaroslav Fara chtěl být leteckým 
konstruktérem, a tak po vystudování 
strojní průmyslovky nastoupil do le
tecké továrny Avia v Praze. Ta ale po 
čase změnila výrobní program, a tak 
se stal konstruktérem automobilů. 
Pracoval na dokumentaci pro výrobu 
známých „vétřiesek", později se 
věnoval speciálním úpravám vozů 
A15 a A30. Ve volném čase ale kreslil 
modely. Všechny je nestačil postavit, 
a proto měl řadu spolupracovníků po 
celé naší vlasti, v jejichž dílnách 
vznikaly prototypy. Jinak by mu už 
vůbec nezbyl čas na rodinu — man
želku. dvě dcery a tři vnuky.

Modely z konstrukční kuchyně Ja
roslava Fary potěšily tisíce modelářů. 
Jeho podpis byl a je pečetí kvality 
a spolehlivosti, zárukou promyšlené 
a přitom co nejjednodušší konstruk
ce. Jako konstruktérovi mu nikdy 
nešlo o špičkové výkony — vždy 
dával přednost pěkným éroplánům 
s příjemnými letovými vlastnostmi. 
Díky tomu se určitě budeme s jeho 
modely setkávat ještě hodně dlouho.

Redakce Modeláře

Ansaldo SVA-5 Itala Seattoneho, Morane Saulnier VI. Handlíka a Spad VII P. Fencla

Zajímáte se o dmychadla?

Z praxe pro praxi

Zásobní žhavicí svíčky zůstanou čisté a nepoškozené i po 
delším transportu na letiště, pokud je po dvou proti sobě 
zastrčíte do kousku plastikové hadičky, používané u motoro
vých vozidel pro přívod paliva ke karburátoru.

—lab—

Kdo někdy čistil delší dobu nepoužívaný motor, ví, jak 
obtížně se odstraňují zaschlé zbytky ricínového oleje. Pokud 
ale k čištění použijete čistý aceton, jde to velice snadno.

Stanislav Chvála

Pokud nechcete zaschlé zbytky ricínového oleje po nějaké 
době odstraňovat z vnitřku motoru vůbec, po každém létání 
nastříkejte do motoru trochu konzervačního přípravku 
Konkor ve spreji. Motor půjde bez problémů natočit i po 
hodně dlouhé provozní přestávce.

—rh—
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Nabíječ NiCd akumulátorů 
s vypínací automatikou
Boleslav Veselý

Když se mi počátkem roku 1988 podařilo 
zakoupit NiCd akumulátory Sunrise 1,2 Ah 
a elektromotor Mabuchi RS-550, začal jsem 
uvažovat o stavbě elektroletu. Jelikož jsem 
povoláním elektronik a na leteckém mode
lářství mne vždy lákala a zajímala stejnou 
měrou i elektronika, rozhodl jsem se navrh
nout a zhotovit nabíječ pro NiCd akumulátory 
se sintrovanými elektrodami, který by svými 
vlastnostmi splňoval požadavky kladené na 
takové zařízení při používání akumulátorů 
pro pohon elektroletu. Vlastnosti nabíječe, 
které jsem si stanovil, jsou shrnuty do 
následujících bodů:
■ Nabíjení konstantním proudem nastavitel
ným v rozsazích 45, 90, 120, 240, 300, 600 
a 1200 mA.
■ Napájecí napětí 220 V st. nebo 12 V ss 
(autobaterie).
■ Automatika, zajišťující vypnutí nabíječe 
tak, aby nedocházelo k přebíjení a přitom 
baterie byla plně nabita.
■ Signalizace nabíjení a ukončení nabíjení.
■ Počet nabíjených článků v baterii 4 až 8.
■ Nabíječ by měl obsahovat i voltmetr 
a nastavitelnou zátěž pro vybití baterie na 
počáteční napětí.
■ Nabíječ by měl být přenosný a umožnit 
nabíjení i na letišti z autobaterie.
■ Použité součástky československé výroby, 
dostupné na našem trhu.

Po prostudování veškeré dostupné litera
tury o NiCd akumulátorech jsem dvě baterie 
složené ze sedmi článků podrobil formování 
a měření kapacity. U obou baterií jsem 
naměřil kapacitu od 1300 do 1450 mAh při 
vybíjecích proudech 1,2 A.

Při nabíjení konstantním proudem se 
vrcholové napětí baterie pohybuje u sed- 
mičlánkové baterie od 10,70 V při nabíjecím 
proudu 120 mA do 11,83 V při nabíjecím 
proudu 1200 mA. Po dosažení vrcholového 
napětí klesá napětí rychlostí od 1 do 30 
mV/min. Rychlost poklesu napětí na baterii 
při nabíjecím proudu 120 mA se jednu až dvě 
hodiny po dosažení vrcholového napětí 
zvětšuje. Maxima dosahuje asi po 13 hodi
nách nabíjeni a pak prudce klesá až na 
3 mV/min po čtrnácti hodinách nabíjení. 
Maximální kapacity baterií byly naměřeny při 
přerušení nabíjení právě v okamžiku maxi
mální rychlosti poklesu napětí.

Návrh zapojení nabíječe vychází z uvede
ných vlastností akumulátorů. Princip činnosti 
nabíječe s vypínací automatikou je patrný 
z blokového schématu zapojení (obr. 1). 
Stabilizátor proudu je napájen ss napětím 
buď ze síťového zdroje tvořeného transfor

mátorem a můstkovým usměrňovačem,nebo 
z měniče. Provoz ze síťového napětí nebo 
z akumulátoru 12 V je volen přepnutím Př1. 
Stabilizátor proudu zajišťuje nabíjení baterie 
konstantním proudem, jehož velikost je voli
telná přepínačem Pf2. Velikost nabíjecího 
proudu je snímána na rezistoru zařazením do 
série s baterií a přivádí se na vstup 
3 stabilizátoru proudu.

Napětí baterie je přiváděno na vstupy 
1 komparátoru a vzorkovacího zesilovače. 
Na vstup 2 komparátoru je připojen výstup 
3 vzorkovacího zesilovače. Na vstup 2 vzor
kovacího zesilovače je připojen generátor 
vzorkovacích impulsů. Po příchodu krátkého 
vzorkovacího impulsu na vstup 2 vzorkova
cího zesilovače bude na výstupu 3 napětí 
rovnající se velikosti napětí na vstupu 1. 
Vzorkovací zesilovač má funkci analogové 
paměti: napětí na výstupu zůstává na původ
ní velikosti až do příchodu dalšího vzorkova
cího impulsu. Na vstupech komparátoru se 
porovnává okamžité napětí baterie s výstup
ním napětím vzorkovacího zesilovače. Inter
val vzorkování je 40 až 60 s, délka vzorkova
cího impulsu je 10 ms. Pokud napětí na 
baterii stoupá, je výstup komparátoru trvale 
na úrovni H (tj. výstup.napětí se rovná téměř

napětí napájecího zdroje). Na vstupu 
1 komparátoru je trvale vyšší napětí než na 
vstupu 2. Klopný obvod KO je na počátku 
nabíjení tlačítkem Start překlopen do stavu, 
kdy na výstupu 3 je logická úroveň L (tj. 
výstupní napětí se téměř rovná nule). Tímto 
signálem je na vstupu 2 stabilizátoru proudu 
odblokován výstupní proud a baterie je 
nabíjena proudem, jehož velikost je nastave
na přepínačem Př2. Jakmile napětí na baterii 
začne klesat, bude na vstupu 1 komparátoru 
v průběhu vzorkovacího intervalu klesat 
napětí oproti napět! na vstupu 2. Překročí-li 
rozdílové napětí na vstupech komparátoru 
určitou mez, dojde k překlopení komparáto
ru do stavu, kdy na výstupu 3 bude logická 
úroveň L. Úroveň L na vstupu 1 KO překlopí 
klopný obvod do stavu, kdy na výstupu 
3 bude logická úroveň H. To způsobí zablo
kováni výstupního proudu a ukončení nabíje
ní baterie. Stav nabíjení i ukončení nabíjení 
jsou signalizovány svítivými diodami. 
V případě potřeby je možné ukončení nabíje
ní signalizovat i akusticky.

Podrobné schéma zapojení nabíječe je na 
obr. 2. Síťový zdroj obsahuje transformátor 
TR1 s primárním vinutím připojeným přes 
trubičkovou pojistku P1 na síťové napětí 
220 V st. Sekundární vinutí dává napětí 17 až
18 V a je připojeno na můstkový usměrňovač 
z diod D1 až D4. Usměrněné napětí je 
filtrováno kondenzátorem C1. Na výstup 
usměrňovače je zapojena indikační dioda 
LED1 žluté barvy přes rezistor R1, která 
signalizuje přítomnost síťového napětí.

Stejnosměrné napětí je přivedeno na pře
pínač Př1, který slouží k přepínání druhu 
provozu nabíječe ze sítě nebo z akumulátoru 
12 V ss.

Měnič obsahuje transformátor TR2, navi
nutý na hrníčkovém jádru. Vinutí transfor
mátoru L1, L2, L3, L4 spolu s tranzistory T1 
a T2 tvoří střídač ve dvojčinném zapojení, 
napájený z autobaterie o napětí 12 V přes 
pojistku P2. Střídavé napětí o kmitočtu asi 
3 kHz se transformuje z vinutí L1, L2 do vinutí 
L5 na potřebnou velikost. Napětí sekundár
ního vinutí se po usměrnění můstkovým 
usměrňovačem z dvojitých diod 05 a D6 
přičítá k napětí napájecího akumulátoru 
a filtruje kondenzátory C2, C3. Rozběh 
střídače je zajištěn rezistorem R27. Výstupní 
napětí z měniče má velikost 22 V naprázdno 
a při zatížení proudem 1200mA klesá na
19 V. Odběr měniče naprázdno je 300 mA při 
zatíženi maximálním proudem 1500 mA. Pra
covní bod střídače je trimrem P1 nastaven 
tak, aby maximální zatěžovací proud byl 
1300 mA a při dalším zvyšování odběru 
klesalo výstupní napětí. Střídač pracuje 
s omezením maximálního výkonu. Výstupní 
napětí z měniče je přivedeno na přepínač 
Př1. Záporný pól je spojen přímo se zápor
nou větví síťového zdroje. Indikační dioda 
LED2 žluté barvy je zapojena do série 
s rezistorem R2 a signalizuje přítomnost ss
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součtového napětí autobaterie a měniče. 
Můstkový usměrňovač je možné použít spo
lečně pro oba zdroje a přepínač použít 
dvoupólový. Jeden pól přepíná vinutí L5 
nebo L2 (druhé konce sekundárních vinutí 
L5, L2 jsou trvale spojeny), druhý pól 
připojuje při provozu ze sítě zápornou větev 
usměrňovače na zápornou sběrnici nabíječe. 
Při provozu z akumulátoru je na zápornou 
sběrnici připojen záporný pól akumulátoru; 
kladný pól akumulátoru je přes přepínač 
připojen na záporný pól usměrňovače. Pro
tože jsem uvažoval i o samostatném použití 
měniče, je na samostatné desce plošných 
spojů i s můstkovým usměrňovačem.

Stabilizátor proudu je tvořen integrovaným 
obvodem 101 (MAA 723), tranzistorem T3 
a rezistory R3 až R13. Obvod MAA 723 je 
přesný stabilizátor napětí, zapojený jako 
stabilizátor nabíjecího proudu pro baterii 
složenou ze 4 až 8 NiCd článků. Princip 
stabilizace proudu spočívá v měření napětí 
na srovnávacím rezistoru, zapojeném do 
série s nabíjenou baterií. Napětí na srovnáva
cím rezistoru, připojené na invertujicí vstup 
(vývod 2 101) rozdílového zesilovače (v 
našem případě jsou to rezistoi^ R8 a R7 
s diodou LED3 a k nim přes přepínač Př2 
paralelně připojené rezistory R8 až R13) se 
porovnává s napětím na neinvertujfcfm 
vstupu (vývod 3 101) a vzniklá odchylka řídí 
regulační člen, který je tvořen výkonovým 
tranzistorem T3. Na vývodu 3 je nastaveno 
děličem R3, R4 referenční napětí 2 V. Stabili
zátor proudu udržuje na referenčním rezisto
ru rovněž napětí 2 V, čímž je udržován 
i konstantní nabíjecí proud baterií. Důležitým 
předpokladem pro funkci stabilizátoru prou
du je, aby napětí na regulačním tranzistoru 
T3 bylo minimálně 6 V a více.
Velikost výstupního proudu je určena vzta
hem

kde lv je výstupní proud, Ur velikost refe
renčního napětí, Rn velikost srovnávacího re
zistoru.

Pro nejmenší nabíjecí proud 45 mA byla 
zvolena hodnota R6 47 ohmů paralelně s R7

39 ohmů v sérii s LED3. Výsledný odpor 
uvedené kombinace je asi 45 ohmů, kterému 
odpovídá proud 44,4 mA. Dioda LED3 je 
zapojena vždy paralelně ke srovnávacímu 
rezistoru, a indikuje tudíž nabíjení pouze 
tehdy, pokud proud baterií skutečné pro
téká. Ostatní rezistory pro proudy 90 až 1200 
mA je třeba složit ze dvou i více rezistorů, 
zapojených paralelně.

Na regulačním tranzistoru T3 je maximální 
výkonová ztráta při počátečním napětí bate
rie složené ze čtyř článků a maximálním 
nabíjecím proudu. Vstupní napětí je 20 V, 
úbytek na srovnávacím rezistoru 2 V, po
čáteční napětí baterie je 4 V. Napětí na 
regulačním tranzistoru je 14 V, takže při 
proudu 1,2 A vychází výkonová ztráta 16,8 W. 
Tranzistor T3 je proto umístěn na chladiči, 
prodávaném v prodejnách Tesla, o roz
měrech 60x60 mm. Při maximálních prou
dech se chladič ohřeje na 55° až 60 °C. 
Uvedené zapojení stabilizátoru proudu je 
samozřejmě možné použít i pro baterii 
složenou z deseti i více článků, je však třeba 
příslušně zvětšit vstupní ss napětí tak, aby 
i při plně nabité baterii bylo na regulačním 
tranzistoru napětí alespoň 6 V. K blokování 
činnosti stabilizátoru je využit vstup proudo
vého omezení (vývod 10).

Vzporkovací automatika je tvořena obvody 
102, 103, 104, 105 a příslušnými pasivními 
součástkami, jejichž funkce bude popsána 
dále. Napájecí napětí pro integrované obvo
dy je odvozeno od vstupního napětí stabili
zátoru proudu. Rezistor R14 a Zenerova 
dioda D7 s kondenzátory C7, C8 tvoří 
stabilizátor napětí 13 až 14 V podle použité 
diody D7. Tímto napětím jsou napájeny 
všechny obvody vzorkovací automatiky. Pa
ralelné k nabíjené baterii je připojen odporo
vý dělič, tvořený rezistory R15, R16
a odporovými trimry P2, P3. Dělič je navržen 
tak, aby napětí přiváděné na vstup kompa- 
rátoru I02 (vývod 3) a vzorkovacího zesilo
vače I03 (vývod 3) bylo při maximálním 
napětí baterie asi o 2 V nižší.než je napájecí 
napětí odvozené od Zenerovy diody D7. 
Napětí přiváděné na vstup komparátoru 
z děliče je dáno součtem napětí odvozeného 
děličem na baterii a napětím na srovnávacím 
rezistoru (2 V). Odporové trimry P2, P3 jsou 
nastaveny tak, aby napětí na běžci P2 bylo

o 2 až 4 mV větší než na běžci P3. Tím je 
zajištěno, že při stoupajícím napětí na baterii 
bude mít komparátor na výstupu vývod 
6 trvale kladné napětí asi 12 až 13 V. 
Integrovaný obvod 104 (MHB 4011) obsahuje 
Čtveřici dvouvstupovych hradel NAND zhoto
venou technologii C-MOS. Prvé a druhé 
hradlo s rezistory R22, R23 a kondenzátory 
C16, C17 tvoři astabilní multivibrátor
s dobou kmitu 40 až 60 s. Náběžnou hranou 
výstupního signálu multivibrátoru je 
spouštěn monostabilni obvod tvořený hradly 
3 a 4. Na výstupu hradla 4 (vývod 11) je 
vytvořen vždy po 40—60 s vzorkovací impuls 
logické úrovně H o délce 10 ms. Tímto 
impulsem je vzorkováno vstupní napětí inte
grovaného obvodu I03 (vývod 3) a po 
skončení impulsu je na výstupu (vývod 5) 
napětí uchováváno až do příchodu dalšího 
vzorkovacího impulsu.

Na vstupech komparátoru je při růstu 
napětí na baterii udržováno rozdílové napětí 
o velikosti 5 až 10 mV s takovou polaritou, že 
na neinvertujícím vstupu (vývod 3) je napětí 
kladnější než na invertujícím vstupu (vývod 
2). Z hlediska funkce komparátoru je důležitý 
kondenzátor C11, který jednak zajišťuje 
odolnost komparátoru proti poruchám, jed
nak zpožďuje okamžik překlopení kompa
rátoru při obrácení polarity vstupních napětí. 
Výstupní signál komparátoru (vývod 6) 
ovládá vstup klopného obvodu R — S tvoře
ného dvěma čtyřvstupovými hradly 105 
(MHB 4012). Počáteční stav KO po 
zapnuti nabíječe zajišťuje obvod R21, C19 
a D8. Po zapnutí napájecího napětí bude po 
určitou dobu na vývodech 10, 11 udržována 
úroveň L, což způsobí, že se KO nastaví do 
stavu, kdy na vývodu 13 bude logická úroveě 
H. Přes rezistor R5 bude zablokován stabili
zátor proudu a tranzistor T4 bude otevřený, 
dioda LEP4 (červená) bude svítit. Tato dioda 
indikuje konec nabíjení. Po stisknutí tlačítka 
TL1 Start se překlopí KO tak, že na výstupu 
(vývod 13) bude logická úroveň L. Přes R5 se 
odblokuje stabilizátor proudu a baterie při
pojená na výstup nabíječe se začne nabíjet. 
Rozsvítí se dioda LED3 (zelená), dioda LED4 
zhasne. Výstupní napětí komparátoru logic
ké úrovně H se na vstupu (vývod 9) KO neu
platní.

(Dokončení)
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Po létech úspěchů jsme letos — podru
hé v historii — nevyslali naše zástupce 
na mistrovství světa v letecké akroba
cii. Příčin bylo víc. Jednu z nich 

— nedostatek vhodných letounů pro přeško
lování nových akrobatických pilotů — by měl 
odstranit nový letoun Z-50M. S jeho prototy
pem, vybaveným motorem M-137AZ, odstar
toval zalétávaci pilot Moravanu V. Peroutka 
25. dubna letošního roku, tedy téměř 13 let 
po vzletu prvního Z-50L.

Není bez zajímavosti, že s instalací uprave
ného motoru M-337 počítala první studie 
„padesátky" již počátkem sedmdesátých let. 
Ovšem v té době naši akrobaté potřebovali 
především „ostrý" soutěžní letoun, s nímž by 
obstáli v mezinárodní konkurenci, a tak volba 
konstruktérů padla na motor Lycoming. 
Správnost rozhodnutí potvrdily během násle
dujících let výborné výsledky našich repre
zentantů, například Ivana Tučka a ing. 
P. Jirmuse.

Rychlé morální i technické stárnutí letecké 
techniky v aeroklubech bylo příčinou, že 
původní myšlenka nezapadla, a že — byť 
později než bychom si přáli — spatřila světlo 
světa „padesátka" s československým moto
rem.

Na hodnocení je zatím brzo. První letové 
zkoušky však ukazuji, že Z-50M — i když to 
není soutěžní plnokrevník — sl zachoval 
obratnost verzi s motorem Lycoming, a že 
stoupavostí předčí Z-526AFS. Zanedbatelné 
není ani to, že kromě baterie jsou všechny 
agregáty a přístroje vyrobeny u nás, nebo 
dovezeny ze socialistických států.

Doufejme, že letoun Z-50M pomůže vybu
dovat širokou základnu kvalitních pilotů, z níž 
vyrostou nové hvězdy světového akrobatic
kého nebe.
Technický popis:

Z-50M je jednomístný jednomotorový dol- 
nokřídlý celokovový samonosný jedno
plošník s uzavřenou kabinou a pevným 
podvozkem.

Trup je poloskořepinové konstrukce. Kryty 
motoru jsou kovové, přední laminátový. 
V nouzi odhoditelný překryt kabiny, opatřený 
větrací klapkou, se odklápí na pravou stranu. 
Stavitelné sedadlo a opěradlo jsou přizpůso
beny pro použití zádového padáku, pětidílné 
upínací pásy jsou ukotveny v sedadle 
a v trupu.

Palubní deska je osazena těmito přístroji: 
1 rychloměr, 2 hodiny, 3 kompas, 4 otáčko
měr, 5 třínásobný ukazatel, 6 výškoměr, 
7 variometr, 8 zatáčkoměr, 9 voltampěrmetr, 
10 teploměr hlav válců, 11 akcelerometr. 
Palubní radiostanice je typu LUN-3524. 
Ruční řízení je pákové, nožní pedálové 
s ovládáním mechanických brzd hlavního 
podvozku. Nožní řízení je na zemi přestavitel- 
né do tří poloh. Výškové a příčné řízení je 
táhlové, směrovka je ovládána lanky. Motor

výkon při otáčkách 2750/min je 133 kW. 
V závislosti na rychlosti letu jsou otáčky 
motoru ovládány automaticky. Kovová dvou- 
listá autonomní vrtule Avia V-503A má 
průměr 2 m.

Hlavni palivová nádrž o objemu 6 0 1 je 
v trupu za protipožární přepážkou, přídavné 
nádrže mají objem po 50 I. Olejový chladič je 
na levé straně motorového lože, nádrž oleje 
o objemu 121 je v náběžné části levého 
křídla.

Zbarvení. První prototyp výrobního čísla 
053 byl v barvě eloxovaných duralových 
panelů. Přední kryt motoru byl bílý, stejné 
jako aerodynamické kryty kol (jež nejsou 
součásti standardní výbavy). Plátěný potah 
výškovky a směrovky byly nastříkány hliníko
vou barvou, kýl byl ponechán v barvě plátna. 
Přední strana vrtule byla v barvě kovu, zadní 
matně černá, konce listů žluté, vrtulový kužel 
šedý a větrník a víčko červené.

Sedadlo a boční panely jsou v barvě 
eloxovaného kovu, výplně sedadla mají čer
vený potah. Upínací pásy, číselníky přístrojů 
a horní kryt palubní desky jsou černé, 
palubní deska, pedály a řídicí páka šedé. 
Zástěna za pilotním sedadlem je modrozele
ná. V době podnikových zkoušek byl proto
typ na trupu a obou stranách křidla opatřen 
poznávací značkou OK-080 z černé samole
picí fólie. Začátkem září byl nátěr doplněn 
o červené a černé ozdobné prvky a v této 
podobě byl letoun předveden na leteckém 
dnu s Květy.

Technická data a výkony. Délka 6,96 m, 
výška 1,985 m, rozpětí 8,58 m, rozpětí 
s přídavnými nádržemi 9,03 m, plocha křídla 
12,5 m3, vzepětí 1° 07' 25", rozpětí VOP 
3,44 m; prázdná hmotnost v akrobatické 
třídě 540 kg, v normální třídě 550 kg, nejvyššl 
vzletová hmotnost 700, respektive 780 kg. 
Povolené provozní násobky +7 g a -4,5 g, 
délka vzletu do 15 m 370 m, rychlost odpou
tání 110 km/h, pádová rychlost 101 km/h, 
cestovní rychlost 234 km/h, nejvyššl rychlost 
ve vodorovném letu 244 km/h, nejvyšší povo
lená rychlost 307 km/h, délka přistání 550 m, 
stoupavost 7,6 m/s, praktický dostup 
6000 m, vytrvalost letu 1 h 22 min. (Výkony 
jsou vypočteny či uvedeny na základě údajů 
z prvních letů.)

Ing. Milan Jančář 
Snímky Táňa Veselá

Έ

□
N Ň
je ovládán pákou připustí a rukojeti korekce 
směsi.

Hlavním zdrojem energie jednovodičové 
elektrické soustavy je generátor 28 V/600 W, 
pomocným zdrojem baterie Dryíit Sonnen- 
schein 24 V/25 Ah. Zásuvka pro připojení 
vnějšího zdroje je na levé straně trupu.

Křídlo s průběžným hlavním nosníkem je 
samonosné, s trupem je spojeno lícovanými 
šrouby. Jeho profil je u kořene NACA 0018, 
na koncích NACA 0012. Hmotově vyvážená 
křidélka celokovové konstrukce mají plochu 
2,8 m3 a jejich výchylka je 20° na obě strany. 
Na levém je automatická odlehčovací 
a pevná vyvažovači ploška, pravé je vybave
no regulační ploškou přitěžování a odlehčo- 
vánl. Pro přelety lze na vnější konce křídla 
montovat přídavné palivové nádrže. Křídlo 
nemá vztlakové klapky.

Ocasní plochy smíšené konstrukce mají 
kovovou kostru potaženou duralovým pláto
vaným plechem a plátnem. Stabilizátor je 
vyztužen dvěma vnějšími vzpěrami, kýlová 
plocha je samonosná. Na levé polovině 
výškového kormidla je ovladatelná vyvažova
či ploška, na pravé je odlehčovaci ploška. Ta 
je také na směrovém kormidle. Výchylky jsou 
u výškovky 31° nahoru a 28,5° dolů, 
u směrovky 30° na obě strany.

Přistávací zařízení tvoří hlavní a záďový 
podvozek ze slitiny Poldi Titan 110. Podvoz
kové nohy z průběžné ploché pružiny jsou 
uchycené ve spodní části trupu, záďová nese 
kolo o rozměrech 200x80 mm s automatic
kou aretaci. Hlavní podvozek, opatřený koly 
o rozměrech 350x135 mm, má rozchod 
1900 mm.

Pohonná jednotka. Motor Avia M-137AZ 
je čtyřdobý vzduchem chlazený invertní 
šestiválec bez reduktoru s ventilovým rozvo
dem, vačkovým hřídelem na hlavách válců 
a nízkotlakým vstřikováním paliva před sací 
ventily. Jeho vrtání je 105 mm, zdvih 
115 mm, kompresní poměr 6,3:1 a celkový 
objem válců 5970 cm3. Maximální startovní
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Mistrovství ČSSR 
v raketovém modelářství
Sazená, 16. až 18. záři

Nejvyššl domácí soutěž se letos poprvé 
v historii létala na Sazené, v dějišti mistrov
ství svéta 1967 v kategoriích volných letec
kých modelů. Poměrně velká plocha 
s volným okolím skýtala předpoklad úspěšné 
donášky modelů. Bohužel však ani tentokrát 
raketýrúm nepřálo počasí: silný vítr, který vál 
po celou dobu soutěže, zavinil, že se přede
vším kategorie S3A, ale i S4B změnily spíše 
v soutěže oči časoměřičů.

Vůbec poprvé byla do programu mistrov
ství CSSR zařazena kategorie RC raketových 
kluzáků. Létala se v pátek 16. záři ráno 
a startovalo v nl čtrnáct účastníků, což je 
určitě příjemným překvapením. Většina 
z nich použila proporcionální soupravy, se 
„šumáky" s magnetickým vybavovačem léta
li jen tři. Ti soutěžící, kteří neměli motory 
Delta E5-0/RC, létali na motory DS-26E, při 
jejichž podstatně nižším celkovém impulsu 
byly ovšem naděje na čelní umístěni mizivé. 
Počasí nebylo příznivé ani pro tuto kategorii. 
V silném větru se při zatažené obloze termika 
projevovala jen sporadicky, v krátkých, něko
likaminutových intervalech.

Soustředěnosti účastníků určitě nepro
spěla skutečnost, že v průběhu soutěže v této 
kategorii se konaly poslední úpravy starto- 
viště: na druhou stranu byl sportovní komi
sař, doc. ing. J. Maixner, CSc. při posuzováni 
platnosti startů velmi benevolentní (určitě 
správně, vždyť šlo o první soutěž s celostátní 
působnosti). Od počátku si suverénně vedli 
čerství mistři Evropy, L. Droppa, J. Táborský 
a i V. Hadač, handicapovaný sádrovým 
obvazem pravé ruky, jejíž zraněni si přivodil 
právě na ME v Rumunsku při donášce 
modelů. Velmi dobré starty předváděl — za 
koučováni ing. Droppy — S. Mokráň, nepo
chopitelné slabiny však měl při řízeni modelu 
v klouzavém letu. Košický B. Večera, který 
skončil šestý, využíval svých zkušenosti 
s termickými RC větroni, nedokázal však svůj

Vyškovský Jan Pukl prokazuje už několik let 
výbornou výkonnost v klasických katego
riích, jeho výkon v kategorii RC raketových 
kluzáků však byl překvapením

koncepčně nepříliš vhodný model dostat do 
výšky. Celkem dobře létal i S Kupčík ve 
druhém letu však pustil model příliš daleko, 
takže mu těsně nad zemi vylétl z dosahu 
vysflače a havaroval. Stefan navíc strávil celé 
třetí kolo jeho hledáním. Nečekaně rychle 
zakončil svou účast v soutěži K. Jeřábek, 
jehož model v prvním kole ještě v motorovém 
letu přestal reagovat na povely vysilače 
a roztříštil se o zem. Podobně se vedlo jeho 
kolegovi z ústeckého klubu J. Čerepjukovi: 
v nevydařeném motorovém letu se po prud
kém obratu rozlomilo křidlo jeho modelu.

Určitě největším překvapením byl výborný 
výkon J. Pukla, který Jediný udržel v prvních 
dvou kolech krok s reprezentanty. Rovněž za 
přehled v třetím startu je nutné ho pochválit: 
přestože jeho model přešel do přemetu, 
Honza zachoval klid, model z loopingu vyvedl 
svisle vzhůru a dokázal ještě nalétnout slušný 
čas. V rozlétávánf, do nějž se probojovali L. 
Droppa, J. Táborský a V. Hadač, prokázal 
Luboš Droppa, že je našim nejlepšlm pilo
tem, a jako jediný dosáhl i osmiminutového 
maxima.

Odpoledne, po oficiálním zahájeni mis
trovství, se létala kategorie S3A. V silném 
větru někteří soutěžící v prvním startu raději 
podvázali padáky, popřípadě do svých mo
delů přidali zátěž, aby měli jistotu, že model 
přinesou zpět. Byli mezi nimi například 
i reprezentanti J. Táborský a R. Zych. Úvodní 
kolo museli vypustit otec a syn Mokráňové, 
kteří diky své účasti v kategorii S8E do té 
doby nestihl odevzdat makety ke statickému 
hodnoceni. Na výsledcích druhého kola se už 
podepisovaly taktická vyspělost soutěžících 
i štěsti. Například neprobarvený plastikový 
padák P. Štěpánka se časoměřičům ztratil za 
pouhých 167 s, předčasně museli ukončit 
měřeni i časoměřiči sledující model V. 
Matochy . . .  Poslední kolo se v tomto směru 
podobalo druhému, přesto dokázali čtyři 
soutěžíc! postoupit do rozlétávánf. V něm se 
největší naděje dávaly J. Koťuhovi, létajícímu 
navýsost takticky s velkým, dobře viditelným 
padákem. Musel se však nakonec spokojit 
s druhým místem, pro zlatou medaili si dolétl 
Z. Kolář.

Průběh sobotní soutěže v kategorii S4B se 
příliš nelišil od předešlého dne, modely však 
bylo vidět přece jen o něco déle. Z favoritů 
odpadl ve druhém kole J. Táborský, který 
doplatil na nevyzkoušenou úpravu svého 
modelu roztržením potahu kachní plochy; za 
následující nestabilní let obdržel nulu. Tak 
jako v kategorii S3A i zde už někteří soutěžíc! 
nenastoupili do třetího kola, protože jim 
uletěly oba modely. Nejvíce toho asi želel J. 
Řepa, který zapsal dvě maxima. Celkem 
sedm borců se dostalo se třemi maximy do 
rozlétávánf, předem odepsaný byl ovšem T. 
Marchyn, který neměl třetí model! Vítězství 
nakonec vybojoval náš nejúspěšnějšl „roga- 
lista" posledních let S. Gerenčér o pouhé 3 s 
před Z. Kolářem, létajícím na Sazené 
v životni formě.

V kategorii S6A, která se létala na špičkové 
motory SM, se ukázalo, co dokáže stále ještě 
některými raketýry podceňovaná termika. Po 
druhém kole mělo obě maxima zapsáno 
devět účastníků, o všem tedy rozhodovaly až 
poslední starty. Jediným čtyřminutovým ma
ximem dosaženým v tomto kole se na páté 
místo vyšvihl J. Pukl, mající předtím minuto
vou ztrátu. Naopak J. Táborského, útočícího 
na medailové místo, odsunulo pouhých 138 s 
až na třinácté místo. Nejhůře z favoritů 
ovšem dopadl J. Olšanský, který se dvěma 
nulami a časem 167 s v třetím kole skončil 
předposlední. Druhým nejdelšlm časem kola 
237 s zvítězil Z. Kolář, jeho kolegovi

Čerstvého novomanžela Zdeňka Koláře do
provázela žena Květa i na Sazenou. Přinesla 
mu štěstí — Zdeněk si odvezl dvě zlatě 
medaile, jednu stříbrnou a celkově se stal 
nejúspěžnějšim účastníkem mistrovství. 
V kategorii S7 obsadil šestě místo

z krupeckého klubu R. Zychovi stačilo 189 s 
na druhé místo. O pouhou sekundu za nim 
skončil velmi dobře létající V. Kůst z družstva 
ÚDA.

V kategorii S5C se sešlo sedmatřicet 
maket, kupodivu o pět méně než v podstatně 
náročnější kategorii S7. Pořad! po statickém 
hodnoceni jen potvrdilo, že časová soutěž 
nemá nic společného s výškovými maketami, 
které se létají mezinárodně, a pro účely 
nominace do reprezentačního družstva je 
bezcenná, čelo startovního pole bezpečně 
zaujaly modely Redstone, Ariane a Thunder- 
bird, jimž vévodil velmi pěkně postavený 
Sojuz T P. Pazoura. Ve výškové soutěži, 
létané podle dosud platných pravidel, by 
ovšem ani jedna z těchto maket neměla šanci 
na dobré umístěni. Nejvýše postaveným 
soutěžícím s modelem vhodným pro výšku 
byl Jaroslav Baur se Sondou S9 na třináctém 
místě!

V letové části soutěže už šlo vlastně jen 
o to, kdo z nejlépe ohodnocených soutě
žících nenaleti maximum. Určitě nejnešťa
stnějším účastníkem byl vedoucí P. Pazour, 
který v prvním kole zaznamenal nulu za 
nestabilní let a v druhém kole se mu model 
rozdělil. Nedařilo se ani třetímu T. Girovi 
s modelem Thunderbird a čtvrtému Z. Kolá
řovi s Ariane L-01, kteří časy 112 s, respekti
ve 118 s, skončili shodně na třináctém místě. 
Ještě hůře dopadl M. Kučka, který u své 
Ariane L-01, po statickém hodnoceni páté, 
ani v jednom startu neotevřel dobře padák 
a obsadil až jedenadvacáté místo. Příležitost 
tak dostali především krupečtí soutěžící, 
a využili ji dokonale: získali všechny tři 
medaile a dále obsadili páté a sedmé místo

Nejhezčím modelem v kategorii SSC určitě 
byl Sojuz T Petra Pazoura z Adamova

20 MODELÁň -11/1988 - 340



(o třinácté příčce Z. Koláře jsme se již 
zmínili). Mezi né. se vklínil jen S. Minárik 
s modelem Redstone na čtvrté místo a Jozef 
Baur se Sondou S9 na šesté. Pékné dvou
stupňové starty Sond S3-S4 předvedli še- 
novštl R. Kocurek a T. Indruch. ale ani solidní 
výška jim nestačila k dosaženi maxima, navíc 
jim druhé stupné ulétly. Rovnéž V. Matocha. 
jenž stihl svou dvoustupňovou Sondu S6-S9 
odstartoval až v čase vymezeném pro druhé 
kolo, zaznamenal slabý čas. Ponékud zaráže
jíc! byl přistup čtyř soutěžících, kteří zřejmě 
čekali vyšší statické ohodnoceni svých mode
lů: k letové části soutěže vůbec nenastoupili.

Kategorie S7 byla očekávána s největším 
zájmem. Poprvé na naši nejvyššl soutěži se 
totiž mělo uplatnit zvýšené hodnoceni letu 
a vůbec poprvé byla povolena startovní 
hmotnost modelů do 750 g. Nutno však 
konstatovat, že těchto změn nevyužil nikdo 
z naši maketářské špičky. Košický M. Szabó 
přivezl nový model Sojuze obřích rozměrů, 
ale měl prý problémy, aby se vešel do 
zvýšené hmotnosti jen se základními funkce
mi. Tudy asi cesta nevede... Rada soutě
žících sice přihlásila své modely jako dvou
stupňové, ale při letové části soutěže jich tak 
letělo pramálo. Navíc jde většinou o modely

Z. m. s. Stefan Gerenčér ze Spišské Nové 
Vsi prokázal — byť až opakovaným startem 
— že je našim maketářem číslo jedna. Na 
Sazené získal ještě zlatou medaili v katego
rii raketoplánů

jen dodatečně upravené tak, aby ve druhém 
stupni spíše symbolicky „zasyčel" jeden 
minimotor. A tak o tom, že to jde, přesvědčil 
jen ústecký P. Dubina s modelem MI-4-S1. 
Po bodováni byla jeho maketa, podle do
stupných podkladů nepříliš náročná a navíc 
ani nijak výjimečně zpracovaná, na třicátém 
třetím místě. Velmi pěkný třístupňový start 
s odhozením funkčních boosterů jej však 
vynesl na osmé místo! Ostatně i perfektní 
dvoustupňový start modelu SA-2 posunul L. 
Jurka z dvacátého na desáté místo.

Po statickém hodnoceni se na čele startov
ního pole usadili S. Gerenčér, J. Kofuha a T. 
Marchyn společné s A. Řepou, všichni 
s modely Saturn 1B. Těsně je sledoval další 
reprezentant P. Horáček se Sojuzem 28. 
Další skupina, v niž byli Š. Mokráň st. se 
Saturnem 1B, R. Zych s Ariane L-01, T. Gira 
s Ariane 3 a P. Pazour se Sojuzem T, už měla 
příliš velkou ztrátu. T. Marchyn a A. Řepa 
odletěli velmi dobře, byť jednostupňově. 
S. Gerenčér při prvním startu neotevřel 
padák kabiny Apollo, za což nekompromisně 
obdržel nulu. Po náročné opravě však stihl 
několik minut před koncem druhého kola 
odstartoval znovu, tentokrát bezchybně, 
a doletěl si pro mistrovský titul. Nedařilo se 
š. Mokráňovi, jehož vylétnuti tryskového dna 
jednoho ze šesti motorů MM v prvním stupni

zřejmě zachránilo před diskvalifikaci, když 
druhý stupeň jeho modelu byl zcela nestabil
ní. Takhle zapsal alespoň body za statické 
hodnoceni, jež mu stačily na sedmé místo. T. 
Gira s Ariane 3 a Z. Kolář s Ariane L-01 
museli po prvním neúspěšném pokusu letět 
ještě jednou. J. štěpánkovl se však s jeho 
Ariane L-01 nepovedl ani reparát a v celko
vém hodnoceni zapsal nulu. Start třístupňo
vého Saturnu 5 R. Kocurka se neuskutečnil 
diky poruše RC zařízeni, které z modelu na 
rampě dvakrát odpálilo třetí stupeň. S dvou
stupňovou Sondou dvakrát marně pokoušela 
štěstí E. Halamová. Neúspěšný byl i P. 
Horáček, který první kolo netakticky vypustil 
a v druhém jeho dvoustupňový Sojuz 28 
havaroval.

Nevydařených startů bylo v silném větru 
vic než dost. Ani počasím však nelze omlou
vat skutečnost, že deset (!) účastníků nena
stoupilo k letové části soutěže. Jistě, je škoda 
zničit odel, který dal i přes tisíc hodin práce, 
když po statickém hodnoceni nemá naději na 
přední místo. Ale kde jinde už chtějí soutěžíc! 
se svými modely létat, když ne na nejvyššl 
domácí soutěži? Stávajíc! soutěžní řád ani 
propozice mistrovství takovou situaci neřeši
ly, do budoucna se nad tlm ale komise 
raketových modelářů RMo ÚV Svazarmu 
bude muset zamyslet.

Mistrovství ČSSR jasně ukázalo, že změna 
pravidel, platná od příštího roku, je vlče než 
potřebná. Vždyť už potřetí za sebou byly na 
nejvyššl domácí soutěži ovlivněny výsledky 
v klasických kategoriích tlm, že se diky 
počasí modely ztrácely z dohledu časoměři
čů. Tak jako před dvěma léty v Košicích byli 
i na Sazené úspěšní hlavně stávající čs. 
reprezentanti, především diky své taktické 
vyzrálosti. Nicméně „tlačenice" za nimi se od 
Košic nezmenšila, spíše naopak. Je otázkou, 
jak se reprezentanti a ti, kteří jim „šlapou na 
paty", vyrovnají s novými pravidly. Odpovědi 
se ovšem dočkáme až za dva roky, na příštím 
mistrovství ČSSR.

Tomáš Sládek

Výsledky:

Kategorie S3A: 1. Z. Kolář, Krupka 
900+403; 2. m. s. J. Kofuha, Spišská Nová 
Ves 900+ 335; 3. z. m. s. A. Řepa, Veřké 
Uherce 900+326; 4. J. Olšanský, Praha 
900+230; 5. V. Matocha, Dubnica nad Váhom 
890 s

Kategorie S4B: 1. z. m. s. S. Gerenčér, 
Spišská Nová Ves 720+215; 2. Z. Kolář, 
Kruoka 720+212; 3. Jan Olšanský. Praha 
720+199; 4. J. Čerepjuk, Ústi nad Labem 
720+197; 5. m. s. T. Indruch, Senov 720+186 
s

Kategorie S5C-čas: 1. R. Zych (Redstone) 
1004; 2. K. Švejda (Redstone) 954; 3. B. 
Pavka (Thunderbird), všichni Krupka 929; 4. 
S. Minárik (Redstone), Veřké Uherce 925; 5. 
R. Brázda (Redstone), Krupka 923 b.

Kategorie S6A: 1. Z. Kolář 525; 2. R. Zych, 
oba Krupka 489; 3. V. Kůst, ÚDA 488: 4. P.

Tibor Gira z Bardejova znovu přesvědčil, že 
makety dělat umi. V kategorii S5C startoval 
s modelem Thunderbird Mk.ll, slabý letový 
čas ho však odsunul až na třinácté místo

S jinak jednoduchou bodovacl maketou 
MÍ-4-S1 předvedl Petr Dubina z Ústi nad 
Labem nejlepši let celé soutěže; po právu za 
něj obdržel 180 bodů

Dubina, Ústi nad Labem 487; 5. J. Pukl, 
Vyškov 480 s

Kategorie S7: 1. z. m. s. S. Gerenčér 
(Saturn 1B) 922; 2. m. s. T. Marchyn (Saturn 
1B), oba Spišská Nová Ves 894; 2. z. m. s. 
Anton Řepa, Veřké Uherce 894; 4. T. Gira 
(Ariane 3), Bardejov 851; 5. R. Zych (Ariane 
L-01), Krupka 846 b.

Kategorie S8E: 1. L. Droppa, Bratislava 
1080+480; 2. i .  m. s. J. Táborský 1080+457; 
3. V. Hadač, oba Praha 1080+316; 4. J. Pukl, 
Vyškov 966; 5. m. s. S. Mokráň st., Bratislava 
881 s

Z dílny P. Holuba

V
Trupy raket přesně a snadno ořízneme na 

správnou délku ve stojanové vrtačce nebo 
v soupravě Narex Combi. Pro ten účel máme 
v zásobě několik trnů, vysoustružených 
z hranolů tvrdé balsy nebo měkkého dřeva, 
naražených na vrtáky o průměru 6 až 8 mm. 
Nemáme-li k dispozici trn patřičného 
průměru, použijeme menši, na nějž navine
me papírovou lepicí pásku, kterou po zasch
nutí obrousíme tak, aby průměr trnu byl 
přesný. Již povrchově upravenou trubku 
nasuneme na trn, který upneme do sklíčidla 
vrtačky. Okraje trubky pak odřízneme za 
Chodu vrtačky ostrým tenkým nožem na 
balsu.
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Mistrovství CSSR 
lodních modelářů 
v kategoriích
E, F a FSR-E

Letošní mistrovství ČSSR proběhlo 
ve dnech 19.—21. srpna 1988 v Čes
kém Těšíně. Soutěžící byli ubytováni 
ν' místním pionýrském domě, kde také 
v pátek večer proběhla prezentace. Za 
přítomnosti představitelů místních 
městských a svazarmovských orgánů 
bylo mistrovství zahájeno slavnostním 
nástupem v sobotu ráno.

Soutěžilo se na třech samostatných 
startovištích na blízké vodní ploše 
u Ropičanky, u které vybudovali členo
vé místního klubu lodních modelářů 
potřebné zázemí. Za ně, i za snahu 
a obětavost, s níž letošní mistrovství 
ČSSR připravili, jim  patřilo poděkováni 
všech účastníků.

Na dobře připraveném startovišti 
třídy EX, u nějž bylo pořadateli vybudo
váno po celé délce trati svážecí plato, 
se sešlo 27 nominovaných závodníků 
včetně šesti juniorů. Skoda, že chyběli 
účastnici ze Slovenska — jediným 
zástupcem byl Peter Jančík ze Spišské 
Nové Vsi.

Celá soutěž proběhla přesně podle 
časového plánu, takže již v sobotu 
v podvečer byli známi nejúspěšnější 
soutěžící.

Průběh závodu potvrdil, že změna 
národních pravidel, podle níž se celá 
soutěž jede se stovkovou brankou 
jeden metr širokou, měla své opodstat
nění a bylo by dobré ji prosadit i do 
mezinárodních pravidel. Soutěž se tím 
značné urychlila. Do závěrečných roz- 
jížděk postoupilo sedm soutěžících, 
zatímco podle pravidel Naviga by jich 
bylo 16. Nezklamali oba naši reprezen
tanti z.m.s. Josef Ehrenberger a Vít 
Houska, kteří oba do závěrečných 
rozjíždék postoupili. Ovšem i při sedmi 
účastnicích rozjíždék proběhlo sedm 
kol, než bylo rozhodnuto o medailovém 
pořadí.

Mistrovská soutěž třídy EX znovu 
prokázala, že máme nejméně 15 
závodníků, včetně juniorů, schopných 
získávat medailová místa na mezi
národních soutěžích.

Makety lodí v kategorii F2 nebyly sice 
zastoupeny ve velkém počtu, ale 
závodníci na předních místech nene
chali nikoho na pochybách, že mohou 
být úspěšní i na mezinárodním kolbišti. 
Mistr CSSR Miloslav Šesták z Hulína

soutěžil s novou maketou Garant (v 
měřítku 1:35) z hamburských loděnic, 
která je dalším úspěšným modelem 
řady maket lodí Landtief, Atlas, Halný, 
Halka a Griimmershorn, se kterými 
obsadil řadu předních míst v minulých 
létech na vrcholných soutěžích v ČSSR 
i na mistrovství světa.

V bodovém hodnocení dosáhlo cel
kem pět soutěžících přes 90 bodů;
0 konečném pořadí však rozhodly 
především soutěžní jízdy. Čistě dokáza
li zajet pouze vítěz a druhý M. Kroupa 
z Jablonce.

Ve slalomových třídách kategorie F3 
předvedli svoji mistrovskou techniku 
reprezentanti m.s. Petr Novotný, m.s. 
ing. Miroslav Mrázek z Hulína a z.m.s. 
Vladimír Budínský z Brna. V silné 
konkurenci se prosadili i další slalomá- 
ři: junior Zbyněk Fišer z Prahy, ing. 
Pavel Ševčík z Ostravy a m.s. Jiří Frank 
z Brna, kteří obsadili ve třídě F3-E první 
tři místa. Dosahované výkony naší 
slalomářské špičky jsou stále na světo
vé úrovni. Pořadí na předních místech 
záleželo i v tomto závodě na momentál
ní dispozici závodníků a zejména na 
rychlosti lodí.

Na startovišti F1 probíhaly soutěžní 
jízdy dvou tříd rychlostních modelů 
s elektrickým pohonem a tří tříd 
s pohonem spalovacími motory. Ve 
třídě F1-E do 1 kg se soutěžící potýkali 
především s vlnami, přicházejícími od 
startoviště třídy EX, a při druhé jízdě
1 se značným množstvím napadaného 
listí. To se však po nočním dešti 
potopilo, a tak byly v neděli jízdy 
dokončeny bez problémů.

Ve třídě F1-E do 1 kg obsadili přední 
místa soutěžící z Prahy a Hustopečí.

Zvítězil Pražák ing. V. Švorčík 
v novém československém rekordu, 
těsně následován klubovým kolegou 
juniorem Z. Fišerem, jehož výkon zna
menal i nový juniorský rekord. Je 
dokonce o 0,6 s lepší než současný 
platný světový juniorský rekord.

Ve třídě F1-E přes 1 kg zvítězil ing. V. 
Valenta z Prahy před M. Foltýnem 
z Brna. Na třetí místo se probojoval ing. 
V. švorčík s „kilovkou" dováženou 
olovem.

Ve třídách se spalovacími motory 
byla tradičně nejsilněji obsazena kuba
tura do 3,5 cm3. Zvítězil několikanásob
ný mistr ČSSR V. škoda z Prahy, opět 
v novém československém rekordu. Na 
dalších dvou místech skončili letos 
velmi úspěšní modeláři z Hustopečí. Ve 
třídě F1-V6.5 zvítězil ing. č. Čechovský 
před svým dlouholetým rivalem v této 
třídě A. Liedermannem. Výkon vítěze 
byl opět československým rekordem.

V nejsilnější třídě F1-V15 zvítězil opět 
č. Čechovský před V. Škodou a bron
zovým ze „šestapůlek" J. Pomajblíkem

z Dubňan. Na čtvrtém místě se ve 
třídách F1-V6.5 a 15 umístil junior Petr 
Bolek z Plzně, jehož výkony jsou 
zároveň novými juniorskými rekordy.

Celkové bylo tedy v rychlostních 
třídách překonáno šest rekordů ČSSR, 
což je neklamnou známkou vzestupné 
úrovně této kategorie. Lze konstatovat, 
že výkony našich předních modelářů 
jsou srovnatelné s výkony současné 
evropské špičky.

V kategorii FŠR-E se soutěžilo pouze 
v národní třídě, tedy na pět minut. 
V prvních jízdách obou skupin se 
soutěžícím příliš nedařilo a pro různé 
kolize nebo poruchy jezdily vždy pouze 
dva či tři modely. Ve druhé jízdě si ale 
všichni napravili reputaci a předvedli 
divákům zajímavou podívanou. Zvítězil 
ing. V. Švorčík před klubovými kolegy 
M. Vaňouchem a Z. Fišerem, jejichž 
modely jsou opravdu velmi rychlé.

Mistrovství ČSSR bylo slavnostně 
zakončeno v neděli odpoledne udíle
ním medailí a cen a závěrečným nástu
pem.

Ing. Ivan škába 
Jiři Lejsek 
Jiří Frank

Přehled výsledků

Třída EX (27 soutěžících): 1. J. šar- 
man ml., Bučovice 100; 2. J. Ehrenber
ger, Brno 100; 3. J. šarman st„ Bučovi
ce 100; 4. P. Gomola, Český Těšín 100; 
5. V. Houska, Stará Boleslav 100 b 

Třída F1-E do 1 kg (10): 1. V. švorčík, 
Praha 7 17,2; 2. jun. Z. Fišer, Praha 
7 17,6; 3. P. Ivančic, Hustopeče 17,9; 4. 
I. Fabikovič, Hustopeče 20,9; 5. M. 
Vaňouch, Praha 7 21,7 s 

Třída F1-E přes 1 kg (9): 1. V. 
Valenta, Praha 4 17,0; 2. M. Foltýn, 
Brno 18,0; 3. V. švorčík, Praha 7 18,3; 
4. K. Běčák, Brno 19,1; 5. J. Dvořák, 
Praha 4 20,2 s

Třída F1-V3.5 (12): 1. V. škoda, 
Praha 4 15,3; 2. J. Fabikovič, Hustope
če 16,1; 3. P. Ivančic, Hustopeče 16,2; 
4. M. Černý, Stará Boleslav 17,5; 5. jun. 
P. Bolek, Plzeň 18,0 s 

Třída F1-V6.5 (10): 1. Č. čechovský, 
Hodonín 14,5; 2. A. Liedermann, Hrani
ce 15,2; 3. J. Pomajblík, Dubňany 16,8; 
4. jun. P. Bolek, Plzeň 17,7; 5. A. Maté, 
Rimavská Sobota 18,5 s 

Třída F1-V15 (6): 1. Č. Čechovský, 
Hodonín 13,7; 2. V. škoda, Praha 14,3; 
3. J. Pomajblík, Dubňany 14,7; 4. jun. P. 
Bolek, Plzeň 16,0 s 

Kategorie F2 (7): 1. M. Šesták, Hulín 
192,66; 2. M. Kroupa, Jablonec 190,0; 
3. J. Kozák, Košice 189,33; 4. V. 
Libeňský, Jablonec 185,0; 5. J. Slížek, 
Dubí 180,33 b

Třída F3-E (18): 1. jun. Z. Fišer, Praha 
7 141,62; 2. P. Ševčík, Ostrava 141,42;
3. J. Frank, Brno 141,34; 4. P. Kubíček, 
Ostrava 141,08; 5. M. Mrázek, Hulín 
140,94 b

Třída F3-V (13): 1. P. Novotný, Hulín 
145,06; 2. V. Budínský, Brno 144,86; 3. 
M. Mrázek, Hulín 144,72; 4. jun. Z. 
Brázdil, Hulín 144,2; 5. jun. Z. Fišer, 
Praha 143,56 b

Třída FSR-E národní (8): 1. V. švor
čík, Praha 7 25/9; 2. M. Vaňouch, Praha 
7 25/11,1; 3. jun. Z. Fišer, Praha 7 24/6;
4. J. Schneider, Uničov 24/12; 5. J. 
Dvořák, Praha 4 16/1 okruhů/s
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Jednoduchý
NAVIJÁK
PLACHET

Po dokončení plachetnice Denisa podle 
plánku Modelář jsem se pustil do navijáku 
plachet. Protože jsem neměl žádný plánek 
a tlačil mé blížíc! se termín odjezdu na dovo
lenou, vycházel jsem při jeho stavbě ze sou
částek, jež jsem měl po ruce. Ačkoliv vznik 
navijáku provázel spěch a improvizace, má 
za sebou již dvě sezóny bezporuchového re
kreačního ježdění.

Pohonná jednotka včetně převodu 8 z dět
ského autíčka vyrobeného v NDR je dopl
něna šnekovým převodem 9 ze stavebnice 
Merkur. Na hřídeli, procházejícím ozubeným 
kolem, je připevněn navíjecí bubínek 4 z cív
ky od nití. Díly držáku 2 a 3 jsou spájeny 
z kuprextitu, s převodovkou jsou spojeny 
šrouby M3. Stejnými šrouby je celá jednotka 
připevněna k základní kuprextitové desce 
1, jejíž spodní strana je poměděná. To 
umožňuje na ni připájet matice M3 pro šrou
by připevňující servo i propojit některé elek
troinstalační prvky.

Spínací jednotkou navijáku je servo Tesla 
ST-1 s vačkou a dva sovětské mikrospínače 
8, v potřebné výšce přišroubované mosaz
nými vruty o průměru 2 mm na dobře nala
kované dřevěné hranoly 5. Vačka 7 je zhoto
vena z pertinaxu o tloušťce 4 mm.

Rychlost navijáku, napájeného plochou 
baterií, není příliš vysoká, ale pro rekreační 
ježdění plně postačuje.

Jaroslav Hartman

FSR-E/7 
v roce 1988

V letošním roce byla podle pravidel, jež 
vstoupí v platnosti příští rok, na několika 
veřejných soutěžích vypsána i národní třída 
FSR-E/7. O navrhovaných změnách jsme in
formovali v květnovém sešitu Modeláře, je
jich přesné znění bude uveřejněno v meto
dickém listu.

Podle počtu soutěžících v této třídě a podle 
velkého zájmu dalších modelářů (nejen lod
ních) lze soudit, že třída FSR-E/7 má šanci 
stát se jednou z nejrozšířenějších tříd lodních 
modelů. V současné době jsou téměř všech
ny modely vybaveny motory Mabuchi 550, 
jež jsou nyní na trhu běžně dostupné. Výkon 
18 okruhů, kterého se již podařilo s tímto 
motorem dosáhnout, je srovnatelný 
s průměrnými výkony dosahovanými mno
hem náročnějšími a nákladnějšími modely 
dřívější třídy. Velká vyrovnanost startovního 
pole přináší navíc zajímavé rozjížďky, při 
nichž rozhoduje o vítězi především styl jízdy.

Abychom získali úplný přehled o vašich 
zkušenostech a modelech, žádám ty, kteří již 
nějaké zkušenosti mají, aby zaslali své 
poznatky a názory na další vývoj této třídy na 
mou adresu (Slovanské údolí 47, 318 02 Pl
zeň). Ing. Ivan škába

trenér ČSSR 
kategorie FSR-E
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Verkou přednostou vznikajúcej kate- 
górie automodelárstva — RC autokro- 
su — sú malé nároky na jazdný 

priestor. Nie sú potřebné čisté, rovné, asfal
tové plochy na trénovanie a súfaže. 
S „buginou" sa dá jazdiť aj na neupravených 
plochách so sklonom terénu okolo 45°. 
Modely sú vhodné aj na rózne propagačně 
vystúpenia.

Model RC Buggy 4x4 — D2 má spárova
cím motorom MVVS 3,5 poháňané obidve 
nápravy refazovými prevodmi, prednú cez 
diferenciál. Nápravy majú nezávisle odpéro
vané kolesá vinutými pružinami a olejovými 
tlmičmi, zavesenó na vlečných ramenách, 
Ako předloha k stavbě poslúžil model R. 
Bitnera, no model D2 nemá s původným 
modelom identický takmer žiadny diel.

K zhotoveniu modelu sú potřebné sústruh 
a fréza. Zjednodušená verzia bez predného 
diferenciálu nie je příliš náročná na stavbu. 
Motor MVVS 3,5 sa javi ako sporahlivý a jeho 
výkon ako dostatočný. Na prototype má 
motor odjazdených asi 20 hodin v prašnom 
prostředí a jeho výkon ani po hodinovej 
jazde neklesal. Motor je s původným čiernym 
výbrusom, má však presne zlícované, zváč- 
šené a vyleštěné kanály a ostatně pohyblivé 
časti.

Na prevodach je použitá reťaz našej 
výroby 8x3x5 ČSN 02.3330.2, ktorú předává 
Mototechna vrátane spojok. Homokinetické 
krby sú frézované z ocele 19 452 tvarovou 
frézou. Sesthranné unášače sa dajú zhotovit 
vyiskrovaním alebo přetlačováním. Na proto-

Stavebni výkres ve skutečné velikosti (dva 
listy A1) s úplným stavebním návodem vyjde 
pod číslem 160s ve speciální řadě plánků 
Modelář.

Konstrukce a popis: Milan Debnár, Banská Bystrica 

Dokumentace: Dušan Debnár
Výkres: Ing. Petr Janiš
type boli zhotovené z imbusových skrutiek 
M10, ktorých životnost je porovnatelná 
s přetlačovanými dielmi. Vnútorný šesfhran 
vyhovuje bez úprav. K otvoru sa prispůsobu- 
jú hriadele — upravuje sa len povrch skrutky 
podra výkresu, bez teperného spracovania.

Základom podvozku je doska zo sklotexti- 
tu hr. 3 mm, v zadnej časti vystužená 
duralovou platničkou. Predná náprava je 
upevněná na základnej doske duralovou 
platničkou a domcami s nalisovanými hrla- 
detmi, na ktorých sú kyvné uložené predné 
ramená. Základné časti diferenciálu sú 
z počítacieho stroja Rheinmetall.

Nosnou častou zadnej nápravy je hriader, 
uložený v domcoch a ložiskách. V střede 
hriadefa je unášač brzdových kotúčov, brz
dové kotúče, refazové koleso primárného 
převodu a ozubené koleso. Medzi domkom 
a ravým ramenom je vymedzovacie púzdro. 
Za ramenami na obidvoch stranách sú 
refazové kolá sekundárného pohonu žád
ných kolies.

Rám je poohýbaný za tepra z ocerových 
rúrok o priemere 8/5 mm a pospájkovaný 
mosadznou pájkou. Upevňovacie platničky

sú z ocerového plechu. Na zhotovenie rámu 
je vhodnejšie použit rúrky z tenšou stěnou 
kvóli zníženiu hmotnosti.

Disky sú zo silonu, obuté do bezdušových 
terénnych preumatík typu ,,drapák“ o rozme- 
roch 28x50x55. Ako náhradu možno použit 
pneumatiky z mikroporéznej gumy s vyře
závaným vzorom. Pneumatiky sú nalepené 
na nedělených diskoch o priemere 110 mm 
a šírke 55 mm.

Na motore MVVS 3,5 GFS je pastorok s 12 
zubmi, převodový poměr je 1:9,6. Hmotnost 
modelu bez paliva je 3,60 kg.

Název: Buggy 4x4 — D2
Konstrukce: Milan Debnár
Typ: terénní RC automobil
Délka: 530 mm
Šířka: 280 mm
Výška: 175 mm
Doporučený motor: MVVS 3,5 GFS
Ovládané prvky: směr jízdy.

otáčky motoru + brzda
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LIPSKU
DOMINOVALA
SAXONIA
Doc. ing. Ivan Nepraš, CSs.

Jednoznačným barometrem úspěšnosti či 
neúspěšnosti výstav jsou reakce návštěvní
ků. V Lipsku jsem zaslechl: .. ještě že je tu 
Saxonie, jinak nevím, na co bych se tu 
díval . . což o přílišném nadšení nesvědči
lo. Přesto jsem na Stáncích objevil pár 
zajímavostí.

Dvě modelové soupravy historického vlaku 
Saxonia, kroužící po kolejích v expozici 
podniku Piko Sonneberg, byly opravdu stře
dem pozornosti. Na podzimním lipském 
veletrhu se těšily zřejmě stejnému zájmu 
jako jejich předloha, když 7. dubna 1837 
poprvé vyjela na trať mezi Lipskem 
a Drážďanami. Byla to tehdy významná 
událost: byla dokončena první skutečná 
železnice a na jeji trati byl prokopán první 
512 m dlouhý tunel.

Soupravu (obr. 1) tvoří lokomotiva, vůz na 
přepravu zavazadel, jeden nákladní a dva 
osobní vozy. Na rozdíl od skutečného vlaku 
je model poháněn motorem uloženým ve 
vagónu na zavazadla, který před sebou tlačí 
lokomotivu a za sebou táhne vagóny. Pečlivě 
zhotovený model je dodáván s řadou do
plňků, jež si modeláři musejí dolepit sami. 
Nechybí mezi nimi ani figurky strojvedou
cího, brzdařů, topiče a vlakvedoucího. Sou
prava je nabízena pro běžné dvoukolejnico- 
vé tratě nebo pro kolejivo typu Márklin 
s prostřední kolejnicí. Saxonia bude pro
dávána jen v omezeném množství a zřejmě 
bude patřit k vyhledávaným raritám, i když 
cena — o níž se zatím nemluví — asi nebude 
malá.

Stále více žádané figurky, vyráběné zatím 
ve dvou sadách podnikem VĚRO Olbernhau,

Obr. 3

nejsou do zahraničí dodávány a v NDR je 
také neseženete.

Dalším zajímavým — i když ne tak obleto
vaným — modelem VEB Piko Sonneberg byl 
poštovní vůz správy DR (obr. 2), mající za 
předlohu nákladní vůz řady Gbs s rozvorem 
8 m. Ve velikosti HO Je dlouhý 161 mm 
a navzdory rozvoru 92 mm může projíždět 
i oblouky s malými poloměry, neboť jeho 
dvojkolí jsou uložena v posuvných lištách. 
Model je zhotoven v tradiční kvalitě: detailní 
popis je dostatečně jemný.

Především pro modeláře z NDR jsou 
vítanou novinkou v Sonnebergu vyráběná 
návěstidla ve velikosti HO. Jsou nabízena ve 
třech provedeních (obr. 3): hlavní návěstidlo, 
předzvěst a dvoufunkční kombinované návě
stidlo. Výrobce je třeba pochválit za to, že 
jsou osazena barevnými svítivými diodami. 
Pro naše modeláře však mají jednu nevýho
du — vzhledem odpovídají předpisům DR 
a na modelech tratí CSD je tudíž nelze použít.

Staronová nákladní lokomotiva řady 86, 
známá z dřívějška ve zbarvení DR, byla letos 
představena v provedení pro rakouskou 
železniční správu ÓBB (obr. 4). Model je 
vyráběn závodem VEB Plasticart Annaberg- 
Buchholz, má dobré jízdní vlastnosti i tah, ale 
úplnou novinkou není. Mnohem zajímavější 
je vyjádření výrobce, že není zcela nemožné 
zabezpečit výrobu tohoto modelu ve verzi 
ČSD, tedy jako lokomotivu řady 475. Pokud 
to nejsou plané sliby, možná se po dlouhé 
době dočkáme „našeho" modelu.

Mezi zajímavé exponáty podniku VEB 
Prefo Drážďany bezesporu patřily dva mode
ly navazující na stávající výrobní program. 
Kotlový vůz pro přepravu hořlavin norské 
železniční správy NSB (obr. 5) je detailně 
propracován a opatřen kvalitním popisem 
včetně firemního znaku BP. Stejně pečlivě je 
zhotoven model chladírenského vozu správy 
DR s nápisem Wernesgrúner Pils a znakem 
výrobce na dveřích (obr. 6).

Vyznavači modelové velikosti TT si na 
Stánku firmy Berliner TT Bahněn mohli

Obr. 5

Obr. 1

Obr. 4

prohlédnout ještě ne zcela dokončený model 
rekonstruované lokomotivy řady 110 správy 
DR. Je dlouhý 116 mm a nechybí mu ani 
střídavé osvětlení obou konců. Poháněn je 
pouze jeden podvozek a pro zvýšení tahu je 
jedno dvojkolí opatřeno bandážemi.

Zajímavá je i sada tříosých vozů bývalé 
železniční správy DRG. Tvoří ji model vozu 
s průběžnou stupačkou, nabízený buď 
s brzdařskou budkou, či bez ní, a vůz na 
přepravu zavazadel. Všechny jsou dlouhé 
109,6 mm a u všech je prostřední dvojkolí 
uloženo v posuvné liště. Modely opět věrné 
odpovídají předlohám a jsou vybaveny 
zásobníky plynu, odpadovými rourami, vět
ráky, madly a dalšími detaily, čtvrtým 
modelem této série je rekonstruovaný vůz, 
který má také prostřední dvojkolí uloženo 
posuvně. Odlišuje se detaily rámu, vozovou 
skříní a pochopitelně znakem DR a nápisy 
platnými po rekonstrukci.

Výrobce Prefo již běžně nabízí plastikové 
stavebnice modelů tramvají. O tramvaji 
ET 54 s přípojným vozem EB 54 jsme již 
psali v MO 2/88. Druhá sada je zajímavá i pro 
naše modeláře, neboť umožňuje postavit 
modely tramvají Tatra T6A2 nebo B6A2.

Stagnace výroby modelů ve velikosti N už 
nepřekvapuje, kritickou se však stává 
i situace v modelové velikosti TT. Letos 
nebylo v této velikosti k vidění téměř nic 
nového, a tak se zdá, že zanedlouho budou 
modely vzácnější než pověstný šafrán, či spíš 
než náhradní díly v našich prodejnách.

Obr. 6
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M. Psora z M1LR získal s modelem lokomotivy MÅV radu 326 
v kategórii A1/H0 II. cenu

III. cenu v kategórii Λ1/ΤΤ.Ν vybojoval V. A. Semerichin zo ZSSR 
s modelem lokomotivy SŽD radu VL19

XXXV. Medzinárodná súťaž 
železničných modelárov
sa uskutočnila od 23. 8. do 26. 8. vo Varšavě. 
Na póde PoTskej rudovej republiky sa konala 
po trinástlch rokoch a na jej priebehu bolo 
vidno, že organizátoři z novoustanoveného 
Porského združenia priaterov železnic 
a Varšavského klubu železničných mode
lárov sa přípravě podujatia věnovali naozaj 
svedomito.

V jury, vedenej Andrzejom Brzozowskim, 
pracovali trojčlenné skupiny rozhodcov 
z hostiterskej PLR, NDR, MLR, ČSSR a po 
prvý raz aj zo ZSSR. Modeláři z týchto piatich 
krajin přihlásili do súfaže 183 modelov, ktoré 
— okrem dvoch poškodených — bolí hodno- 
tené v 17 kategóriach. V modelovej verkosti 
HO sa v kategóriach A1, A2, B2 a C střetli 
modely zo všetkých krajin, aj ostatné kate-

górie malí medzinárodné obsadenie, aj keď 
štyri len modelmi z dvoch krajin.

Najpilnejšf bolí modeláři z NDR, ktori v 16 
kategóriach přihlásili 53 modelov. Naši zá- 
stupcovia sa účastnili len v siedmi kate
góriach, modeláři zo ZSSR, ktorých účast 
bola jednoznačným prínosom, v 16 kate
góriach. Ceny, ktoré získalo 89 modelov, bolí 
udělované na základe bodového hodnotenia: 
pre udelení prvej ceny bolo třeba získat 
najmenej 94, pre druhů cenu 90 a pre tretiu 
85 bodov.

Napriek přísnému posudzovaniu — naj- 
naročnejšf boli domácí rozhodcovia — získa
lo 87 modelov výše ako 85 bodov.

Naši modeláři obstáli aj v medzinárodnej 
konkurencii: v každej kategórii, v ktorej sa

Vysokú úroveň 
modelov zo ZSSR 
dokumentuje aj 
model lokomotivy 
SŽD Sč 20151.1. 
Prochorova, ktorý 
získal III. cenu v 
kategórii A2/H0

zúčastnili, obsadili predné miesta. J. Šilhán 
modelom podbijačky Matisa získal v kate
górii A1/TT.N prvé miesto. Na druhých 
miestach skončili V. Polívka st. s modelom 
lokomotivy 354.7 v kategórii A1/H0, 
V. Polívka ml. so služobným vozom Dd 
v kategórii B2/H0 a v kategórii C/HO 
J. Polák modelom remízy s vodnou nádržou. 
Tretie miesta vybojovali J. Vajsochr, J. 
Pejcha, J. Zelený, J. Urban a J. Smid s P. 
Veselým.

Aj keď československá účast bola úspěš
ná, je třeba v budúcnosti počítat s rastúcou 
kvalitou modelov a s konkurenciou soviet- 
skych modelárov. Budúca medzinárodná sú- 
faž železničných modelárov sa pri příležitosti 
osláv 150. výročia parnej železnice na území 
Československa bude konat v Brně. To by 
pre našich modelárov mala byt příležitost na 
předvedeme nielen kvalitných modelov, ale 
aj vysokej úrovně organizátorskej činnosti.

Ing. D. Selecký

Přehrad úspěšnosti jednotlivých krajin:

Krajina 1.
cena

II.
cena

III.
cena

Zvláát-Čestná 
na uzna- 

cena nie

Cel·
kom

NDR 1 8 21 ___ 1 31
ČSSR — 5 12 — 1 18
MUR — 3 1 — 1 5
PUR — 2 12 1 1 16
ZSSR 2 2 12 2 1 19

Trakční regulátor s operačním zesilovačem
Při komplikovaných směrových a výško

vých poměrech na kolejišti nestačí běžné 
regulátory trakčního napětí. Při zvětšení 
jízdních odporů (jízda v obloucích či do 
stoupání) znatelně klesá rychlost modelu, při 
jízdě po spádu, kdy je zatížení menší, se 
zvyšuje. Není-li jízda vlaku řízena ručně, jsou 
zapotřebí takové regulátory trakčního výko
nu, které dokáží samočinně upravit výstupní 
výkon podle mechanického zatížení.

Jednoduchým regulátorem s automatic

kou kompenzací výkonu podle zatížení je 
zpětnovazební regulátor na obr. 1, v němž 
jsou aktivními prvky dva tranzistory a ope
rační zesilovač.

Výstupní svorky, napájející koleje, jsou 
označeny p a m. Potenciometr R2 slouží 
k nastavení rychlosti jízdy, potenciometr R5 
k seřízení míry kompenzace výstupního 
výkonu; tento prvek musí být dimenzován na 
vyšší zatížení (vyhoví drátový typ 5 W), 
protože jím prochází plný trakční proud.

Obr. 2

Vhodný zdroj napájecích napětí, která jsou 
potřebná k činnosti regulátoru, je na obr. 2. 
Transformátor Tr1 s usměrňovačem z diod 
D1 až D4 a s integrovaným stabilizátorem IO 
dodává stejnosměrné napětí 12 V především 
pro trakci (na obr. 1 je tato svorka označena 
+12 (tr) a pro operační zesilovač (+12). 
Transformátor Tr2, například běžný zvonko
vý transformátor se sekundárním napětím 
5 V, slouží se zdvojovačem z diod D5, D6 
a kondenzátorů C3, C4 jako zdroj záporného 
napětí pro operační zesilovač. Vzhledem 
k malému proudovému odběru je využitelný 
I pro několik stejných regulátorů.

PH

Rozpis použitých součástek

R1 10 k Tr1 traf o 220/14 až 16 V
R2 1 k Tr2 trafo zvonkové

220/3-5-8 V
R3 56 D1 až D4 1N5401
R4 10 k D5, DS KY132/80
R5 12 až 22/5 W D7, D8 LQ 1731
OZ MAA741CN R1, R2 1 k
T1 KF508 C1 2000 až 5000 mF/35 V
T2 KU611 C2 100 UF/15 V 

C3, C4 500 mF/15 V 
ΙΟ MA7812
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M IS T R O V S T V Í Č S S R  
V E  V O L N É M  L E T U

Opava, 10. až 11. září

Garantem naší nejvyšši domácí soutěže se 
stal OV Svazarmu v Opavě. Díky zkušenos
tem pořadatelů, špičkové výkonnosti soutě
žících i počasí mělo mistrovství skutečné 
vysokou úroveň. Celkem jedenaosmdesát 
soutěžících bylo postaveno před náročný 
úkol: odlétat ve dvou dnech čtrnáct sou
těžních startů. Již v sobotu se však po 
dohodě se sportovním komisařem Anto
nínem Tvarůžkou a dohlížitelem RMo ÚV 
Svazarmu Drahoslavem Štěpánkem místo 
plánovaných deseti kol odlétalo jedenáct, 
a tak se v neděli dopoledne létala jen tři 
a zbyl dostatek času na rozlétávání.

Po celou dobu soutěže bylo slunečno a jen 
chvílemi vál mírný větřík z různých směrů, 
spíše jen jako výsledek termické aktivity 
různorodého okolí pozemků Slezského aero
klubu v Zábřehu. Dění na ploše charakterizo
val výrok jednoho z účastníků, že soutěž 
připomíná zpomalenými pohyby soutěžících 
spíše závod halových modelů. Donáška 
modelů, které přistávaly zhruba sto metrů od 
místa startu, nemohla prověřit fyzickou kon
dici soutěžících, o to více ovšem bylo 
mistrovství náročné psychicky. Trochu víc se 
rozfoukalo až před závěrečným čtrnáctým 
kolem a rozlétáváním, kdy vítr dosahoval 
rychlosti až 5 m/s.

V kategorii F1A bylo jedenáct sobotních 
kol pouhým prologem, v němž nezklamal 
žádný z favoritů. Zpočátku přišly ke slovu 
modely do klidu, ale v dalším průběhu 
soutěže i taktické. Létalo se na sedmi 
startovištlch, vyčerpání pětiminutového pra
covního času znamenalo ztrátu pořadí. Na 
většině startovišf si samotní účastníci stano
vili pevné pořadí, dohadované vždy před 
začátkem kola. Sympatie si získali slovenšti 
modeláři na startovišti, kde létal účastník 
mistrovství světa juniorů Martin šuchtár: 
úvodních deset kol absolvoval bez ztráty 
jediné sekundy také díky tomu, že měl od 
ostatních „divokou kartu", tedy že mohl 
startoval kdykoliv, ačkoliv jinak bylo pořadí 
pevně stanoveno. Jiná byla situace na starto
višti, kde se shodou okolností sešli reprezen
tanti. Byli většinou „plni" až do třináctého 
kola a létali velmi ohleduplně k ostatním, aby 
se dostalo na všechny. Přestože i zde občas 
využívali ke startu až druhého pracovního 
času, nikdy nemuseli spěchat.

Po sobotních jedenácti kolech zůstalo 
ještě osm soutěžících s plným počtem se
kund. V nedělním dopoledni však postupně 
odpadli J. Orel (140 s), A. Vaněk (165 s 
a ještě 163 s), poslední kolo přineslo smůlu 
ing. Hořejšímu (100 s), který dal na neprově
řenou sondu, a stejný osud potkal i J. 
Náhlovského (91 s). A. Barta se dostal do 
časové tísně a nezbylo mu nic jiného než 
v poslední minutě model vypnout a svěřit se 
osudu (97 s). Velmi pěkný výkon však podali 
někteří z těch, kdo zaznamenali ztrátu několi
ka sekund už v sobotu: P. Dvořák 
a P. Motalík z Prahy, M. Pokorný z Lomnice 
nad Popelkou a J. Pokorný z Jindřichova 
Hradce i L. Chlupáč ze Semil.

V 11.30 h byl vyhlášen pracovní čas pro tři 
mušketýry, kteří dokončili soutěž se všemi 
maximy. Ivan Crha odstartoval do výstřelu

a našel stoupavý proud, do nějž okamžitě 
vypnuli své modely i Josef Blažek a ing. 
Lubomír široký, a všichni dosáhli i čtyřminu- 
tového maxima. V dalším kole odpadl I. Crha 
časem 150 s, Blažek a ing. Široký však 
museli absolvovat ještě jeden start. Ing. 
široký vypnul po krátkém hledáni v nárazu 
větru a přistál už po 126 s, takže skončil 
druhý. Na jeho umístění nemohlo už nic 
změnit ani anulováni jeho posledního startu 
po kontrole délky vlečné šňůry (jen ta otázka, 
s jak dlouhou šňůrou létal celou soutěž, 
kdyby nebyla . ..) Mistrem ČSSR pro rok 
1988 se po zásluze stal Josef Blažek ze 
Sezimova Ústi, který při posledním startu 
hledal v předpolí startoviště déle, pak však 
model ustředil a letěl potřebných šest minut 
ještě s velkou rezervou výšky.

Přehlídka modelů na tomto mistrovství 
určité potěšila ing. Hořejšího i I. Crhu, 
protože jejich konstrukce převládaly, 
a v řadě případů ve špičkovém provedení. 
Platí to i o modelech, které startovaly 
v rozlétávání. Stále je ovšem rozhodující 
osobnost soutěžícího, což se týká i piešťan
ských kompozitových modelů, jež jsou 
v rukou Jaromíra Orla perfektním sportov
ním náčiním, kdežto v rukou jiného modeláře 
se stávají větroněm průměrným. J. Orel také 
potvrdil, že tyto modely ještě ladí, zejména 
zmenšuje pozitiv na křidle, aby model nele- 
hal do ostré zatáčky, ale vystoupal — v jeho 
případě do šedesáti metrů — s plynulým 
přechodem do kluzu. Tyto úpravy je však prý 
možné uskutečnit výhradně na čerstvém 
křidle, zhruba po půl roce již nejsou možné.

Průběh soutěže v kategorii F1B nadchl 
všechny fanoušky gumáků, ale musel potěšit 
i ostatní diváky; její závěr byl z celého 
mistrovství nejdramatičtéjší. Celkem se pre
zentovalo osmnáct účastníků, včetně teplic
kého Josefa Klímy. Nechyběla ani nejnovější 
akvizice, juniorský mistr světa Vladimír Ku
beš mladší ze Sezimova Ústi.

V daných podmínkách rozhodoval — při 
dosahovaných výškách v motorovém letu 
přes sedmdesát metrů — o pořadí menši 
počet chyb v odhadu termické situace. Hned 
v druhém kole doplatil na takovou chybu 
Josef Klíma a letěl pouhých 83 s; s dalšími 
třinácti maximy to stačilo jen na páté místo. 
Leopold Kolář ze Studénky, rozvážné usměr
ňovaný svým šestnáctiletým synem, rovněž 
jednou „spadl", ale za 133 s, což mu vyneslo 
čtvrté místo. Vladimír Kubeš starší sice na 
maximum nedosáhl dvakrát, ale ztratil do
hromady jen 39 s, což v celkovém součtu 
dalo třetí místo. V životní formě létali Franti
šek Radó z Partizánského a Jiří Libra z Brna, 
kteří bez ztráty jediné sekundy absolvovali 
i dvě kola rozlétávání. Při vyhlášení pracov
ního času třetího kola s maximem šest minut 
však na startovišti chyběl Libra, hledající 
model. Kolem Ferka Radó se již ozývaly 
hlasy: „Teď už ti stačí hodit model z ruky .. 
Ale čtyři minuty před koncem pracovního 
času zcela vyčerpaný Libra bez modelu 
přiběhl, vrhl se do bedny a začal připravovat 
model náhradní. To už František Radó 
odstartoval a řidiči létáni nahlas odpočítával 
posledních deset sekund pracovního času.

Ve druhé sekundě před koncem Jirka Libra 
svůj model hodil — pro vítězství: dosáhl času 
252 s, zatímco Radó 230 s.

Mistrovství ukázalo, že naši soutěžící, kteří 
nikdy neměli problémy se stavbou špičko
vých modelů ani s použitím nejmodernějších 
pracovních postupů, zvládli i přechod na 
gumu F.A.I., jež je co do kvality rovnocenná 
sporadickým zbytkům Pirelli, a vybudovali si 
i kontakty, aby této gumy měli dostatek. 
Ještě cennější je, že starší generace si za 
sebe cílevědomé vychovává nadějné nástup
ce. Byla by škoda nedat jim šanci.

V kategorii F1C bylo opět čtrnáct sou
těžních kol jen úvodem. Jiří Kaiser ztratil 
v sedmém kole šest sekund, což jej odsunulo 
na čtvrté místo. Jirku Doležela zradila hned 
v úvodním kole brzda vrtule, takže dvakrát 
přetáhl motorový let a zapsal nulu, což jej 
zcela vyřadilo z boje o přední umístěni. 
Spolehlivé létali strakoničtí Václav Patěk 
a Karel Houček, kteří postoupili do roz
létávání společně s Čeňkem Pátkem, jenž 
měl bezesporu nejčistší motorové lety: bez 
jediné výjimky předváděl starty s hozením 
modelu přesně proti větru, takže model se ve 
svislém stoupáni otočil kolem své osy o 180° 
a na vrcholu přecházel potlačením po větru 
do kluzu bez ztráty jediného metru.

Rozlétávání tedy slibovalo velkou podíva
nou, vše se však nečekaně rozhodlo už ve 
druhém kole; všichni tři aktéři odstartovali 
najednou a stoupák, který v nižší letové 
hladině odnášel větroně k jistému maximu, 
nadlétli. Pořadí prvních tří, dané časy 
z tohoto kola, se však zdá být vzhledem 
k celému průběhu soutěže spravedlivé.

Budoucnost této kategorie ovšem stoji 
a padá na motorech, respektive výbrusech, 
jež jsou dosud získávány za cenu značných 
finančních obětí soutěžících.

Za pořadatele jmenujme alespoň předse
du organizačního výboru J. Daňka, řídicího 
létání F. Zieglera a pracovníka OV Svazarmu 
v Opavě J. Viláška, když už nelze uvést 
všechny, kteří se na organizaci soutěže 
podíleli: časoměřiče, ty, kteří se starali 
o stravováni přímo na místě, i ostatní, 
zabývajíc! se výsledkovou tabuli, rádiovým 
spojením, prací na počítači atd. Jediným 
přáním těchto skutečných modelářských 
fandů bylo přispět k průběhu soutěže, aby 
byla vrcholnou po všech stránkách. A to se 
jim bezesporu podařilo.

— I w —

VÝSLEDKY:

Kategorie Ft A: 1. Josef Blažek, Sezimovo 
Ústi 2520 + 240 + 300 + 360; 2. ing. Lubomír 
Široký, Plasy 2520 + 240 + 300 + 0; 3. Ivan 
Crha, Lomnice nad Popelkou 2520 + 240 
+ 150; 4. Pavel Dvořák, Praha 2517; 5. 
Lubomír Chlupáč, Semily 2511 s

Kategorie F1B: 1. Jiří Libra, Brno 2520 
+ 240 + 300 + 252; 2. František Radó, 
Partizánske 2520 + 240 + 300 + 230; 3. 
Vladimír Kubeš st„ Sezimovo Ústí 2481; 4. 
Leopold Kolář, Studénka 2473; 5. Josef 
Klima, Teplice 2423 s

Kategorie F1C: 1. Čeněk Pátek, Praha 
2520 + 240 + 208; 2. Václav Patěk 2520 + 240 
+ 166; 3. Karel Houček, oba Strakonice 2520 
+ 240 + 151; 4. Jiří Kaiser, Praha 2514; 5. 
Jindřich Michálek. Ostrava 2467 s
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IX. Memoriál 
Jiřího Smoly
Velká Dobrá, 4. září

Meteorologové neslibovali na neděli nic pěkného a předpověď jim 
tentokrát vyšla. Nad letištěm byly deštěm nasáklé tmavé mraky a vál 
nepříjemný nárazový vítr. Modeláři jsou naštěstí nezmaří, a tak je 
taková maličkost neodradila.

Navzdory nepřítomnosti tradičního ředitele soutěže V. Hadače a T. 
Sládka z naší redakce, kteří byli v zahraničí, proběhla soutěž bez 
zádrhelu, neboť ji vzali do svých rukou zkušení pořadatelé — ředitel 
soutěže A. Koťátko, sportovní komisař ing. Bulička, J. Suchomel 
a členové LMK Praha 6, LMK Praha 4 a LMK Kamenné 2ehrovice.

V hlavní soutěži se s modely na C02 utkalo na 80 modelářů, což 
byla při daném počasí účast velmi dobrá. Bylo mezi nimi 15 členů 
dvou budapešťských klubů, nechyběl ani neúnavný propagátor sifo
nového polétání K. J. Hammerschmidt z NSR.

Počasí se naštěstí trochu umoudřilo, a tak měli z létání požitek i 
diváci. Krátce před polednem už bylo zřejmé, kdo má naději na 
získání putovní ceny: Do rozlétání postoupili obhájce titulu dr. 
Benedek, Z. Krásný z LMK Kamenné Žehrovice a junior D. Frič z LMK 
Ústí nad Orlicí. Ve finále model nejdříve vypustil D. Frič, krátce po 
něm využil chvilkového uklidnění větru Z. Krásný. Dr. Benedek, jemuž 
snad odpovědnost trochu svázala ruce, vhodnou chvíli propásl, a 
odstartoval k opravnému letu až v závěrečných sekundách pracov
ního času. Z. Krásného už nepřekonal a skončil druhý. D. Fričovi bylo 
náplasti kromě účasti v rozlétávání první místo v juniorské kategorii, 
v níž loni skončil třetí.

Výsledky kategorie C02 — senioři: 1. Z. Krásný, LMK Kamenné 
Žehrovice 600+180: 2. dr. G. Benedek, Cavalloni Budapešť 600+155; 
3. S. Kopřiva, LMK Tachov 595: 4. P. Zámečník. LMKZamberk 594; 5. 
L. Bádovszky, Cavalloni Budapešť 590 — iunioři: D. Frič, LMK Ústi 
nad Orlici 600+138; 2. K. Mládek. LMK Ústí nad Orlicí 590; 3. L. 
Luňák, Chtěny 577; 4. J. Luňák, ZO Borohrádek 523; 5. J. Tauer, LMK 
Pňovany 479 — žáci: B. Rýz, LMK Choceň 560+117; 2. D. Vašinová, 
LMK Ústí nad Orlicí 560+33; 3. J. Horký, LMK Dobříš 557; 4. P. 
Vašina, LMK Ústí nad Orlicí 553; 5. P. Chalupa, LMK Kamenné 
Žehrovice 491 s

Gumičkářů se letos navzdory stálému nedostatku gumy sešel rovný 
tucet. Po vyrovnaných výkonech zvítězil P. Janda, následován 
loňským vítězem V. Valentou. Smůla provázela pyšelského J. 
Varteckého, jemuž první model po přistání na silnici přejelo auto 
a druhý po čtvrtém kole nenašel.

Výsledky kategorie B1: 1. P. Janda, LMK Praha 611 536; 2. V. 
Valenta, LMK Stochov 473; 3. J. Slanina, LMK Choceň 406; 4. A. 
Novotný, LMK Mělník 398; 5. V. Jiránek, LMK Mladá Boleslav 380 s

Modeláři, kteří se alespoň okrajově zajímají o volná samokřídla, 
zarytí bezocasníci i jen příznivci kategorie F1A/Sa se asi 
v nejhojnéjším počtu setkávají právě na Memoriálu J. Smoly. Letos to 
platilo dokonce dvojnásob, neboť koncem září se na tradičním 
setkání veteránů ve Velké Dobré soutěž samokřídel pro nepřízeň 
počasí nekonala.

Na smolovském trávníku — ale i vysoko nad ním — svítilo v neděli 
16 samokřídel, z toho tři létající prkna, tři bezocasníci se zápornou 
šípovitostí křídel a deset klasických samokřídel. Tuto různorodou 
sbírku oživovalo devět soutěžících ze čtyř tuzemských klubů: 
zahraniční konkurence protentokrát chyběla.

Za zmínku stojí zápornik ing. Alferyho a zvláště pak modré prkno V. 
Můllera, jež létalo výrazně nejlépe a jenom zbrklost jeho majitele mu 
znemožnila zvítězit. Nakonec byla úspěšná typická klasická samokří-

Držitelem putovního 
poháru se stal 
Zdeněk Krásný 
z LMK Kamenné 
Žehrovice

Nejúspěšnějšim 
zahraničním 
účastníkem soutěže 
RC V2-PM se stal 
Norbert Koch

Žák Bohuslav Rýz 
z LMK Choceň 
zvítězil až po 
rozlétávání

dla v rukou rozvážných modelářů, jakými jsou oba Spáleni a ing. M. 
Drnec.

Výsledky kategorie F1A/Sa: 1. J. Spálený, LMK Pyšely 324; 2. V. 
Muller, LMK Pyšely 319; 3. ing. M. Drnec, LMK Rosice 251; 4. F. 
Spálený, LMK Pyšely 242; 5. P. Pištěcký, Let Kunovice 238 s

Maketáři představili celkem 22 modelů. Po loňské premiéře 
s nepříliš věrohodnými maketami se maďarští modeláři polepšili. T. 
Krasso dokonce létal s maketami československých letadel Sťakr 
a Bestiola. Pro svůj jasné žlutý nátěr a poměrně jednoduchou stavbu 
byl velmi přitažlivý Farman 451 rakovnického D. Dvořáka, líbily se 
i modely V. Vaňka z Pelhřimova. Tonda Alfery, jemuž uvolněná 
pneumatika v kufru auta řádně vytřídila modely, létal s opraveným 
„kombajnem" 11-10 a podle očekávání i zvítězil.

Výsledky soutěže maket na C02 1. ing. A. Alfery, Let Kunovice 
(11-10) 179; 2. S. Cipl, Kladno (JodeI Bébé) 154; 3. D. Dvořák, 
Rakovník (Farman 451) 138; 4. V. Vaněk, Pelhřimov (Fokker D-VII) 
138; 5. V. Benda, Pelhřimov (Piper L-4A) 123 b.

Na spodní, či od silnice nejvzdálenější, části letiště se již potřetí 
sešli příznivci kategorie RC V2-PM. Mezi 21 soutěžícími byli i modeláři 
z NDR, které prý přitahuje báječná soutěžní atmosféra Memoriálu.

Všechny lety byly soutěžícími i diváky sledovány s napětím, neboť 
v nárazovém větru přistávali i favorité mimo čtverec, nebo se jim 
občas při velké rychlosti „podařilo" otočit větroň na záda.

Jak se má s „péemkami" létat,předvedli modeláři z NDR. Navzdory 
větší hmotnosti modelů (pravidla NDR povolují minimální hmotnost 
modelu 1000 g na 1 cm3 zdvihového objemu motoru) létali nejvýše. N. 
Koch dokonce zastavoval motor v 60 místo v 90 s! Přesto získal 1733 
bodů — o sedm bodů ménět než je maximum — a stal se 
nejúspěšnějšim účastníkem soutěže. Z domácích modelářů si nejlépe 
počínal M. Křižka z LMK Praha 611, který po vyrovnaných letech 
těsně zvítězil.

Výsledky kategorie RC V2-PM: — N. Koch, NDR 1833; 1. M. Křižka, 
Praha 611 1666; 2. J. Petřík, Chomutov 1663; 3. P. Hasman, Praha 
411 1632; 4. M. Krich, Chomutov 1623 b.

M. Salajka, PM a J. Suchomel

Další fotografie naleznete na III. straně obálky.
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Flémalle 88
Ing. Antonin Alfery

Letošní dvanáctý ročník známé mezi
národni soutěže halových modelů v belgic
kém Flémalle se konal ve dnech 26. až 28. 
srpna. Kromě domácích soutěžících se ho 
zúčastnili modeláři z NSR, Francie, Nizozemí, 
Řecka a své modely k létání „proxy" zaslali 
i Američané a Japonci. Proti dřívějším létům 
naopak chyběli Švýcaři a část stálých účast
níků z Francie. Již potřetí mělo ve Flémalle 
zastoupení také Československo; s ing. 
Koutným z Brna jsem tentokrát přijel i já.

Program tohoto setkání vyznavačů halo
vého létáni je rok co rok neměnný — létají se 
kategorie F1D, F1D začátečníci, E.Z.B., Micro 
35, Formule Holy, oříšky a pistácia.

Hala, v níž soutěž probíhala, má sice 
poměrně velkou plochu, ale je kryta sedlo
vou střechou, jež je uprostřed vysoká 11 m 
a u stěn jen asi 8 m. Ze stropu vyčnívají 
nosníky, ve středu haly asi o 30 cm, u stěn 
vlče než o metr. Prostor mezi těmito žebry 
vyplňují zavěšená svítidla a na obou kratších 
stranách haly také konstrukce sklopných 
basketbalových košů.

I v těchto podmínkách dosahoval vítéz 
v kategorii F1D — v níž však soutěžili pouze 
tři modeláři — W. Nimpsch z NSR časů okolo 
25 min. Ovšem prvních deset minut z jeho 
letů bych popsal jako létání na tyči, neboť 
Nimpsch prakticky nepřetržitě stíroval. Počet 
soutěžících v kategoriích F1D začátečníci, 
E.Z.B. a Micro 35 se pohyboval okolo deseti. 
Tyto kategorie máji zřejmé přispět k většímu 
rozšíření halových modelů, naše P3 mi však 
připadá pro tento účel vhodnější. Formule 
Holy je vlastně přípravkou pro oříšky, proto 
modely mají i stejné rozpětí 330 mm. Z pěti 
povolených startů se do výsledků započítáva
jí tři nejlepšl. Ing. Koutný v této kategorii 
vybojoval se svým Komárem (MO 2/1986) 
mezi deseti účastníky druhé místo.

Belgická pravidla oříšků i pistácií se výraz
ně odlišují od našich. U oříšků je omezen 
průměr vrtule na 140 mm a tato kategorie se 
dále dělí na dvě třídy: Duration (trváni letu) 
a Scale (makety). V první třídě se létá pět 
startů, výsledky tří nejlepších (jeden musí být 
se země) se sečtou, vynásobí dvěma 
a přičtou ke statickému hodnocení. O celko
vém výsledku tak rozhodují především délky 
letů. Naproti tomu u maket rozhoduje static
ké hodnocení, model však musí ve třech 
z pěti možných startů se země dosáhnout 
časů nejméně 15 s. Pistácia se hodnotí 
podobně jako třída Duration, modely však 
nemusejí startovat se země a nemají omeze
ný průměr vrtule. Statické hodnocení je 
poměrně složité (pro Duration a Scale rozdíl
né), takže bodování čtyřiceti pěti oříšků 
a šestnácti pistácií trvalo jeden a půl dne . . .

Rozdíly ve způsobu hodnocení vedly záko
nitě k jiným výsledkům, než jaké jsme 
očekávali na základě našich zkušenosti. 
Nakonec jsme ale mohli být vcelku spokoje
ni, zvláště přihlédneme-li k tomu, že až na 
pistácio Guillebaud Tandem ing. Koutného, 
postavené speciálně pro tuto soutěž, jsme

Rek George Kandylakis zhotovil k maketě 
letounu Avro F i pilota. Vložená práce se mu 
vyplatila: s modelem zvítězil v kategorii 
Peanut-Scale. Letů delších než 20 s však 
model není schopen

létali s běžnými oříšky, dodatečné uprave
nými, aby odpovídaly belgickým pravidlům. 
Zájem o čs. modely byl skutečně velký, 
stejně jako o ukázky motorů na C02 z dílny 
ing. Gašparina. Ostatně starty se země 
pistáciové Avie BH-7b s motorem o zdviho
vém objemu 2 mm3 jsou vždy zážitkem i pro 
ty, kteří už tento model znají.

Výsledky

Peanut Duration (34 soutěžících): 1. J. 
Delcroix (Lacey M-10), Francie 1074,5; 2. J. 
Weil (Cloudbuster), NSR 1008,5; 3. A. Alfery 
(Heinkel He-70G) 984,5; 4. L. Koutný (Kalinin 
K-5) 971,5; 6. A. Alfery (F-450) 940; 14. 
A. Alfery (P-100TS), oba Brno 806 b.

Peanut Scale (11): 1. G. Kandylakis (Avro 
F), Řecko 512; 2. A. Alfery (Spitfire L.F. 
Mk.IXe) 503; 3. A. Alfery (Me-109F) 501,5; 4. 
L. Koutný (Albatross W-4) 499; 6. A. Alfery 
(Aichi Seiran), 478,5 b.

Pistachio (16): 1. J. Weil (Cloudbuster), 
NSR 808; 2. A. Alfery (Spitfire Mk.XIVe) 
790,5; 3. A. Alfery (Canard) 729; 5. A. Alfery 
(Waterman Gosling) 652; 7. L. Koutný (Guil
lebaud Tandem) 580 b.

Mistrovství ČSSR 
v kategorii F1E

Několik let se snažili modeláři ze ZO 
Svazarmu při JZD Vítěný únor v Troubeliích 
na Olomoucku, aby jim byla svěřena organi
zace některé z vrcholných akcí v kategorii 
F1E. Letos se konečně dočkali: ve dnech 16. 
až 18. září se na vrchu Hůrka u Troubelic 
konalo mistrovství ČSSR v kategorii svaho
vých modelů.

Organizátoři se svého úkolu zhostili způso
bem na domácích soutěžích nevídaným. Již 
v pátek odpoledne při příjezdu nás upoutal 
nápis „Vítáme účastníky M-ČSSR F1E", 
vyvedený metrovým písmem přímo na bílé 
stěně místního kulturního domu. Tam byl 
také hlavní stan celé akce: prezentace účast
níků, stravování; konaly se zde i kulturní 
programy.

Pořadatelé nezapomněli snad na nic. Ve
čery byly zpestřeny folklórním souborem 
Rosa, při jehož programu „č í só hode" utrpěl 
dohlížitel soutěže D. Štěpánek pomazání 
vařečkou povidel, vystoupením žáků Lidové 
školy umění, promítáním archívních filmů 
s modelářskou tematikou, v nichž jsme měli 
možnost zhlédnout sportovního komisaře 
z.m.s. J. Kalinu v mladším vydání. Každý den 
se promítaly videozáznamy pořízené během 
soutěže.

Mistrovství se zúčastnilo jedenadvacet 
soutěžících: dvanáct z ČSR, pět ze SSR, tři 
reprezentanti s přímým postupem a jako 
host M. Raletič z Jugoslávie. Létalo se na 
deset startů, sedm se uskutečnilo v sobotu 
a tři zbývající v neděli.

Podmínky byly obtížné. Po oba dny bylo 
zataženo, poměrně chladno a vál severo
západní vítr o rychlosti 3 až 6 m/s. Sám 
kopec Hůrka je poměrně nízký a startoviště 
bylo umístěno na mírném svahu. Modely se 
tedy musely poměrně dlouho probíjet 
přízemní turbulencí, a tak je ve výsledkové 
listině řada startů pod 30 s. V tvrdých 
podmínkách měli možnost se prosadit ti 
opravdu nejlepší; jeden pokažený start ještě 
neznamenal vyřazení ze souboje o prvenství. 
Ze soutěže vyšel nakonec vítězně m.s. R. 
Musil, létající poměrně riskantně s pomalým 
a lehkým modelem. Potěšil vzestup sloven
ských účastníků; třetí skončil ing. M. Mravec 
a čtvrtý ing. I. Tréger. Z.m.s. B. Berger, hlavní 
iniciátor celé akce a duše organizačního 
výboru, zaplatil daň své zaneprázdněnosti 
pořadatelskými povinnostmi a obsadil až 
osmé místo. Příslibem do budoucnosti byl 
dobrý výkon místních mladých borců Horná 
a Frommela, kteří teprve v závěru soutěže 
klesli na dvanácté a třinácté místo.

Za dokonale zorganizovanou akci se sluší 
poděkovat celému organizačnímu výboru, 
zejména B. Bergerovi, předsedovi ZO Sva
zarmu i předsedovi JZD Vítězný únor. Bez

jejich porozumění a přispění by to měli 
modeláři mnohem těžší.

Ing. Ivan Hořejší

Výsledky: 1. R. Musil 834; 2. J. Mach 757,2; 
3. ing. M. Mravec 718,8; 4. ing. I. Tréar»· 
692,8; 5. J. Nohel 683,6 %

Přebor ČSR 
družstev juniorů

v kategoriích A1 a F1A se konal ve dnech 16. 
až 18. září v Uherském Hradišti. Jeho 
uspořádáním byl pověřen RC klub JZD 
Vítězný únor Zlechov ve spolupráci s klubem 
Fénix Aerotechnik Kunovice.

Soutěž se uskutečnila na letišti n. p. 
Kunovice. Vál jen mírný vítr o rychlosti 1 až 
3 m/s, oblaka však byla velmi nízko. Vedoucí 
družstev na většině startovišť nechali nejprve 
odlétat starty v kategorii A1. Úroveň modelů 
nedoznala znatelný vzestup. Vedle známých 
osvědčených typů zde měly zastoupení 
i modely ze stavebnic. Krouživý vlek 
a vystřelení činily potíže více než polovině 
startovního pole. Poněkud problematická se 
zdá být účast žáků, jíž se kraje často 
připravují o lepší umístění. Výsledkem 1702 s 
získalo v kategorii A1 přebornický titul 
družstvo Severomoravského kraje, v němž 
byla největší osobností jediná ženská účast
nice L. Fuciánová. V. Pavelec i P. Samánek jí 
ovšem zdatně sekundovali. Na druhém místě 
skončili časem 1646 s Východočeši L. Fejfar, 
P. Veselý a J. Sekot, třetí pak byli Severočeši 
R. Brandejs, M. Trefný a P. Bártík výsledkem 
1625 s.

Soutěžící v kategorii F1A se většinou znali 
z dřívějších přeborů i z nominačního výběru. 
„Strojový park" ovlivňuje seniorská špička 
každého kraje. Podle modelu a taktiky tak lze 
celkem snadno určit příslušnost soutěžícího. 
Od druhého kola se dostali do vedení 
favorizovaní Jihomoraváci, jimž však šlapali 
na paty Západočeši a Jihočeši. Drama 
vyvrcholilo v posledních dvou kolech, kdy se 
štěstí nakonec přiklonilo na stranu Západo
českého družstva. Tečku za soutěží však 
udělalo až rozlétávání do nějž se probojovali 
R. Slajs a K. Singer. Slajs vystihl doznívající 
termiku na začátku kola a nalétl i čtyřminuto- 
vé maximum, Singer krátce před koncem 
kola dosáhl po slušném vystřelení jen 140 s. 
Západočeské družstvo ve složení K. Singer, 
P. Sušánka a J. Fleischhans získalo titul 
přeborníka ČSR časem 3641 s, druzí Jiho
moraváci J. Gablas, J. Sovadina a J. Pavlík 
nalétali 3588 s; třetí místo obsadili Jihočeši P. 
Mika, J. Janíček a J. Bouda.

Přebor měl dobrou sportovní úroveň. Za ní 
však zůstali vedoucí některých krajů, kteří 
neúnavnému sportovnímu komisaři L. Stef- 
kovi přidělali práci tím, že jejich svěřenci 
neměli v pořádku průkazy o zdravotní způso
bilosti a dokonce ani sportovní licence. 
Pořadatelé projevili snad až příliš skromnos
ti, když na slavnostní zahájení nepozvali 
představitele územních orgánů.

Mistrovství ČSSR ve volném letu je organi
zováno každé dva roky. Meziroční proluku by 
určitě dobře vyplnilo mistrovství ČSSR junio-

Pro žáky 8. tříd ZS nabízí uplatněn! v leteckém 
prOmyslu

k. p. MIKROTECHNA — Modřany, 
koncern čs. leteckého průmyslu AERO. 

tel. 40 15 798, lin. 427 
Náborová oblast Praha

Studijní obory s maturitou:
— mechanik seřizovač
— mechanik letadlových přístrojů

Učební obory tříleté:
— mechanik (i dévčata)
— elektromechanik (i dévčata)
— obráběč kovů
— nástrojař
— lakýrník
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rů. Důvody jsou hned dva: jednak by se tlm 
zkvalitnil výběr na juniorské mistrovství 
světa, jehož první ročník nám přinesl tři 
medaile, jednak by se mohl zvýšit i počet 
mladých modelářů do devatenácti let zapoje
ných v modelářských klubech Svazarmu.

V. Levý

Celoslovenská súťaž 
v kategórii RC V2

sa lietala v dňoch 27. až 28. augusta v Nových 
Zámkoch ako V. ročník „Súřaže o putovný 
pohár SNP". Z nominovaných šesřdesiatich 
ósmich sůřažiacich na základe výsledkov 
z krajských majstrovstiev dokončilo súťaž 
šesťdesiaf štyri. V fažkom šesfkolovom 
zápolení zvífazil Ing. Milan Blažek z Holíča 
výsledkom 2592 b., na druhom mieste sa 
umiestnil Ernest Tesárek z Bratislavy so 
2567 b. a tretle miesto obsadil Ing. Julian 
Onderčin z o Zvolena výsledkom 2552 b. Na 
štvrtom a piatom mieste sa umiestnili Zdeno 
Ďurka zo Spišskej Novej Vsi a Pavol Košecký 
zo šurian.

Poďakovanie za zdárný priebeh súťaže 
patří rozhodcom pod vedením Ing. J. Gúta 
a J. Nemeša, časomeračom a všetkým 
ostatným, ktorí sa na jej príprave podielali. 
Za hodnotné a pěkné ceny, ktoré věnovali Z V 
ROH Tesla, VD Brašňa a JCP Stúrovo, ako aj 
za vytvorenie príjemnej atmosféry, sa na 
závěr v mene súťažiacich poďakoval uspo- 
riadateťom nestor slovenských modelárov 
zaoberajúcich sa RC modelmi, J. Cerha zo 
Zvolena.

V prvý súťažný deň sfažilo súfažiacim 
podmienky počasie; najma verký vietor 
a chlad. Zadosťučinenlm bol druhý daň, 
ktorý sa vyznačoval pěkným termickým po
časím. Aj napriek týmto prírodným výkyvom 
boli dosiahnuté hodnotné športové výkony.

Všetci zúčastnění súfažiaci dúfajú, že táto 
najviac obsadzovaná kategória na Slovensku 
sa dočká svojich majstrovstiev, tak ako ich 
majú modeláři v CSR, aj keď ide o národnú 
kategóriu.

Pavel Petrovský

■ V sobotu 9. července uspořádal LMK 
VUMA Nové Město nad Váhom soutěž 
v kategorii RC V2. Zúčastnilo se jí pětadvacet 
soutěžících, z nichž byl nakonec nejú
spěšnější I. Mikulec ze Suran (1329 b.). Další 
místa obsadili F. Hbfer z Vítkovic (1295 b.) 
a S. Oršula ze Zemianských Kostolan 
(1284 b.). V soutěži družstev zvítězili Mikulec 
s Košeckým ze Suran, doplnění Oršulou.
■ Soutěž v kategorii SUM se létala 30. 
července v Lenoře. Mezi juniory zvítězil L. 
Vinař ze Sedlčan (1294 b.), mezi seniory se 
nejlépe dařilo V. Šťastnému z Kladna 
(1353 b.).
■ Soutěž v kategoriích H a A1 uspořádal 27. 
srpna LMK Žatec. V kategorii H zvítězil mezi 
žáky P. Fuxa ze Slaného (391 s), mezi seniory 
si nejlépe vedl J. Šmolek z Teplic (488 s). 
V kategorii A1 si mezi žáky zopakoval P. 
Fuxa své vítězství z předešlé kategorie 
(600 s), mezi seniory byl nejúspěšnější V. 
Hadzinský z Tachova (600 s).

O „Lipůvský štít" v kategorii RC V2 
bojovalo padesát modelářů v Lipůvce. Mezi 
čtrnácti juniory si nejlépe vedl M. Drštička 
z Třebíče (1188 b.), další místa obsadili J. 
Bartolšic z České Třebové (1121 b.) a J. 
Vídenský z Třebíče (1072 b.). Mezi seniory 
zvítězil J. Kobulej z české Třebové (1250 b.) 
před svým klubovým kolegou P. Simonem 
(1229 b.) a V. Drštičkou z Třebíče (1216 b ).

O den později se v Blansku létala další 
soutěž v této kategorii. Mezi juniory opět 
zvítězil M. Drštička s 1372 b. a nezměnilo se 
ani pořadí na dalších místech: J. Bartolšic 
získal 1287 b. a J. Vídenský 1266 b. Mezi 
seniory byl tentokrát nejúspěšnější M. Horák 
z Moravské Třebové (1325 b.), za ním skonči
li M. Souček z Velkého Meziříčí (1316 b.) a P. 
Hrdlička z Brna (1315 b.).

)

Dům obchodních služeb 
Svazarmu Valašské Meziříčí,

O dbytová a obchodní organizace, 
Zásilkový prodej, 

Pospíšilova 11 až 14, 
tel. 217 53, 219 20, 222 73, 218 04, 

telex 52662,
757 01 Valašské Meziříčí

NABÍZÍ
všem modelářům a domácím kutilům:

Název:
M odelářský m otor Ftaduga (10 cm 3)
M otor M odela C 0 2 (pro pohon C 0 2)
Balsové p rkénko ti. 1,5 mm
Letecká překližka tl. 2 mm 120 x 120 cm
Náběžné lišty (různé druhy)
Tester 5 QN (p ro  testování serv)

Novinka

Lam inátové trubky  dl. 40— 69 cm 
Lam inátové trubky  dl. 70— 89 cm 
Lam inátové trubky  dl. 90— 119 cm 
Lam inátové trubky  dl. 120— 150 cm

O bj. 6. C en a
7800241 1300 Kčs
7800260 175 Kčs
7600369 (za 1 dm 3) 0,60 Kčs
7600377 (za 1 m 2) 60 Kčs
7600270-301 1,75— 15 Kčs
7800042 270 Kčs

7600250— 253 2 Kčs
7600250— 253 3 Kčs
7600250— 253 4 Kčs
7600250— 253 5 Kčs

•JdQClQQIl SD
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddálení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26, 113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ

■ 1 Výrobnú dokumentáciu pre RC auto 1:8 Special 
4WD-86 (140). Special 4WD Buggy (190). Special 
4WD-88 Tuning (190). úprava pre buggy (50); ložiská 
5x13x4 (20). 6x15x5 (25). 8x16x4 (30). 12x21x4 
(35); orig. volnoběžné ložiská — INA 6χ10χ12 (250). 
8χ12χ12 (270). 8x12x22 (320); orig. zadnó gumy 
(180); špičkový nový motor Special Novarossi 
Competition 1.9 PS + servis (6120), dvojst. automa- 
tickú převodovku Special Metal širokú 12 mm
— komplet s ložiskami (780). J. Hudý. Dibrova 6. 
911 00 Trenčín
■  2 Auto RC. V1, V2 — Serpent, motor KB 3.5. nádrž 
SG — nejeté, orig. pneu Barum, box s nářadím, 
startbox, náhr. díly. Styropor 2 cm (7000). Nabíječ 
Proti NiCd 225-450-900 vč. příslušenství (500). 
Rodinné důvody. I. Trojan, kpt. Nálepky 17. 568 02 
Svitavy
■  3 Modely autíčok — různé. S. Káčerik. Leninova 
18, 984 01 Lučenec
■  4 RC soupravu Acoms Mk III, novou, nepoužitou 
(2500); el. motory Mabuchi 380 (3 ks); čas. Modelář
— r. 85. 86. 87; motor, větroň Orion (2 funkce); školní 
větroň r. 1700 (2 funkce), oba nové nelátané; balsu. 
M. Mucha. Sychrov 101, 755 01 Vsetín
■  5 Novou nepoužitou RC soupravu Acoms. Z. 
Pavlík, Komenského 11. 679 04 Adamov
■  6 Oas. Modelář 86 (30); RC stav. Vega. OB-20H, 
koupím ARA-540 FM 51. k. Odpověď proti známce. 
J. Pavlík. 742 31 Starý Jičín 108
■  7 Plány angl. řad. lodé 1. třídy H.M.S. Victory z r. 
1765 (6 A1 + popis, M1:100, cena 185 ♦ pošt.). J. 
Tošnar. Libušino údolí 80. 623 00 Brno
■ 8 F3B kř. v celku; F3B rozestavěný; Chery 2. mot. 
3,5; Razant. mot. 2,5; soutěžní RC plachetnici 
s navijákem Webra a ST-1; plachetnici Flamingo; 
mot. naviják; e lektrický naviják; lam. trupy 1400 mm 
na vétroné. Z. Nowok, Družebnl 602, 284 01 Kutná 
Hora
■  9 Čtyřkanálovou soupravu Multiplex Combi 90 FM 
40 MHz 53. kan. ♦ 4 Nano serva + 8 kabelů serva se 
zástrčkami, rok výr. 87, 2x možno přepínat výchylky 
kormidel a 1x mixer; 7x v provozu (7000). Jen 
osobni odběr. J. Šoupal, Vršovice 468, 580 01 
Havlíčkův Brod, tel. 4496
■  10 Železnici HO Piko (440). M. Jiřičný, Družstevní 
659, 293 06 Mladá Boleslav
■  11 RC soupravu Modela Digi — vys., přijímač,
3 serva Futaba (2500) — nevyužitá. J. Klika. 
Sokolovská 288, 357 51 Kynšperk n. O.
■  12 Motor CSTKAM 2.5D (nový). CSTKAM 2,5D 
(zaběhnutý). Sokol 2.5 (starší). Připadne vyměním za 
štyri motory Mabuchi jedného typu. najradšej 
540 RS. M. Machalík. Dimitrovova 15/4, 972 51 Han
dlová
■  13 Varioprop 12S komplet ♦ zdroje + nabíječ 
(3500); žhavik MVVS 2.5 RC (300). J. Nohovec. 
332 09 Sténovice 249
■ 14 Výlisky na Cochtánka (40); rozest. windsurfing 
(1500); větroň RC V2 (150); MVVS 1.5D (70); NiCd 
aku 1,2 V/450 mAh 9 ks (po 5). Koupím RC auto 
elektru + zdroje, i jedn.; serva Acoms; pár krystalů 
Acoms. K. Holý, Nové město 178, 281 61 Kouřim
■  15 RC Buggy 4x4, olejové tlumiče, diferenciál, 
startér (4000). J. Vala. K. Marxe 634/729. 434 01 
Most
■  18 Nový motor 2.5 cm3 GF + tlum ič + karburátor 
(600); starší motor 2,5 cm3 GR (350); náhradní díly 
na motor 6.5 cm3 (válce, hlavy, vložky, výbrusy, 
výfuky atd.); plény na motor čtyřtakt 36 cm3 v 
němčině (80); alkalické články (po 5); LUN a M W S  
relé (30); motory do dráhových aut FT-360 (50); 
různé vrtule; hlavu k soustruhu univerzál IU 125 
třlčelisťovou. výměnné čelisti (800); digitální otáčko
měr bez krabičky, nový (600); baterie 4 V/2,6 Ah 
(150); baterie NiCd 1,2/225 mAh (50); setrvačníky na 
lodní motory Moki (po 100), signalizace stavu baterie 
12 V (70); plošný spoj na RC soupravu Digipilot 
7 kanálů (40); plošné spoje na sig. stavu baterie 
podle Modeláře 4,8 V; 6 V; 9.6 V; 12 V (8); stavebnice 
Modela Brigadýr L-60 (40); stavebnice vétroné Astir 
s pomocným motorem, nová (450). P. Košťál, Horní 
17. 586 04 Jihlava
■  17 Větr. F3B r. 3200 mm, křídlo v celku, uhlík, 
nosník + 4 serva Futaba v modelu, 3 funkce (2500); 
transportní bedna na model na autozahr. (250); el. 
naviják, silon, kladka (750); Modela 6 AM: 1χ vys. 
+ 2χ přij. + 5x servo S-1 + 2x kabel s vyp. + aku 
1200 mAh pro přij., možno i jednotlivě (6000); upr. 
benzín, motor 60 cm3 + 4 vrtule (2000); nafuk. kola 
0 150 mm, 2 ks (500) — možná výměna za nová 
serva FP-S28. J. Zoubek. Pátek 172, 290 01 p. 
Poděbrady
■  18 Motor M W S  6.5 F ♦ karburátor + výfuk,
4 hodiny v provozu (500); motor M W S  3,5 GRRT 
+ karburátor + výfuk, nový nepoužitý (500). J. Hrubý, 
PS 349. 358 01 Kraslice
■  19 Železniční modely HO, lok., vag., koleje (i Pilz), ►
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MÁ HIAIMIE SO
(Dokončení ze str. 31)

domky. R. Valeš, Jiráskova 51, 741 01 Nový Jičín
■  20 Dvojkanálovú RC súpravu Acoms AP-227, 
kompletnú v bezchybnom stave (2400); laminátový 
trup na elektrolet E-9 + výkres (250); motory 
Mabuchi 380, 540 (40, 90); batérie 6V /1200m A h 
Tamiya (500); servá Acoms AS-2 (450); spínače 
k elektroletu (30); nabíjač z autobatérie Graupner 
Best. Nr. 3700 (550); Jumbo 550 FG3 spolu 
s elektroletom Best. Nr. 216 (650); servotest (250); 
výkres elektroletu Jimmy (30); zaběhnuté bezchybné 
motory MVVS 1,5 D + RC karb. a výfuk (260); MK-17 
(70); lodný hriadel ø 4 mm s púzdrom (45); rčzne 
trojlistové lodnó vrtule (20). Dr. R. Chvala, Plickova 
11, 831 06 Bratislava
■  21 Leteckomodeláfské motory, stavebnice, mate
riál. karburátory, náhradní díly, časopis Modelář od 
r. 1951, čas. Letectví a kosmonautika; levné. R. 
Veselý, U lávky 3. 370 06 České Budéjovice
■  22 Několik kusů laminátových krytů motoru na 
letadla typu; Kittywake, Stark Turbulent D, RF-5,. 
Cessna 150 Aerobat. Vše podle plánků řady Mode- 
\ á t .  Cena za kus (60). J. Vizina, Ostrov 2285, 438 01

■  23 Vysielač Varioprop 14S FM27 (Best. Nr. 2714); 
2 přijímače (Best. Nr. 2749); 2 dekodéry (Best. Nr. 
3825); 2 servá (Best. Nr. 3831); 4 servá (Best. Nr. 
3833) vo výbornom stave, len komplet (5500). M. 
Hlubocký, Kadnárová 45, 831 05 Bratislava
■  24 Mot. M W S  2.5 GF *  karb. tlum. + 1 I metyl. 
— zánovní (650); mot. CO2 + souč. (80); mod. let.: č. 
84 Pony (200); č. 91s Orion (320). N. Michálek, 
Žerotln 4. 789 01 Zábřeh
■  25 Elektrolet E-9 podle plánku Modelář 12/86 
komplet; QB-20; plachetnici Foka třída M, F5, S. M. 
K. Kotelecký, Vladim irská 2459, 440 01 Louny
■  26 Předám plány a dokumentáciu k lietadlám v M 
1:24 (profily trupu a-kffd ie l M 1:20; 1:12; 1:8) H. 
Tempest l-VI (160); H. Typhoon I—II (150); S. Spitfire 
Mk. IX a XVI (100); Messerschmitt B f-109 E-3/E-4 
(100); FW-190 A-3/A-8 (100); DH-98 Mosquito Mk.ll, 
IV. VI, (150); M 1:19 (M 1:24. 1:18, 1:9) P-47D 
Thunderbolt (140); M 1:20, 1:12, 1:8 (M 1:48) 
Messerschmitt ΜΘ-262Α 1a (70). Ing. J. Ludvik, 
Klenová 2, 831 01 Bratislava
■  27 Pár kvalitních křížových ovladačů podle čas. 
Modelář 7/79 (500). B. Smékal, 751 18 ftíkovice 117
■  28 Nízkoprofilovó pneu pre RC buggy, priechodky 
na servá, mot. silentbloky F3A a iný mod. materiál. 
Informácie proti známke. Ing. I. Kováčik, Červenej 
armády 164, 018 61 Beluša
■  29 RC elektru Porsche 924 Turbo (Polistil RC 253) 
a katalóg Matchbox 1988. M. Kožuch, Csl. armády 3, 
080 01 Prešov
■  30 El. Porsche 925. J. Kapalin, Žižkova 386, 
252 19 Praha, tel. den. 714 36 57
■  31 RC soupravu Modela Digi, vysilač + přijímač + 
2x servo Modela + plachetnici Denisa. Telefon po 
17. h 353 97 54. Z. Pechačová, Hořovského 522/1, 
163 00 Praha 6
■ 32 Plány tanku Tiger I v móř. 1:11, 21 výkresů 
(150); 6 barevných fotografii modelu (72); 33 
černobílých fotografií originálu (132); prodej dílů 
podle seznamu včetně pásů. V. Záruba, V ladech 
183, 149 00 Praha 4-Seberov
■  33 Motor Graupner Jumbo 540 (240); komplet 
sklápěcí vrtule kat. č. 216 (280); 6 ks žluté aku 
Cadnica 1,2 Ah (570). Z. Vorel, Aešovská 518/40. 
181 00 Praha 8
■  34 Domečky a různé doplňky, vagóny a kolejivo 
TT. Z. Nekvasil, Zahradníčkova 12, 150 00 Praha 5, 
tel. 527 890

■ 43 4-kan. servozesilovač. P. Jonák, Na zahrád
kách 219, 503 41 Hradec Králové 7
■  44 Nesestavené kity motocyklů Tamiya 1:12, 1:6 
nebo jiných firem. M. Hlaváček, Leninovo před. 916, 
349 01 Stříbro
■  45 Mikropočítač Commodore 64 s magnetofónom 
a joystikom. Kto dovezie? Príp. vyměním za zdroje, 
přístroje, čítač a súčiastky. J. Zvarík, Stálicová 3, 
040 01 Košice
■  46 S041P, BSX30 — nabídněte, spěchá.
M. Matlak, Vítězná 1165, 784 01 Litovel
■  47 Váčšie množstvo cinobronzových laniek na U- 
model priemeru 0.2—0,4 mm a dřevené vrtule na 
motor MVVS 3,5 cm3. I. Bodó, Březová 2/5, 052 01

Nová Vac
■ 48 Plán U/RC makety Avia B-35. B-135, príp. 
model. J. Janiš, Leninova 81/8, 971 01 Prievidza
■  49 Sest sintr, článků 1,2 V/1200 mAh, nebo vym. 
za rok staré serve ST-1. M. Benda, Polní 368, 354 91 
L. Kynžvart, tel. 914 52
■ 50 Menší soustruh, naviják na F3B a auto elektru 
včetně baterie a motoru, případně s náhradní sadou 
baterií. L. Kónig, L ibhošf 97, 742 57 Nový Jičín
■  51 VT 135. BR 89. E69 (HO), úzkorozchodné loko 
i vagóny (1:87), katalógy HO, N. J. Milko, Bierutova 
13/34, 851 01 Bratislava
■  52 Plánek Modelář č. 75s VAZ. MTX. P. Franc. 
K rokli 299, 273 01 Kamenné Žehrovice
■  53 Časopis Modelář: ročníky 1955— 1969 celé. 
P. Pakosta, 2ižkova 69, 391 01 Sezimovo Ústí I
■  54 Serva nová, nejlépe FP-S28 Futaba, uveďte 
cenu. M. Sokol, Cholanova 25, 705 00 Ostrava
■  55 Plánky Modelář: 18s. 52s, 63s, 74s, 78s. 116s; 
dále koupím serva Futaba S12 v dobrém stavu do 
400 Kčs; sadu výlisků nosných ploch kat. č. 1500; 
výlisky křídla kat. č. 1501. P. Povýšil, Opavská 26. 
795 01 Rýmařov
■  56 Plány modelů letadel: DSA-1 Smith Miniplane 
(dvouplošnfk) 150s; RC větroné Metaxa a Diamant 
kat. F3B 114s; plán lodé Barakuda 47s. M. Rudiš, 
Trávčice 126, 411 55 TErezín
■  57 Školní RC model na 3,5 cm3 2 I paliva pro 
deton, motor. M. .Vaňous, Mádrova 3031, 143 00 
Praha 4, tel. 40 11 275
■  58 Rychl. vag. CSD na N. M. E-bahner r. 87, 
r. 88/1. D. Buchtela, Pod stráni 29, 110 00 Praha 10
■  59 Metylové palivo anebo metylalkohol a ricínový 
olej. I. Korytár, VÚ 1540, 026 01 Dolný Kubín
■  60 Letecké modely 2. plánky MO 27, 54, 55s, 63s,

85s, 97s, 100s, 109s, 114s. 120s. P. Kužel. Žižkova 
478, 514 01 Jilemnice
■ 61 Nesestavené modely let. F-15, F-14, F-16 
v méř. 1:48, popř. 1:72. P. Nesládek, 277 21 
Libéchov 74
■  62 RC buggy na motor 3,5 cm3, pár krystalů č. 51, 
motory Enya 1,6 cm3 nové, nabídněte. K. Kotelen- 
ckv VÍadimírská 2459, 440 01 Louny
■ 63 Dva motory Moki 25 cm3 nebo OS Max 15 cm3, 
Webra 15 cm3, případně jiné, pouze tovární 
a neběhané. Serva Varioprop CR, Best. Nr. 3834 
a WP, Best. Nr. 3835. Sintr, aku 1 .2V /2A , 4 ks. 
Ozubená kolečka do serv Varioprop CR se čtyřhra- 
nem. Cenu respektuji. Nabídněte R. Slenc, Pouchov 
Zadní 330, 503 41 Hradec Králové, tel. 614 344
■ 64 Loko, vagóny a různé doplňky pro TT. 
F. Procházka, 691 08 Bořetice 425
■  65 Katalógy Matchbox 81, 80, 79. 77. 75. 74. 71, 
69. 67, 65 a staršie. M. Kožuch, CSLA 3 080 01 
Prešov
■  66 Pouzdro na 4 NiCd 451 včetné vypínače 
k soupravě Acoms. M. Sloup, Spúrova 1156/26, 
140 00 Praha 4-Krč
■  67 Nesest. a nejetou Holliday Buggy nebo podob, 
od fy Tamiya, možná i výměna za amat. 4kanál. prop, 
soupr. J. Mokráš, Vondrušova 1181, 163 00 Praha 6- 
ftepy II
■  67a Kto zhotoví kryt motoru a kabinu pro model 
Fournier RF-5 podle plánku řady Modelář od J. 
Fary? M. Macků, U Splávku 157, 155 31 Praha 5- 
Lipence

VÝMĚNA
■ 68 Porsche 924 elektr. (Japan) s RC ovládáním za 
RC dvoukanálovou soupravu. M. Kapalín, Ke stro
mečkům 535, 253 01 Hostivice
■  69 Modul Different. Mix Single Side Servo Throw 
(kat. č. 4154) za modul Exponential/Dual Rate (kat. 
č. 4156) pro vysílač Graupner/JR 4014 nebo 6014. J. 
Ibermajer, V hájíčku 989, 334 01 Přeštice
■  70 Plány válečných lodí z 2. svět. války (1:200) 
Missouri, Mutsu, Mikuma, Pensacola, South Dakota. 
Pennsylvania, Zuikaku, Pola, Exeter, Oyodo za plány 
histor. lodí. R. Bartkowski, Cieszkowskiego 9, 51-604 
Wroclaw. PLR
■  71 Modely Novo vyměním za modely firem Směr, 
KP, Revell a jiných. V. Sobolev, pr. Moskovskij d. 
147, kv. 44. 196105 Leningrad. SSSR
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KOUPĚ
■ 35 Nůhiadnl díly na motory Mokl M7 a Rossi 65 
ABC. P. Košťál, Horní 17, 586 04 Jihlava
■  36 Motory od 1 cm3 do 10 cm3; proporcionálně 
servá i poškodené; kryštály FM; kniple; modelářské 
plány č. 130sTony, 149sCP-65; 102Sopwith Pup; 83 
Helio Courier; 96s Kittywake. M. Doložinski, Lesnic
ká 11, 04011 Košice
■ 37 Motory Mabuchi 540, 380; plány lodi Essex, 
Arromanche, Saratoga, Enterprise. Kyjev, Moskva, 
Richelieu, Bismarck, Jamato. Missouri, North Karoli
na, South Dakota, Washington, dále plány Modelář 
72s. 82s; lodní vrtule tfllisté 0 1.5; 2 cm. dvoulisté 
např. R 35 (Graupner); palivo D. M. Němeček, 
Božetěchova 89. 612 00 Brno
■  36 Zachovalé kompletní ročníky MO 1963 až 1972; 
nepoužité motory OS Max a serva Futaba S7, S28; 
RC vrtulník s kolektivem. F. Ambrož. Považská 67, 
911 00 Trenčín
■  36 Kardan. spojku; dvojlistů kov. vrturu 0 45 
(FSR). A. Kocúr, PS útvar, 930 07 Medvecfov
■ 40 Letuschopný vrtulník Helix nebo i jiný, RC 
soupravu * motor v montážní brašnu + příslušen
ství. Perfektní stav. Možná výměna za videopře- 
hrávač *  nahraných kazet. M. Domek, Ztracená 62, 
767 01 Kroměříž
■  41 Lam. trup na vrtulník Helix, Bell 222 Trainer, 
Bell Jet Ranger, i poškozeně. Nabídněte. J. Hrubý, 
PS 349, 358 01 Kraslice
■  42 Plán RC buggy na motor 3,5 cm3. M. Háva, VÚ 
1108/M, 337 01 Rokycany
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·*· Olympijské heslo „Není důležité, vyhrát, ale zúčastnit se“ platí i pro 
Memoriál J. Smoly. Martin Vlček z Říčan sice skončil ve věkové skupině 
juniorů devátý, ale byl při tom

Při stavbě makety Jodel Bébé vyšel kladenský Stanislav Cipl z plánku 
na „oříšek", uveřejněného J. Kalinou v Modeláři

▼ Jeden ze zakladatelů druhdy slavného Letenského poháru Josef Var- 
tecký z LMK Pyšely si s tímto gumákem kategorie B1 příliš nezalétal. 
Model v druhém soutěžním startu přistál na silnici, kde jej přejelo auto

IX. ročník
Memoriálu 
Jiřího Smoly
Velká Dobrá, 4. září 1988

-*■ Jak chutná vítězství? Na to se zeptejte nejlep
šího účastníka soutěže samokřídel Jana Spále
ného z Pyšel

Snímky: M. Salajka

▼ V kategorii RC V2-PM startuje k soutěžnímu letu 
model Josefa Petříka z Chomutova



Snímky 
J. Bečvář,
M. Bezpalec, 
R. Čížek,
V. Hadač, 
ing. Z. Novák

4 RC model 
Tatry 815 4x4 
z roku 1987 
o délce 580 mm 
je prací Miro
slava Bezpalce 
a jeho syna 
z Prahy 3. Po
hon je stěra- 
čovým elektro
motorem, spo
jeným se zadní 
nápravou ozu
beným řeme
nem. K řízení 
slouží soupra
va se dvěma
servy

Maketu československého předválečného 
akrobatického letadla Be-56 postavil na motor 
Tatran 22 cm3 Renzo Pecorasi z Monfalcone 
v Itálii. Model má rozpětí 2650 mm a letovou 
hmotnost 7,5 kg

4 Jediným, kdo do
kázal narušit hege
monii našich mag- 
netářů na ME F1E 
v Březně, byl Raku
šan Klaus Salzer

-*· Josef Spurný z LMK Nymburk letos 
soutěžil s upoutanou maketou Z-526 AFS

1
▼ V šedesátých létech jezdily mezi Berlí
nem, Prahou a Vídní motorové třídílné 
jednotky DR řady 137 jako expres Vindo- 
bona. Model ve velikosti HO vyrábí ra
kouská firma Liliput


