


Nováček v kategorii F1E, K Brandejs z LMK 
Borohrádek, použil s úspěchem na svůj „magne- 
ťák“ křídlo a vodorovnou ocasní plochu z vyřa
zeného modelu Wakefield

K TITULNÍMU SNÍMKU

Významným mezníkem v činnosti Svazar- 
mu byl jeho VI. celostátní sjezd. Českoslo
venská televize jej pozdravila hodinovým 
pořadem, který se natáčel začátkem listo
padu na letišti Aeroklubu Kladno. Letecké 
modeláře reprezentovali -  kromě řady 
dalších -  ing. Josef Spousta a Václav 
Šťastný z Kladna s upoutanými sportovní
mi maketami Z-50L a dvoumotorovými 
Dragon Rapid DH 89 (s motory MK 17) 
a Vickers Welington (s motory MVVS 2,5).

A Úspěšný model 
kategorie SUM žáka 
Jiřího Švarce 
z Jindřichova Hradce. 
Stejně zbarvený letoun 
Pitts Special létal i na 
letošním MS v letecké 
akrobacii v Českých 
Budějovicích

^  Již skoro zapome
nutou (alespoň na na
šich soutěžích) raketu 
Atlas Merkuiy postavil 
pro letošní Přebor ČSR 
v Letovicích Pavel 
Kaule z Krupky

A  Dvojčata -  modely Olympia, které pro kategorii EX navrhnul J. Suchý -  
postavili žáci J. Hrubý a K. Svoboda z KLM Náměšť nad Oslavou. Lodě 
o délce 2160 mm jsou poháněny dvěma motory 60 W/12 V, napájenými ze 
tří akumulátorů o kapacitě 12 Ah napětím 18 V, takže dosahují rychlosti 
4 m/s

A  O. Janisch z LMK Brno IV letos soutěžil 
s „dvacetinkou“ Breguet 810



nad výsledky čtenářské ankety
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Milada HORÁKOVÁ, prom. soc.

V nastávajícím roce dovrší časopis Mode
lář 30 let své existence; vychází od roku 1949. 
Jeho hlavním úkolem je napomáhat rozvíjení 
a realizaci polytechnické činnosti v souladu 
s celosvětovým rozvojem techniky a automati
zace. Během let prošel obsah časopisu i jeho 
vnější tvář určitým vývojem. V současné době 
tvoří stěžejní část obsahu články určené mo
delářům všech odborností. Zvláštní důraz je 
kladen na perspektivní obor řízení modelů 
rádiem, ve kterém je třeba vyrovnat světový 
předstih. Zbývající část obsahu je věnována 
politickovýcnovným článkům popularizují
cím nej lepší výsledky modelářských kolektivů 
i jednotlivců, výsledky sportovních modelář
ských soutěží, organizační a výchovné rady.

Časopis Modelář nebyl dosud podroben 
sociologickému výzkumu a dílčí informace 
o čtenářích získávala redakce hlavně pro
střednictvím aktivů dobrovolných funkcioná
řů modelářských klubů a ZO Svazarmu. 
Proto byla v 1. čísle letošního ročníku zveřej
něna čtenářská anketa, jejímž smyslem a cílem 
bylo na jedné straně umožnit redakci, aby 
ještě více poznala svoje čtenáře, jejich potřeby 
a zájmy a naopak, čtenářům Modeláře umož
nit, aby se sami podíleli na tvorbě obsahu 
časopisu, který jim má pomáhat v práci.

Při průzkumu byla použita technika novi
nové ankety, která je rychlým, levným a tech
nicky nenáročným prostředkem k získání dat 
od velkého počtu jedinců, svým způsobem 
anonymních, kteří tvoří čtenářskou obec ča
sopisu. Takto získané výsledky však podléhají 
určitému anketárnímu zkreslení, které vzniká 
tím, že odpovídají zejména ti čtenáři, jimž na 
obsahu časopisu mimořádně záleží. Tento 
faktor jsme částečně omezili tím, že anketa 
byla dotována hmotnými cenami.

Ohlas čtenářské ankety byl mimořádný. 
Přestože právě sešit č. 1/1978 byl vyroben 
a distribuován se značným zpožděním a čte
náři měli na vyplnění anketního lístku poměr
ně krátký čas, došlo do stanoveného termínu 
uzávěrky ankety do redakce 10 168 vyplně
ných anketních lístků, což představuje 23 % 
výtisků Modeláře č. 1, distribuovaných 
v ČSSR. Z  došlých anketních lístků byl pro 
potřeby strojně početního zpracování vybrán 
namátkově každý osmý. Získané výsledky, 
které dále uvádíme, jsou tudíž výrazem míně
ní 1539 čtenářů Modeláře, kteří se zúčastnili 
ankety.

Tématickému zaměření časopisu Mo
delář odpovídá i struktura čtenářů, kterou 
tvoří z 91 % muži. Tato skladba je výrazem 
technicko-manuálního charakteru zájmu 
o modelaření, které přitahuje především 
muže.

Podle výsledků ankety můžeme usuzovat, 
že Modelář soustřeďuje především zájem 
mládeže do 18 let, která tvoří téměř polovinu

všech účastníků ankety. Největší zájem o ča
sopis projevují patnáctiletí chlapci, kterých 
je ve zkoumaném souboru 10 %. Nejmladší 
účastník ankety byl šestiletý, nejstarší třiade- 
vadesátiletý. Čelkový věkový průměr čtená
řů Modeláře je velmi nízký v porovnání 
s jinými svazarmovskými časopisy: 24 let.

Struktura anketního souboru podle vzdě
lání silně souvisí s věkovou strukturou čtená
řů. 43 % dotazovaných má základní vzdělá
ní, další dvě významné skupiny tvoří ti, kdož 
mají nižší odborné vzdělání nebojsou vyuče
ni v oboru (26 %) a středoškolské vzaělání 
s maturitou (20 %), méně je čtenářů s vyšším 
odborným vzděláním (4 %) a vysokoškoláků 
(6 %). v průměru absolvovali dotazovaní 11 
let školní docházky, což je při zjištěném 
věkovém průměru relativně vysoké číslo. Ve 
srovnání s celostátním průměrem jsou čtená
ři Modeláře vzdělanější, je mezi nimi méně 
populace se základním vzděláním a naopak 
více středoškoláků a vysokoškoláků.

V profesionální struktuře anketního sou- 
borusc opět projevuje vliv věkové struktury: 
42 % dotazovaných jsou studující nebo žáci, 
dalšími dvěma silně zastoupenými profesio
nálními skupinami jsou dělníci (20 %) 
a techničtí pracovníci (19 %). Tyto údaje 
korespondují i se zjištěnou vzdělanostní 
strukturou.

45 % účastníků ankety pochází z lokalit, 
jejichž počet obyvatel nepřesahuje 2000, 
druhou nejsilnější skupinou jsou čtenáři 
žijící v aglomeracích nad 50 000 obyvatel 
(32 %). Nejméně (23 %) je čtenářů z míst 
s počtem obyvatel od 2001 do 50 000. Ve 
srovnání s celkovým rozložením obyvatel 
ČSSR podle velikosti místa trvalého bydliště 
zjišťujeme, že poměrně málo čtenářů Mode
láře je z míst do 2000 obyvatel a relativně 
více z lokalit od 2001 do 50 000 anebo i nad 
50 000 obyvatel.

39 % dotazovaných je organizováno 
v modelářských klubech Svazarmu, 14 % 
v jiných klubech Svazarmu a poměrně hpdně 
čtenářů (47 %) není členem Svazarmu. Řada 
účastníků ankety je organizována jinde: 
15 % v kroužcích při PO SSM, 6 % v krouž
cích při organizacích ROH a 5 % v jiných. 
Zajímavé je však zjištění, že modelaření 
existuje jako velmi silný individuální zájem, 
téměř polovina účastníků ankety není nikde 
organizována a časopis Modelář je pro ně 
pravděpodobně nejvýznamnějším zdrojem 
rad a informací a plní tak i funkci učitele.

Většina účastníků ankety se věnuje mode
lářství aktivně, tzn. sami modely staví 
(90 %). Pouze 10 % dotazovaných uvedlo, 
že se rádi chodí dívat na modelářské soutěže,

(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)

rádi o modelářství čtou, ale sami modely 
nestaví. Nejvíce čtenářů postaví ročně, dva 
nebo tři modely, ale průměr je více než 6 
modelů ročně. Nejpilnější jsou modeláři ve 
věku do 15 let, 19-2 lletí a nad 41 let, kteří 
postaví více modelů, než je celkový průměr.

Dotaz o účasti na modelářských soutěžích 
zodpověděla záporně více než polovina dota
zovaných. Ostatní se jich zúčastňují, i když 
ne stejně často a nestejně významných. 22 % 
čtenářů uvedlo, že se občas zúčastňují nemis- 
trovských modelářských soutěží, 11 % se 
těchto soutěží zúčastňuje pravidelně a 6 % 
z účastníků ankety jsou modeláři-sportovci, 
kteří se účastní celostátních přeborů i vyšších 
modelářských soutěží.

Pokud jde o modelářskou odbornost, 
67 % čtenářů, kteří odpověděli na anketu, se 
věnuje leteckému modelářství. Ostatní mo
delářské odbornosti jsou zastoupeny mno
hem méně: automobilová 6 %, lodní 11 %, 
stavitelů plastikových modelů 4 %, raketová 
4 a železniční 2 %. Nejvíce modelů posta
ví ročně raketoví modeláři (v průměru 18), 
automobiloví 8, železniční 7, lodní 7, letečtí 6 
a plastikoví 5.

Mezi letecké modeláře patří především 
nej mladší čtenáři (ze 70 až 80 %), kteří se 
také zúčastňují častěji než jiní nemistrov- 
ských soutěží. Automobiloví a raketoví mo
deláři patří častěji než modeláři ostatních 
odborností mezi sportovce, zúčastňují se 
častěji mistrovských soutěží.

32 % leteckých modelářů se věnuje kla
sickým modelářským kategoriím, 20 % mo
delům řízeným rádiem a 26 % pracuje 
v obou oborech leteckého modelářství.

Dotazovaní všech modelářských odbor
ností, kteří se zabývají RC modely, používají 
v 56 % případů jednopovelových souprav, 
22 % čtenářů používá amatérsky zhotove
nou vícepovelovou soupravu a 11 % účastní
ků ankety má továrně vyrobenou vícepove
lovou soupravu.

Většina čtenářů, kteří odpověděli na an
ketu (56 %) staví modely podle plánků publi
kovaných v časopise Modelář, podle plánků 
publikovaných v jiných časopisech staví 6 % 
respondentů, 5 % používá převážně plánky 
publikované v zahraničních časopisech, 12% 
stavebnice a poměrně četní modeláři (18 %) 
staví vlastní konstrukce. Výkresy v Modeláři 
využívají především letečtí modeláři, z jiných 
časopisu čerpají především raketoví a želez
niční modeláři. Plánky zahraniční využívají 
více než jiní lodní a automobiloví modeláři.

Stavební materiál si většina dotazovaných 
(37 %) obstarává v prodejně modelářských 
potřeb v krajském či okresním městě anebo 
v místě bydliště (31 %). 12 % respondentů 
jezdí nakupovat materiál do Prahy, velmi 
nízké procento čtenářů (0,66 %) využívá 
zásilkové služby.

Zajímalo nás také, zda má modelářem' vliv 
na volbu studia či povolání. Poměrně hodně 
účastníků ankety (29 %) uvedlo, že záliba 
v modelářem' ovlivnila jejich výběr povolání 
či studijního oboru. 53 % dotazovaných 
odpovědělo záporně, ostatní se dosud pro 
volbu povolání nerozhodli.

2  k l u b ů  
kroužků

Ve Slaném splnili závazek

Leteckomodelářský klub Svazarmu ve Slaném splnil 
18. října obsáhlý a hodnotný socialistický závazek, 
uzavřený na počest VI. sjezdu Svazarmu ČSSR a 30. 
výročí Vítězného února.

Hlavním úkolem modelářského klubu je výchova 
mládeže a proto plán práce i socialistický závazek byly 
zaměřeny na rozvíjení iniciativy mladých lidí, zvyšování 
tělesné zdatnosti a výcvik v branné technických spor
tech. Klub se zapojil i do socialistické soutěže o získáni 
titulu „Vzorný klub III. stupně".

Vzhledem k neustále vzrůstajícímu počtu zájemců 
o modelářství byl rozšířen v tomto roce počet výcviko
vých kroužků. Klub řídil celkem 9 kroužků se 105 žáky 
a juniory. Z této základny se podařilo již v průběhu 
výcvikového roku zařadit mezi aktivní členy klubu 22 
žáků, kteří splnili limity výkonnostních tříd. Pro zkvalit
nění výcviku byl uspořádán kurs instruktorů, jehož pět 
absolventů bylo možné již v novém školním roce zařadit 
do nových funkcí.

V roce 1978 splnili členové klubu celkem 124x limit I. 
VT, 73 x II. VTa57x III. VT. Při zajišťování činnosti klubu 
a v akci ,,Z" odpracovali k 18. říjnu 1891 brigádnických 
hodin. K přijetí do řad Svazarmu bylo možné doporučit 
10 nových členů. O dobré práci základní organizace 
svědčí i uspořádání deseti klubových soutěží v různých 
kategoriích, dvou veřejných soutěží v kategoriích A1, B1 
a A3, jedné krajské soutěže v kategorii RC V2 a přeboru 
ČSR juniorů v kategoriích A1 a F1A. Bylo uspořádáno 
šest besed pro mládež s promítáním filmů, branná 
soutěž pro pionýry, tři náborové soutěže s modely 
Komár, propagační vystoupení při příležitosti MDD 
a Dne Svazarmu ve Slaném a řada drobných akcí 
přispívajících k propagaci Svazarmu.

Úspěšnou činnost klubu se dařilo rozvíjet díky dobré 
spolupráci s MéNV, MéV NF a O V Svazarmu.

Z. Braha 
LMK Svazarmu Slaný

oznamuje

delářská soutěž

teartViádWfŠoutéynqdelářú Svazarmu budeprobí- 
it vTtfrmá-eportovnfefTsoutéží Čs. spartakiády 1980.

Jejím hlavním posláním je rozšířit a podchytit zájem 
o modelářství mezi mládeží. Organizační výbory nižších 
postupových soutěži ustaví jednotlivé územní rady 
odbornosti Svazarmu.
Termíny postupových soutěží:
místní kolo od 1. ledna do 30. dubna 
okresní kolo od 4. května do 29. května 
krajské kolo od 29. května do 18. června 
finále 27. až 30. června 1979 (Bratislava)
Soutěžní kategorie: 
letečtí modeláři 
raketoví modeláři 
lodní modeláři 
automobiloví modeláři 
železniční modeláři 
stavitelé plast, modelů 
Postupový klíč 
místní kolo -  volný přístup 
okresní kolo -  počet postupujících z místního, kola určí 
OMR
krajské kolo -  počet postupujících z okresních kol určí 
KMR
finále -  nominaci účastníků provedou KMR Svazarmu 

na základě výsledků krajských kol a zašlou ji do 20. 
června pořadateli finále. Pořadatelé jednotlivých po
stupových soutěží jsou povinní zaslat výsledkovou 
listinu pořadateli vyššího kola a vyššímu odbornému 
orgánu Svazarmu (OMR, KMR, ÚRMoK)

Soutěž je přístupna pro mládež do 15 let. Podmín
kou postupu do vyššího kola soutěže je účast v nižším 
kole.

A 1, F1A. SUM 
S4B 
Ex 500 
ŽV, ŽL 
C. E 
Ib. Ic

Technicko organizační zabezpečení: 
místní kolo vyhlašuje a zabezpečuje ZO (klub) 
okresní kolo vyhlašuje a zabezpečuje OMR Svazarmu 
krajské kolo vyhlašuje a zabezpečuje KMR Svazarmu 
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží medaile, diplomy 
a věcné ceny (podle směrnic ÚV Svazarmu).
Finanční náklady soutěžícím jednotlivých postupových 
kol hradí územní organizace. (Upřesnění bude v propo
zicích soutěží.) Propozice celostátní finálové soutěže 
byly schváleny na návrh ÚRMoK Svazarmu štábem ČSS 
1980. Spartakiádní modelářská soutěž mládeže se bude 
konat v úzké spolupráci s PO SSM. Zd. Novotný

Účastníci ankety Modeláře mají ještě řadu 
dalších zálib; nejčastěji fotografování, ra- 
dioamatérství a sběratelství.

Nejvíce účastníků ankety (40 %) začalo 
Modeláře sledovat před dvěma až pěti lety. 
31 % dotazovaných uvedlo, že začali Mode
lář číst v letech 1963-1972 a 21 % dokonce 
před r. 1963, čtou tedy časopis déle než 15 
let. Pouze 8 % čtenářů sleduje Modelář 1 rok 
nebo méně.

Údaje o délce příslušnosti účastníků ankety 
k čtenářské obci Modeláře nás opravňují 
k závěru, že časopis okolo sebe soustřeďuje 
dosti stálé publikum. Mladí modeláři jej 
začnou sledovat poměrně brzy a zůstávají po 
léta stálými čtenáři. To je významné zjištění, 
jež mj. dokazuje, že se časopis skutečně 
podílí na výchově mladých modelářů a plní 
tak úkolv vytčené svým programem. 91 % 
účastníků ankety patří mezi pravidelné čte
náře. Modelář kolem sebe soustřeďuje tedy 
nejen poměrně stálé publikum, ale i publi
kum, které jej sleduje pravidelně. Vliv časo
pisu je tedy nejen dlouhodobý, ale i sou
stavný.

Čtenáři si většinou kupují Modeláře ve 
Stáncích PNS (63 %), 34 % má předplatné. 
Jen velmi málo těch, co odpověděli na 
anketu, si časopis půjčuje. Modelář je tedy 
časopisem, který chce obvykle každý jeho 
čtenář vlastnit; 1J'% dotazovaných si do
konce kupuje více než 1 výtisk. Většina 
čtenářů je se současným způsobem odběru

časopisu spokojena (61 %), ale značné pro
cento čtenářů (20 %) si stěžuje na pozdní 
doručování a 16 % na to, že Modelář není na 
Stáncích PNS vždy k sehnání.

Jeden výtisk Modeláře čtou v průměru 2 
čtenáři, což znamená, že časopis má v součas
né době minimálně 100 000 čtenářů. Infor
mace publikované v časopise mají pro na
prostou většinu dotazovaných (97 %) trva
lou hodnotu, protože se k obsahu Modeláře 
stále vracejí; 92 % čtenářů si také schovává 
všechny sešity. 4 % si zakládají jen některá 
čísla a 2 % z dotazovaných si zakládá výstřiž
ky. Pouze 1 % účastníků ankety si časopis ani 
výstřižky neschovává.

Více než 70 % respondentů uvedlo, že si 
kupují některé stavební plánky základní 
(modré) i speciální (černé) řady Modelář. 
Dokonce těch, kteří si kupují plánky speciál
ní řady, je. více. O plánky Modelář projevují 
zájem zejména dlouhodobí a pravidelní čte
náři časopisu, kteří také více než ostatní 
využívají i plánků publikovaných v časopise 
Modelář. Základní řada vyhovuje zejména 
mladším čtenářům do 15 let. speciální řadu 
využívají starší a zkušenější modeláři.

Mezi nejsledovanější články a stálé rubriky 
časopisu patří: na 1. místě „Čo dovedou naši 
modeláři'1, 2. „Viděno objektivem'* a 3. 
„Drobné technické rady". Další z deseti 
nejsledovanějších rubrik jsou: Leteckomo 
delářská teorie a technika, Světové modely,
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Mezinárodní 
styky klubů
Vzhledem k nejasnostem, které vznikají 

při realizování klubových styků ZO Svazar- 
mu, a nutnosti dodržování jednotné linie při 
plánování a realizaci klubových styků ZO 
Svazarmu, upozorňujeme na bezpodmíneč
nou nutnost následujícího postupu při plá
nování a realizování klubových styků všech 
odborností.

Musí se vycházet z toho, že všechny 
klubové styky jsou služební cesty a musí být 
řádně a s časovým předstihem plánovány 
a mohou být uskutečněny až po schválení ve 
čtvrtletním plánu mezinárodních styků ÚV 
Svazarmu.

Klubové styky základních organizací Sva
zarmu se provádějí na výběrovém základě 
a jsou přidělovány ústředními radami od
borností jenom těm ZO organizacím, které 
dosahují vysoké politické a sportovní úrov
ně. Přidělený klubový styk ZO Svazarmu je 
konkretizován ve čtvrtletních plánech mezi
národních styků ÚV Svazarmu. Návrh do 
čtvrtletního plánu obsahuje název země 
a organizace, se kterou je styk předběžně 
projednáván, termín a ekonomické podmín
ky smlouvy, jméno a charakteristiku odpo
vědného vedoucího, pověřeného vedením 
výpravy do zahraničí.

Termíny, určené k předložení návrhu klu
bových styků prostřednictvím ústřední rady 
odborností na oddělení pro mezinárodní 
styky ÚV Svazarmu, jsou: na I. čtvrtletí 10. 
listopadu m. r., na II. čtvrtletí do 10. února 
běžného roku, na III. čtvrtletí do 10. května 
běžného roku a na IV. čtvrtletí do 10. srpna 
běžného roku.

Klubové styky ZO Svazarmu se socialis
tickými zeměmi, schválené ve čtvrtletních 
plánech, si dojednávají ZO Svazarmu přímo 
a uskutečňují je na recipročních zásadách

Technika-sport-události ve světě, Tématické 
materiály na 3. str. obálky, Reportáže z vr
cholných sportovních akcí, Testy a Inzerce 
n. p. Drobné zboží. Z výsledku ankety je 
zřejmé, že čtenáři Modeláře sledují obsah 
časopisů výběrově -  tj. zajímají se především 
o články, které se vztahují k jejich vlastní 
modelářské odbornosti.

77 % čtenářů uvádí, že mají články přimě
řenou odbornou úroveň, 8 % je povazuje za 
příliš odborné a naopak 5 % čtenářů za příliš 
populární. S grafickou úrovní časopisu je 
spokojeno 53 % účastníků ankety, 23 % 
dotazovaných dokonce míní, že grafická 
úroveň je velmi dobrá, 19 % ji považuje za 
průměrnou, 2 % za slabou a(),2o % za velmi 
slabou. Naprostá většina čtenářů (80 %) 
zastává názor, že jsou proporce textové 
a obrazové složky v souladu, 12 % čtenářů se 
domnívá, že je v časopise příliš mnoho textu 
na úkor obrazu a 2 % mají opačný názor.

Většině čtenářů vyhovuje uveřejňování 
článků na pokračování (53 %), jednoznačně 
záporné stanovisko k tomu má 11 % čtenářů. 
20 % účastníků ankety se sice vyslovilo pro 
jejich zařazování, ale za předpokladu, že 
výskyt v obsahu časopisu bude jen výjimečný 
a 14 % dotazovaných se přiklání k názoru, že 
by měly být články na pokračování publiko
vány, ale v podobě samostatných částí.

Čtvrtina čtenářů označuje celkovou od
bornou úroveň Modeláře za velmi dobrou, 
zhruba 60 % za dobrou, 13 % za průměr

a samy si je také zabezpečují po pasové 
a dopravní stránce. Mezinárodní klubové 
styky ZO Svazarmu do kapitalistických zemí 
zabezpečuje po pasové a vízové stránce 
oddělení pro mezinárodní styky, po ekono
mické a právní stránce je posuzuje HZ 
Autoturist.

Mezinárodní klubové styky se financují 
z prostředků těch ZO Svazarmu, které mezi
národní styk uskutečňují. Klubové styky do 
kapitalistických zemí sledují převážné eko
nomické hledisko a proto nejsou hrazeny 
z rozpočtu ÚV Svazarmu. Reciproční styk 
s KS není povolen.

. Vyskytly se případy, že byly organizovány 
bez schválení vyšších svazarmovských or
gánů tzv. lématické, výcvikové, studijní 
a jiné výjezdy do zahraničí, na které byly 
použity také finanční svazarmovské pro
středky.

Stávající směrnice pro mezinárodní styky 
Svazarmu takovéto organizování akcí nepři
pouští. I tyto akce mohou být organizovány 
pouze prostřednictvím a se souhlasem 
Ústředního výboru Svazarmu. Každá akce 
musí být projednána a plánována ve čtvrtlet
ním plánu mezinárodních styků ÚV Sva
zarmu.

Oddělení pro mezinárodní styky sekreta
riátu ÚV Svazarmu má právo vyžádat si 
k nahlédnutí veškerou zahraniční kores
pondenci, kterou ZO vedly se zahraničním 
partnerem. Veškeré devizové příjmy, získa
né účastí na mezinárodním klubovém styku 
je nutno ihned po úhradě nákladů na reali
zaci styků v zahraničí odvádět na finanční 
oddělení ÚV Svazarmu, pokud není kompe
tentním orgánem rozhodnuto jinak.

Mezinárodní činnost Svazarmu je nutno 
chápat jako jednu z významných složek její 
činnosti, musí však odpovídat potřebám 
Svazarmu a být organizována podle stano
vených zásad a předpisů.

Oddělení pro mezinárodní styky 
sekretariátu ÚV Svazarmu

nou. Negativně hodnotících soudů se mezi 
účastníky ankety vyskytlo jen velmi málo. 
Přibližné polovina čtenářů se domnívá, že 
obsahová úroveň Modeláře zůstala během 
posledních dvou let stejná, poměrně vysoké 
procento (35 %) však uvádí, že se celková 
úroveň časopisu spíše zvyšuje a 6 % účastní
ků ankety zastává opačný názor. V tomto 
smyslu se vyjádřili o něco častěji než jiní 
dlouhodobí čtenáři časopisu. Z výsledků 
ankety je zřejmé, že současná podoba a obsa
hová úroveň Modeláře vyhovuje především 
mladším čtenářům, starší a náročnější jsou 
k jeho obsahu více kritičtí. Je však třeba 
uvážit, že časopis má především získávat 
a vychovávat mladé zájemce o modelářem', 
a že eventuální změna v obsahové náplni 
k vyšší náročnosti by mohla odradit právě 
tyto čtenáře. Na druhé straně je však Mode
lář jediným odborným časopisem svého dru
hu a výsledky ankety naznačují, že nároky 
modelářů, u nichž je zájem již vyhraněný 
a dosáhl určité úrovně, obsah časopisu již 
zcela neuspokojuje.

Zajímal nás posléze i názor čtenářů na 
rozšíření časopisu a zavedení barevné obálky, 
které jsou ve výhledovém plánu vydavatel
ství Magnet. Většina čtenářů (70 %) se 
vyslovila pro obě navrhované změny, i za 
předpokladu zvýšení ceny časopisu. 22 % 
dotazovaných by uvítalo pouze rozšíření 
časopisu a 1 % se vyslovilo pouze pro zave
dení barevné obálky.

Soutěž s modely 
KOMÁR
vypsaná na počest VI. sjezdu Svazu pro spolu
práci s armádou ÚRMoK Svazarmu a redakcí 
Modeláře vyvrcholila v sobotu 4. listopadu na 
Letenské pláni v Praze, kde v rámci vystoupení 
Létáme pro vás proběhlo finále; V soutěži žáků 
do 12 let zvítězil J. Drda před Zd. Raškou 
mladším, v soutěži starších žáků do 15 let byl 
nej úspěšnější VI. Raška před T. Pargačem 
a K. Kučou -  všichni jsou z Frenštátu pod 
Radhoštěm. Ceny věnované ÚRMoK a výrobním 
družstvem IGRA předali vítězům Dr. Štěpánek, 
výrobní náměstek VD IGRA Daniel Titéra a Jiří 
Kalina, který finále na Letné řídil.

Soutěže se zúčastnilo 539 žáků z celé repub
liky, přičemž ještě někteří pořadatelé neposlali 
vyhlašovateli výsledkové listiny. Nejvíce účast
níků bylo na soutěžích pořádaných ZO Svazar
mu Lipůvka (92), MK Sedlčany a MK Svitavy (90), 
ZO Svazarmu Praha 5-Řeporyje (44).

Většina pořadatelů soutěž schválila, většímu 
počtu zúčastněných bránil v některých oblas
tech nedostatek stavebnic modelu KOMÁR.

Soutěž halových 
hydroplánů
se uskuteční 20. ledna 1979 v tělocvičně a bazé
nu nové školy v Brné-Bohunicích.

Modely, poháněné gumovým svazkem, mo
hou mít rozpětí až 330 mm, doporučeňy jsou 
modely s kabinou, připomínající skutečný 
letoun.

Hodnocení je jednoduché: nejlepší výsledek 
ze tří startů z ruky v hale se násobí výsledkem 
letu po startu z vodní hladiny. Cenou pro vítěze 
bude živý kapr, kterého si ovšem bude muset 
v bazénu chytit!

O bližší informace pište na adresu: Fr. Dou- 
povec, Sokolská 10, 611 00 Brno.

Čtenáři, kteří se vyslovili pro rozšíření 
časopisu, měli současně navrhnout, kterých 
modelářských odborností by se mělo týkat. 
Samozřejmě každý se snažií především pro
sadit vlastní zájmy a rozšířit tu odbornost, 
kterou se sám zabývá. Více než polovina 
účastníků ankety (55 %) doporučuje rozší
ření článků o leteckém modelářství, ostatní 
modelářské odbornosti se prosazují mnohem 
méně: lodě 12 %, automobily 11 %, plasti
kové modely 5 %, rakety a železnice 3 %, 
testy 2 % a reportáže a zprávy z klubů pouze 
necelé 1 %.

Potud prozatím informativně k výsledkům 
čtenářské ankety Modeláře 1978. Ačkoli jsme 
se snažili být struční, je to přece jen hodně 
údajů, z nichž mnohé jsou patrně nové 
a zajímavé i pro čtenáře. Pracovníkům a stá
lým spolupracovníkům redakce dala anketa 
jisté zadostiučinění v tom, že ani v jediném 
bodě nevyjádřila zásadní nesouhlas čtenářské 
obce s jejich dosavadním a příštím úsilím. 
Všichni tito lidé se budou i nadále snažit 
o časopis nejméně takový jako dosud, ovšem 
v mezích daných možností, především ekono
mických. To laskavě berte v úvahu při posu
zování dalších čísel, konkrétně hnea u barev
né obálky v příštím ročníku.
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NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI
s RC větroni

Vlast. BERG, Uh. Hradiště

Po určitém zklamání z výkonů, ale 
hlavně z letových vlastností několika 
mých RC větroňů, kde jsem použil tzv. 
moderní profily křídel řady WORTMAN 
FX-60-100, FX-60-120 a NACA 63A610 
a 64A610, rozhodl jsem se ověřit si jednak 
chování klasických modelářských profilů 
při malém plošném zatížení u Velkých 
větroňů, jednak zda křídlo s tenkým profi
lem lze postavit dostatečně tuhé a pevné 
při přiměřené hmotnosti.

Považuji totiž za sporné, zda zhoršené letové 
vlastnosti (s tzv. moderními profily) jsou přimě
řené kompenzovány většími výkony. Z praxe 
víme, jak obtížné je řídit RC větroň letící ve větší 
výšce; zde zbývá opravdu jen spoléhat na to, že 
je schopen samostatného letu -  stává se zčásti 
nebo zcela volným modelem. A úspěšnost kaž
dého volné létajícího modelu je dána vhodným 
sladěním či kompromisem mezi letovými vlast
nostmi a výkonností. Letové vlastnosti se dají 
celkem spolehlivě a objektivně hodnotit a jsou 
v podstatě určeny dostatečnou stabilitou podél
nou, stranovou a příčnou, dobrými pádovými 
vlastnostmi a řiditelností přiměřenou prodanou 
kategorii modelu.

Žádná z těchto vlastností mé však neuspoko
jila u těch RC větroňů, kde jsem použil na křídle 
laminární profil. Vlastnosti se pak dají charakte
rizovat jako náchylnost na tvrdé nečekané pády 
s velkou ztrátou výšky a obtížně vybíratelné, 
v některých případech nesouměrné s přecho
dem do autorotačního pohybu, které téměř vždy 
končí zničením modelu a bezradností modelá
ře. Jsou mi známy případy, kdy takto skončily 
RC větroně i při vleku po malém přetažení 
a motorové RC modely po přetažení při startu. 
Zvlášť nepříjemné jsou ztráty rychlosti v zatáč
kách. Laminární profily mohou být také příči
nou nedostatečné podélné stability (velký po
sun působiště vztlaku při změnách úhlu nábě
hu) anebo příčné stability charakterizované 
jako přechod do neřiditelné spirály i jako neob
vyklé jevy v podélné řiditelností. Všechny tyto 
nectnosti se ještě zhoršují zvětšováním plošné
ho zatížení a posouváním polohy těžiště doza
du. Zvětšené „negativy" křídel pak více zhoršily 
výkonnost, než zlepšily letové vlastnosti mých 
modelů.

Naopak jediným objektivním měřítkem výko
nů zůstane vždy jen rychlostní polára. Bohužel 
teoretické úvahy a předpoklady, případné její 
výpočet -  zvlášť u těch profilů, kde neznáme 
jejich poláru pro dané Re číslo (skutečně namě
řenou, ne přepočtenou) -  zůstanou jen zajíma
vými teoretickými experimenty, obsahujícími 
takovou chybu, která nutné povede k mylným 
závěrům. Jen pro informaci uvádím, že výkony 
skutečných letadel se v Československu vypo
čítávají s přesností 10 až 20 %. Problém je v tom, 
že měření rychlostní poláry letadel je velmi 
pracné a náročné nejen na měřicí techniku, ale 
vyžaduje přesnou profesionální práci celé sku
piny specialistů. Přesto jsem přesvědčen, že by 
bylo možné použít nejméně jednu jednoduchou 
metodiku měření rychlostní poláry všech kate
gorií RC modelů a snad i ostatních volných 
modelů. Vidím v tom jedinou možnou cestu 
k dalšímu zvyšování výkonnosti. Určením rych
lostní poláry by i modeláři dostali do rukou 
prokazatelné podklady opravňující je potvrdit či 
vyvrátit názory na výkonnost svých modelů. 
Jediné tímto způsobem se dají získat objektivní 
důkazy o správnosti teoretických úvah.

Jde mi o to, aby mé řádky byly pochopeny 
správné. Rozhodné netvrdím, že tzv. nové profi
ly křídel jsou pro modely nevhodné. Je zcela 
zákonité, že při hledání nových řešení se musí

dostavit i neúspěchy. A je také bez pochyb, že 
profily prof. Epplera mají hlavní podíl na sou
časné značné výkonnosti RC větroňů. Upozor
ňuji jen modeláře na to, aby k volbě nového 
profilu přistupovali s rezervou a s vědomím, že 
pouhým jeho použitím nestvoří výborný model. 
Sám jsetn přesvědčen, že jsou ještě rezervy ve 
výkonnosti i u velkých RC větroňů s osvědčený
mi klasickými modelářskými profily křídel a že 
se dá postavit křídlo o velkém rozpětí dostateč
né tuhé a pevné i s tenkým profilem.

Veden těmito úvahami, navrhoval jsem mo
del, který při dobrých letových vlastnostech 
bude mít výkonnost odpovídající požadavkům 
dnešních soutěží. Myslím, že stejná nebo po
dobná motivace vedla i M. Chalupníčka ke 
stavbě jeho Vážky či R. Čížka k jeho Admirálovi. 
Na doporučení ,,Α-dvojkaře" J. Gablase jsem 
použil na křídlo profil Lindner 7 %, s kterým 
jeho modely F1A mají stabilní výkony. Nechci 
tvrdit, že dobré vlastnosti mého RC větroně AB 
77 jsou jen důsledkem tohoto profilu, uplatňuje 
se také malé plošné zatížení. Celá konstrukce 
i stavba jsou zaměřeny k maximální jednodu
chosti a úspoře materiálu a tím i hmotnosti při 
zachování dostatečné pevnosti a odolnosti při 
rozumném létání.

Model AB 77
absolvoval velký počet letů v termice i na 
svahu a mohu o něm bez nadsázky tvrdit 
toto:

Výkony.- Větroň lze vlekat s plným 
využitím 150m lanka i za větru jen asi 1 až 
2 m/s. Průměrný čas z plné výšky při 
minimálním počtu zatáček je více než 4 
minuty. Překvapivě velký rozsah rychlostí 
umožňuje létat bez obav až do větru asi 
10 m/s. (Nejlepším horním limitem pro 
rychlost větru je v praxi to, že vlečné lanko 
padá do místa, kde se vlekající zastavil.)

Na svahu i za slabého proudění se dají 
s tímto modelem využívat malá stoupání 
v blízkosti země. Při malé rychlosti zatáčí 
téměř na místě. (Z praxe: dá se létat až do 
takové síly větru, při níž lze větroň ještě 
udržet v ruce.)

Vlastnosti. -  AB 77 není náchylný na 
přetažení, před pádem včas varuje sou
měrným prosedáním a po mírném potla

čení vybírá téměř bez ztráty výšky. Při 
přetažení v zatáčkách varuje rychlým po
délným rozhoupáním a samovolnyn vrá
cením náklonu. Dá se srovnat vrácením 
řízení také téměř bez ztráty výšky. Při 
přetažení ve vleku tvrdě prosedá (svaluje 
se) na některou s: ránu, ale po potlačení 
se okamžitě obnoví řiditelnost. Charakter 
vývrtek je u AB 77 dán velikostí výchylek 
kormidel.

Při malých výchylkách přejde do zrych
lující se spirály, ze které po vrácení kormi
del ochotně vychází. Při větších výchyl
kách (více než 30 0) je vývrtka méně strmá 
a pomalejší, ale k ustálení nedojde. Je 
třeba vědět, že na vývrtkové charakteristi
ky má vliv poloha těžiště. Křídlo je ve 
vývrtce velmi namáháno a může dojít 
k ohnutí spojovacího drátu.

Účinnost výškového kormidla při polo
ze těžiště v 50 % hloubky křídla je značná. 
Proto doporučuji začátečníkům létat 
s polohou těžiště ve 30 % a se zmen
šenými , výchylkami výškového kor
midla. Účinnost směrového kormidla 
souvisí se vzepětím křídla. Při ma
lém vzepětí reaguje AB 77 na výchylku 
směrovky s nepatrným zpožděním 
a v průběhu zatáčky se zrychluje. Na 
opačnou výchylku reaguje také se zpož
děním. Při větším vzepětí je reakce na 
výchylku směrovky více opožděna, ale 
v zatáčce větroň nezrychluje a na srovná
ní reaguje okamžitě. Má velkou zásobu 
podélné stability, každé rozhoupání srov
nává bez řídicího zásahu. Úmyslně jsem 
jej rozhoupával až do strmých poloh. 
Tehdy pro zmenšení ztráty výšky již bylo 
nutné použít výškové kormidlo (ale 
v okamžiku stoupání -  ne opačně!). Po
sléze AB 77 přesně udržuje trimem pře
dvolený režim rychlosti.

Nezkoušel jsem tento model řídit jed- 
nokanálovou soupravou, ale jsem pře
svědčen, že při poloze těžiště ve 30 % 
hloubky křídla a se zvětšeným vzepětím 
by neměl být důvod k obavám.

Ten, kdo se snad pro AB 77 rozhodne, 
měl by si být vědom toho, že co nej menší 
hmotnost byla konstrukčním záměrem. 
Pevnost modelu má své hranice, na křídle 
je jen 7 % profil. Já jen mohu ubezpečit, 
že pevnost pro normální létání je dostaču
jící, model přežil pád ve spirále do vody po 
dojetí serv na doraz z výšky 100 m, a to 
bez poškození křídla Nikdy nedošlo 
k rozkmitání křídla ani při extrémně vyso
kých rychlostech.

K STAVBĚ
Trup je z balsových prkének střední 

tvrdosti. Po ohoblování smrkových lišt 
použijeme na podélníky pouze ty, které 
mají pravidelná a hustá vlákna. Pro roz
měrnější baterie, přijímač a serva je cel
kem snadné udělat přední část hranatého 
trupu tlustší. Svislá ocasní plocha je 
k trupu přilepena na tupo. Po vybroušení 
a nalakování trupu i SOP se všechno 
potáhne jednou vrstvou Mikelanty. Po
suvný vlečný háček je nutný, nakreslené 
řešení -  jedno z mnoha možných -  je 
jednoduché a spolehlivé.

Křídlo. Lišty na nosníky je nutno vybrat 
velmi pečlivě, a to zase až po jejich 
ohoblování. Neopracované lišty nepouží
vejte. Žebra se opracují po skupinách 
vždy mezi dvěma šablonami. Křídlo je 
nutné sestavovat na rovné desce obvyk
lým způsobem. Po zaschnutí lepidla ve

(Pokračování na str. 6)
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Model AB 77
(Dokončení ze str. 4)

střední části odřízneme tupou pilkou na 
kov žebra od hlavního nosníku, vsadíme 
překližkové výztuhy a mezi ně vlepíme 
epoxidem trubky nebo spojky Graupner. 
Stejným způsobem spojíme střední části 
křídla s koncovými. Způsob přilepení bal- 
sového potahu na kořenové části půlek 
křídla je zřejmý z řezu D-D.

Obroušenou a jakýmkoli čirým nitrola- 
kem nalakovanou kostru křídla potáhne
me (opět v šabloně) nejdříve shora, pak 
zdola. Mikelantu přilepujeme zásadně vy
pínacím lakem. Jelikož se tento papír 
špatně vypíná (vodou vůbec ne!), je nutné 
jej natahovat mechanicky už při potaho
vání. První potah musí být v každém 
případě naprosto dokonalý, jinak se dru
há vrstva nedá přilepit. Vypínací lak nane
seme podle hustoty na první potah v tolika 
vrstvách, až je papír matně lesklý. Teprve 
potom přilepíme druhou vrstvu Mikelan- 
ty. Papír klademe vlákny po delším roz
měru potahové plochy. Není-li papír úpl
ně hladký, musí se přežehlit. Druhou 
vrstvu začínáme lepit od střední části 
křídla. Papír na okraji křídla přihladíme 
a čistým nitroředidlem pomocí tuhého 
štětce přes druhou vrstvu přilepíme. Pos
tupujeme ke středu křídla za současného 
přitlačování namočeným štětcem a roztí
rání do stran tak, aby se netvořily bubliny. 
Pokud se přece udělají, dá se druhá vrstva 
papíru včas sejmout. Vyžaduje to trochu 
cviku. Druhou vrstvu papíru již nemusíme 
vypínat, vypne se sama. Potah z dvojité 
Mikelanty je mnohem pevnější než z jed
noduchého Modelspanu a dodává křídlu 
potřebnou tuhost. Monofil se na křídlo 
tohoto typu nehodí.

Vodorovná ocasní plocha se staví i po
tahuje stejně jako křídlo. Ještě nepotaže- 
ná VOP se usadí do vyčnívajících spod
ních částí knihařských šroubu. Při montá
ži, obzvláště v zimě, se nesmějí šrouby 
příliš utahovat, neboť snadno praskají. 
Jinak je toto připevnění VOP dostatečně 
spolehljvé.

ZALÉTÁNÍ větroně AB 77 je bez problé
mů. Ti modeláři, kteří ještě nelétali s pro
porcionální soupravou, by měli model 
nejdříve zaklouzat z ruky a seřídit táhla 
tak, aby serva byla ve středních polohách. 
Pří vlecích se nedá získat výška pouhým 
přitažením výškovky, model se může 
snadno dostat do pádu. Vlečný háček je 
potřeba seřídit podle polohy těžiště asi 
20 mm před né. Vhodnou polohu je nutno 
vyzkoušet, při poloze příliš vzadu se bě
hem vleku obtížně řídí. Model se v žádné 
fázi letu nechová nenormálně a jeho 
řízení by nemělo nikomu činit potíže.

Podnik ÚV Svazarmu 

MOOELA

přijme elektromechanika 
pro výrobu a oživování 
RC souprav Modela Digi

Modeia, závod 11 
25. února 689 
160 00 Praha 6 
tel. 35 85 88, 35 91 17

Nová
pravidla kategorie F3B

Dnem 1. ledna 1979 vstupují v platnost 
nová soutěžní a stavební pravidla FA! pro 
kategorii F3B. Tato pravidla jsou závazná 
i pro všechny soutěžě pořádané na území 
ČSSR. Uvedeným termínem se ruší pra
vidla pro kategorii F3B-Tzveřejněná v tzv. 
oranžové knížce (Soutěžní a stavební 
pravidla ČSSR).

5.3. Třída F3B -  Rádiem řízené termické 
větroně

5.3.1. Všeobecná pravidla

5. 3. 1. 1 Definice rádiem řízeného větroně
Model letadla bez pohonné jednotky, u kterého 
vztlak vzniká jako aerodynamická síla na pev
ných, nepohyblivých plochách (tj. nikoli plo
chách rotujících nebo mávajících). Modely 
s proměnnou geometrií nebo plochou musí 
vyhovovat základním charakteristikám, jsou-li 
plochy ve svém maximálním nebo minimálním 
tvaru resp. pozici. Let modelu řídí pilot stojící na 
zemi pomocí rádiového spojení. Jakékoli změny 
geometrie nebo plochy musí být ovládány dál
kově rádiovým řízením.

5. 3. 1. 2. Definice rádiem řízeného větroně 
s pomocným motorem (RC motorizo
vaný větroň)

Model letadla poháněného pístovým motorem. 
Ostatní charakteristiky modelu musí odpovídat 
definici v odstavci 5. 3. 1. 1. Zastavování chodu 
motoru rádiovým řízením je povoleno.

5. 3. 1. 3 Prefabrikace modelu
Povoleno: Modely sestavené modelářem z pre
fabrikovaných částí, do nichž modelář vestaví 
potřebné zařízení.
Nepovoleno: Modely úplné prefabrikované, vy
žadující pouze několik minut nenáročného úsilí 
pro jejich dokončení nebo modely postavené 
druhou osobou až do plně letového stavu. 
Doklad soutěžícího o specifikaci modelu 
(2. 6. 6.) musí obsahoval podepsané prohlášení, 
že soutěžící splňuje smysl pravidla 5. 3. 1. 3.

5. 3. 1. 4 Charakteristiky rádiem řízených 
větroňů

a) Společné charakteristiky
Celková nosná plocha nejvíce 150 dm2; letová 
hmotnost nejvíce 5 kg; plošné zatížení nejvíce 
75 g/dm2, nejméně 12 g/dm2.
b) Doplňkové charakteristiky RC motorizova
ných větroňů. Zdvihový objem motoru nejvíce 
2 cm3; letová hmotnost nejméně 1000 g/cm3 
zdvihového objemu motoru; doba chodu moto
ru od okamžiku vypuštění modelu nejvíce 45 
sekund. Složení paliva není předepsáno.
c) Rádiové zařízení musí být schopno pracovat 
současně s jinými rádiovými zařízeními při 
odstupu kmitočtů 50 kHz. Použití jakéhokoli 
zařízení pro přenos informací z modelu k piloto
vi není přípustné. Soutěžící může při soutěži 
použít dva modely a může kombinovat části 
modelů v průběhu soutěže za předpokladu, že 
výsledný model použitý pro let vyhovuje pravid
lům a že části byly před začátkem soutěže 
převzaty (viz též 5. 3. 2. 1.).

5.3. 1. 5 Soutěžící a pomocníci
Soutěžící (pilot) musí sám řídit model rádiem 
Každý soutěžící může mít tři pomocníky, kteří 
nesmějí pilotovi při letu dávat žádná znamení 
a kteří zůstávají za soutěžícím (pilotem) v pro
storu vymezeném pořadatelem.

5.3. 1. 6.Pokusy a platný let
a) Pokusy

aa) Při každé letové úloze je soutěžící v prů
běhu jeho pracovního času oprávněn udělat 
neomezený počet pokusu. Při úlohách B a C. 
jakmile je model vypnut z vlečného háčku 
a jakmile poprvé prolétne bází A při letu ve 
směru od báze A k bázi B, není již další pokus 
přípustný.

ab) Soutěžící má právo na nový pracovní čas 
na konci kola, když:
-  jeho model nebo vlečné lanko se dostane do 
kolize s jiným modelem za letu, s osobou při 
vzletu, nebo narazí do jiného vlečného lanka. 
Pokračuje-li let normálně, má soutěžící právo 
požadovat, aby let byl uznán jako platný a to 
i tehdy, požádá-li o to až na konci letu;
-  let nebyl hodnocen chybou rozhodčích nebo 
časoměřičů;
-  došlo k narušení nebo ztrátě letu v důsledku 
neočekávané události náležité potvrzené ofici
álními rozhodčími nebo časoměřiči.

b) Platný let
Platným letem je poslední let uskutečněný 
v pracovním čase.

5.3. 1. 7 Anulování letu nebo diskvalifikace
a) let se anuluje, použije-li soutěžící model nebo 
vlečné lanko či vzletové zařízení neodpovídající 
pravidlům FAI. V případě úmyslného nebo hru
bého porušení pravidel může být soutěžící 
rozhodnutím sportovního komisaře diskvalifi
kován.
b) Let se anuluje, ztratí-li model v průběhu vleku 
nebo letu kteroukoli svoji část. Ztráta části při 
přistávání (tj. po dotyku se zemí) se neuvažuje.
c) Soutěžící je diskvalifikován, je-li model řízen 
někým jiným než soutěžícím
d) Let motorizovaného větroně se anuluje, je-li 
doba chodu motoru delší než 45 sekund
e) Narazí-li větroň při přistání do pilota nebo 
jeho pomocníka při úloze A nebo B, body za 
přistání se neudélují.
f) Při ručním vleku nebo vleku kladkou nesmí 
být vlečné zařízení (s výjimkou vlečného lanka) 
soutěžícím (pomocníkem) odhozeno. Porušení 
tohoto pravidla se trestá anulováním letu.

5.3. 1 8 Organizace vzletu
Soutěžící mají být vylosováni do skupin podle 
použitých vysílacích kmitočtů tak, aby bylo 
možno uskutečnit co nejvíce současných letů. 
Losování se pokud možno organizuje tak, aby 
ve stejné skupině nebyli soutěžící z téhož 
družstva. Letové pořadí jednotlivých skupin se 
určuje rovněž losováním Pořadí vzletů každého 
kola se losuje samostatně. (Pro ČSSR není 
podmínkou) Soutěžící mají 5 minut přípravného 
času před pokynem startéra k započetí měření 
pracovního času.

5 3 1 9. Organizace soutěže
Všechny vysílače používané během soutěže
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musí být převzaty a uloženy v prostoru hlídaném 
k tomu určeným funkcionářem. Tento funkcio
nář vydá vysílač soutěžícím pouze na počátku 
jejich přípravného času podle 5. 3. 1.8. Během 
přípravného času sledují funkcionáři soutěžící, 
aby nezapnuli své vysílače dříve než před
cházející soutěžící ukončí své lety. Soutěžící 
musí svůj vysílač ihned po skončení letu vrátit 
funkcionáři do hlídaného prostoru. Jakékoli 
nepovolané vysílání během soutěže má za ná
sledek diskvalifikaci provinilce z celé soutěže 
s tím, že může být postižen dalšími tresty. 
Organizátor soutěže je povinen zajistit kontrol
ní přijímač pro zjišťování případného rušení. 
Nejméně ve vzdálenosti 3 mod hranic soutěžní
ho pásu nesmí být umístěno žádné zaměřovači 
zařízení.

5.3.2. Pravidla pro soutěž v termickém 
plachtění

5 3. 2. 1. Definice
a) Tato soutěž je víceúčelovou soutěží pro 
rádiem řízené větroně a zahrnuje tři letové 
úlohy:

A Doba trvání letu 
B Vzdálenost 
C Rychlost

Kombinace úlohy A s jednou další úlohou tvoří 
soutěžní kolo. Musí se odlétat nejméně 2 sou
těžní kola, přičemž v každém kole se střídají 
úlohy B a C. První soutěžní kolo se musí skládat 
z úloh A a C (doba trvání letu a rychlost). Počet 
soutěžních kol určí pořadatel před zahájením 
soutěže. Každé jednotlivé kolo musí být odlétá
no s týmž modelem bez jakékoli změny jeho 
částí. Přípustné je pouze přidání zátěže (musí 
být uložena uvnitř modelu a model s ní musí 
vyhovovat pravidlu 5. 3. 1.4.) nebo změna úhlú 
nastavení.
Změna geometrie ploch je povolena pouze 
v případě, že je ovládána dálkové rádiovým 
řízením
b) Organizátor může stanovit, zda se rádiem 
řízené větroně s pomocným motorem (RC mo
torizované větroně) zúčastní dané soutěže jako 
větroně bez motoru nebo zda budou mít samo
statné hodnocení.

5. 3. 2. 2 Vzlety
Pokud není určeno jinak, model vzlétá vně 
soutěžního pásu a rovnoběžné s osou tohoto 
pásu.
Není-li ustaveno jinak, uskuteční se všechny 
vzlety pomocí zařízení schváleného pořadate
lem nebo ředitelem soutěže. Propozice soutěže 
musí obsahovat popis vlečného zařízení, které 
bude k dispozici.
a) Vzlet větroně může být uskutečněn jedním 
z těchto způsobů:

(1) -  ručním vlekem
(2) -  katapultem
(3) -  motorovým navijákem
(4) -  ručně ovládanými kladkami

b) Celková délka vlečných šňůr musí být.
a(1) -  Ruční vlek: celková délka nesmí pře

kročit 150 m při zatížení 20 N (2 kp).
a(2) -  Katapult: celková délka vlečného zaří

zení včetně pružného členu nesmí překročit 
150 m, délka nenapnutého pružného členu smí 
být nejvíce 50 m. Jeden konec katapultu musí 
být během vzletu zakotven v zemi.

a(3) -  Motorový naviják: celková délka vlečné 
šňůry nesmí překročit 400 m a muší být použito 
zařízení pro otočení směr vlečné šňůry. Toto 
zařízení nesmí být blíže než 200 m od navijáku. 
Naviják musí být opatřen zařízením znemožňu
jícím opětné odvíjení již navinuté vlečné šňůry 
v průběhu vzletu.

a(4) -  Ručně ovládané kladky: celková délka 
vlečné šňůry nesmí překročit 150 m při zatížení 
20 N (2 kp).

c) Vlečná šňůra musí být opatřena vlaječkou 
o ploše nejméně 5 dm;. Místo vlaječky může být 
použito padáku (o minimální ploše 5 dm2) za 
předpokladu, že není připevněn k modelu a že 
až do uvolnění modelu z vlečné šňůry není 
v činnosti.
d) RC motorizované větroně vzlétají z ruky. Čas 
na spuštění motoru a doba Chodu motoru jsou 
zahrnuty do pracovního času.
e) Po vypuštění modelu z vlečné šňůry musí 
pomocníci soutěžícího odstrai it svou vlečnou 
šňůru a vyklidit vzletový prostor.

5 3 2. 3 Letová úloha A -  doba trvání letu
a) Tato úloha musí být ukončena v průběhu 9

min. (10 min. u motorizovaných větroňů) od 
pokynu startéra, a to včetně doby vleku.
b) Za každou celou sekundu od okamžiku 
zahájení volného letu modelu až do okamžiku 
zastavení modelu se uděluje 1 bod až do 
maxima 360 bodů (tj. nejvíce 6 minut).
Volný let modelu začíná:
ba) když se model uvolní z vlečné šňůry -  
(větroně),
bb) když je model vypuštěn z ruky soutěžícího 
nebo jeho pomocníka -  (motorizované vět
roně).
c) Za každou celou sekundu letu nad 360 
sekund (6 minut) se odečítá 1 bod.
d) Za přesnost přistání v závislosti na vzdále
nosti od určeného místa se udělují přídavné 
body podle tabulky:

Vzdálenost 
v metrech

Body Vzdálenost 
v metrech

Body

do 1 100 9 60
2 95 10 55
3 90 11 50
4 85 12 45
5 80 13 40
6 75 14 35
7 70 15 30
8 65 nad 15 0

Vzdálenost se měří od přídě („nosu") již stojící
ho modelu k určenému bodu (středu kruhu 
o poloměru 15 m). Za kvalitu přistání se žádné 
body neudělují. Překroči-li doba letu 390 se
kund (6,5 minuty), body za přistání se neudělují. 
Naměřená vzdálenost se zaokrouhluje na nej
blíže vyšší celý metr.
e) U modelů letících ještě po ukončení jejich 
pracovního času 9 minut (10 minut u motorizo
vaných větroňů) se hodnotí pouze letový čas 
a neudělují se přídavné body za přesnost přistá
ní. Mimoto za každou sekundu letu nad 9 min. 
pracovního času (10 min. v případě motorizova
ného větroně) se odečítá 1 bod od doby letu.
f) Let se anuluje, když jakákoliv část modelu po 
zastavení je dále než 100 m od přistávacího 
bodu nebo model nepřistane ve vzdálenosti 
100 m od přistávacího bodu.
g) Klasifikuje se na základě sestupného počtu 
bodů -  viz „dílčí výsledek A” v odstavci 
5. 3. 2. 6.

5. 3. 2. 4 Letová úloha B -  vzdálenost
a) Tato úloha musí být ukončena v průběhu 8 
min. (9 min. u motorizovaných větroňů) od 
pokynu startéra a to včetně doby vleku. Pokus 
začíná až po uvolnění modelu z vlečné šňůry 
nebo po zastavení motoru.
b) Když model v klouzavém letu poprvé prolét
ne bází A (pomyslnou svislou rovinou) směrem 
k bázi B, začne se měřit skutečný letový čas 4 
min. Během tohoto času má model za úkol 
uskutečnit co nejvícs přeletů se začátkem na 
bázi A k bázi B a zpět až do maJma 12 přeletů.
c) Prolétnutí modelu bází A hlásí pilotovi roz
hodčí, průlet bází B (pomyslnou svislou rovi
nou) signalizuje praporečník (nebo akustické 
zařízení). Jestliže model neprolétne bází, roz
hodčí nebo praporečník hlásí ihned tuto chybu 
pilotovi tak, aby mohl průlet opakovat. Zařízení 
použitá k stanovení průletu oběma svislými 
rovinami musí zaručovat rovnoběžnost obou 
rovin. K měření času nebo signalizaci musí dojít 
v okamžiku, kdy příď modelu protne bázi.
d) V průběhu celé letové úlohy musí zůstat pilot 
u báze A.
e) Vzdálenost 150 m mezi oběma bázemi (oso
vá část) je rozdělena na 4 stejné úseky (1/4 
přeletu).
f) Přistane-li model v průběhu letového času 4 
minut mezi oběma bázemi, připočítávají se 
k ukončeným průletům o délce 150 m i zlomky 
přeletů za předpokladu, že se příď modelu 
nezastavila dále než 10 m od osové čáry. U mo
delů letících ještě při ukončení letového času 4 
minut nebo pracovního času 8 min. (9 min. 
u motorizovaných větroňů) podle toho, který 
čas dříve uplyne, se počítají pouze v ten okam
žik ukončené celé přelety.
g) Po uplynutí letového času 4 min. může 
model přistát kdekoliv.
h) Klasifikuje se na základě vzdálenosti ulétnu
té v letovém čase (v metrech); body spočítané 
podle 5. 3. 2. 6. c. dávají potom „dílčí výsle
dek B".

5. 3. 2. 5. Letová úloha C -  rychlost
a) Tato letová úloha musí být ukončena v prů
běhu 4 min. (5 min. u motorizovaných větroňů) 
od pokynu startéra, a to včetně doby vleku. 
Pokus začíná až po uvolnění modelu z vlečné 
šňůry nebo po zastavení motoru.
b) Model musí letět po uzavřené trati od báze 
A k bázi B a zpět v co nejkratším čase.
c) Čas se měří v desetinách sekundy od okam
žiku, kdy model v klouzavém letu poprvé protne 
bázi A (pomyslnou svislou rovinu) ve směru 
k bázi B až do okamžiku, kdy model po prolét
nutí bází B opět v letu protne bázi A, aniž se 
mezitím dotknul země.
d) Průlet modelu bází B je pilotovi hlášen 
praporečníkem nebo akusticky. Neprolétne-li 
model bází B, je tato chyba ihned hlášena 
pilotovi praporečníkem tak, aby mohl opakovat 
průlet. K měření času nebo signalizaci musí 
dojít v okamžiku, kdy příď modelu protne bázi.
e) V průběhu celé letové úlohy musí zůstat pilot 
u báze A.
f) Po ukončení letové úlohy může model přistát 
kdekoliv.
g) Modely, které neukončí letovou úlohu v prů
běhu 4 minut (5 minut u motorizovaných větro
ňů) budou hodnoceny časem o 1 sekundu 
delším než nejpomalejší model, k erý úlohu 
splnil.
h) Modely, které přistanou dříve než ukončí 
letovou úlohu, dostanou 0 bodů.
i) Klasifikuje se na základě doby letu potřebné 
k provedení dvou 150 m přeletů a body se 
stanoví postupem daným odstavcem 
5. 3. 2. 6. d., tak se dostane „dílčí výsledek C“ .
j) Při letové úloze C musí měřený let probíhat 
na jedné straně od osové čáry, zatímco všichni 
rozhodčí, časoměřiči musí být na druhé straně 
od osové čáry. Strana, na které se má létat, musí 
být označena pořadateli s ohledem na polohu 
slunce atd. Je-li při použití optického zařízení 
zajištěno přelétnutí osové čáry, let se anuluje.

5. 3. 2. 6 Dílčí výsledky
a) Vítěz každé letové úlohy dostane 1000 bodů.
b) Dílčí výsledek A každého soutěžícího se 
stanoví takto:

Bl
dílčí výsledek A = 1000· -g^-

kde B1 . . . body soutěžícího získané podle
5. 3. 2. 3,

Bv .. . body vítěze letové úlohy A
c) Dílčí výsledek B každého soutěžícího se 
stanoví takto:

dílčí výsledek B = 1000· - ^ -

kde V1 . . . vzdálenost ulétnutá soutěžícím po
dle 5. 3. 2. 4.
kde Vv . .. vzdálenost ulétnutá vítězem letové 
úlohy B
d) Dílčí výsledek C každého soutěžícího se 
stanoví takto:

Tv
dílčí výsledek C = 1000 · -yj-

kde T1 . . . čas soutěžícího podle 5. 3. 2. 5.
Tv . . . čas vítěze letové úlohy C

5. 3. 2. 7 Celkový výsledek
Celkový výsledek každého soutěžního kola se 
stanoví součtem dílčích výsledků A a buď 
B nebo C pro každého soutěžícího.

5. 3. 2. 8 Klasifikace
Součet výsledků dosažených soutěžícím ve 
všech kolech určí jeho umístění v konečném 
pořadí. Při rovnosti hodnocení se vítěz stanoví 
rozlétáváním úlohou C (rychlost).
Doplněk pro ČSSR: Konečný výsledek soutěže 
(součet výsledků 2 nebo více soutěžních kol) se 
přepočítává stejným způsobem jako dílčí vý
sledky (viz odstavec 5. 3. 2. 6.), takže vítěz má 
vždy 1000 b.

5. 3. 2. 9 Letiště
Soutěž se musí konat na letišti s přiměřeně 
rovinatým terénem a s malou pravděpodobností 
svahového nebo vlnového proudění.

Dr. ŠTĚPÁNEK
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Vítězný
MODEL
prvního ročníku závodu kolem pylqín 
o pohár podniku ÚV Svazarmu MODfřÚ 
vůbec není závodním „speciálem", 
nětem k jeho vzniku byl „přebytek" kJ 
z modelu KIWI a ocasních ploch z da[
RC modelů. (Čím to je, že trup větš 
vydrží nejméně?) Původní úvaha vy£ 
dokonce ve prospěch dvouplošníky 
min závodu se ale rychle blížil 
upevnění druhého křídla již nezbyl/6^

Konstrukce je patrna z výkref 
němž je označen i veškerý použit 
riál. Křídlo je vyříznuto z pěněnéř 
styrénu, lze je pochopitelně poste 
sickým způsobem. Celý model je i 
barevným papírem (tlustý Model.:
Japan) a opatřen vrstvou laku odol , 
ho leptacím účinkům lihového paliva.

Motor by měl mít bezpodmínecjlě ovlá
dané otáčky. Lze použít ,,še$ 
MVVS-MODELA, OS MAX či 
(případ prototypu). Posledně 
motor je nutné doplnit RC kart

elny je jakýkoliv typ pro „šestapul- 
ítšinou je nutné zhotovit vložku, jíž 
karburátor upevněn v nálitku kliko- 
Ině.
Isouprava -  proporcionální -  by 
Jmožňovat ovládání kormidel, kři- 
3 motoru. Servo křidélek je Upevně
ným  způsobem ve středu křídla, 
•]e torzními tyčemi (drát o průměru 

2 mm).
Λ St. Dvořák
1 Lysá nad Labem

O p r a v t e  si
v  p o p i s u  R C  s o u p r a v

buk Ί2-15

motor. 7 c (R a d u g a )

bsa u

a
“f í ^ h a .  37.7dm2 

Hmotnost 2130g 

Ptoš zatížení. 56g/dm^

W S-11 aWP-23
Do návodu ke stavbě RC soupravy WS-11 
si za text v Modeláři č. 4/1978 doplňte 
laskavě chybějící stať, týkající se dokon
čení vysílače:

Úprava teleskopické antény je poněkud 
složitější. Nejprve ji rozdělíme na dvě 
části tak, aby spodní obsahovala tři díly 
a vrchní pět dílu. Na soustruhu vytočíme 
mosazné zátky o délce asi 8 mm, které 
jdou těsně zasunout do trubek antény; 
opatříme je závitem M4. Do antény zátky 
opatrně připájíme.

Prodlužovací cívka (obr. 7) má těleso 1 
z novotexu, v němž jsou zašroubovány 
a zalepeny mosazné svorníky M4 2. Do 
otvoru o průměru 12 mm je zasunuta 
cívka navinutá na tělísku o průměru 
10 mm s ferrocartovým jádrem M8. Cívka 
má 15 závitů z drátu CuS o průměru 0,3. 
Vývody cívky opatrně zevnitř připájíme ke 
svorníkům 2.

Konečné naladění vysílače je jednou 
z nejdůležitějších prací-závisí na něm jak 
dosah soupravy, tak vyzařování harmo
nických kmitočtů. Nejprve znovu doladí
me trimrem C3 vysílač vestavěný do 
skříňky na nejmenší odběr proudu. Po
tom připojíme anténu s prodlužovací cív
kou, zatím připojenou delšími přívody. 
Jestliže odběr vysílače s anténou vzroste 
na požadovanou hodnotu, naladíme pro
dlužovací cívku. Mezi patu antény a an
ténní průchodku připojíme žárovku a jád
rem ladíme prodjužovací cívku na co 
nejjasnější svit. Žárovka svítí poměrně 
slabě, takže je nutno ladit velmi opatrně. 
Maximum je velmi ploché a někdy je lepší 
navinout na cívku více závitů a jejich 
postupným odvíjením cívku zhruba nala
dit, potom vývody co nejvíce zkrátit, cívku 
vsunout do tělesa 1 a jemně doladit 
jádrem. Těleso cívky po zajištění jádra 
můžeme přetáhnout smršťovací bužír- 
kou, popř. izolační trubkou. Trimr C3 
zajistíme zakápnutím nitroemailem. Tím 
je vysílač připraven k provozu.

Použité součástky jsou béžné na trhu Obtížnější by 
mohlo být snad jen získáni páru krystalů, jejichž 
rezonanční kmitočet je rozdílný o 455 až 460 kHz. 
V miniaturním provedeni tyto krystaly vyrábí n. p. Tesla 
Hradec Králové, na trhu však béžné nejsou Pro vysilač
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MAX

K STAVBĚ (všechny míry jsou v mm): 
Trup sestává ze tří přepážek z překližky tl. 
3 a bočnic z balsy tl. 3 vyztužených 
překližkou tl. 0,8. Bočnice baldachýnu 
horního křídla z překližky tl. 4 jsou přile
peny zevnitř k vyztužené bočnici trupu 
a doplněny ještě diagonálními vzpěrami. 
Horní a spodní stěny trupu jsou potaženy 
balsou tl. 3, přední spodní části (před 
křídlem) pak balsou tl. 5.

Ocasní plochy jsou ze středně tvrdé 
balsy tl. 5. Kryt za „pilotem" je z odřezku 
balsy tl. 20. Při stavbě je třeba dbát na 
přesnost a souměrnost všech dílů.

Křídl^raají shodný profil, liší se rozpě
tím, vzepeU^i a výřezem v horním křídle. 
Žebra jsou vybfeušena z lehké balsy tl. 3. 
Hig\/n| jvoří dvě smrkové lišty
o p r p ^ u # · ) ^  OdtQtya^álišta je ze dvou 
påstNtøfey/tl. 1,5. Nábe2f®35á§tje obou- 
strannesijptažena balsou tfz^J^iaěžná 
lišta je z i» s v  tl. 10. Sjredy obou 
jsou vyztuže^spři]afTimOTaJ^ skelnoT 
tkaninou. Přes vs&hno jsoďXyála pota
žena tlustým vláknrfýi^apírem ' K trupu 
se přivazují gumou.

Motor by měl mít ovládarW^téčky. |_2e 
použít výkonnou „dvaapůlku", 
ce snese ovšem i motor 5,6 cm3. Nác 
mít objem 100 až 175 cm3 podle použiti 
ho motoru.

Podvozek je z ocelového drátu o prů
měru 3,5. Je uchycen na překližkovou 
desku a bukové hranoly přilepené k pře
pážce trupu.

RC souprava byla u prototypu Simprop 
SSM Contest se 3 servy. Táhla ke kormid
lům musí být dostatečně tuhá!

Létání s velmi obratným modelem je 
požitkem i pro zkušeného pilota pro pří
jemné letové vlastnosti, dvouplošníku 
vrozené.

Zpracoval: L. Haškovec 100 200 ____300

M O T O R N S - }  
KONSTRUKCE:

musíme zvolit kmitočet krystalu vyhovující povolovacím 
podmínkám (tj. 27,120 MHz ±0,6 %). Krystal pro přijí
mač musí mít rezonanční kmitočet o mezifrekvenčni 
kmitočet nižší Odpory jsou běžné používané miniaturní 
typuTR112a. Kondenzátory C8a C9jsou fóliového typu 
TČ235 (pro větší spolehlivost). V nouzi lze použít starší 
typMPTC181. Kondenzátor C3je dolacfovací hrníčkový 
vzduchový trimr. C la Céjsouvf keramické kondenzáto
ry, např. z hmoty Stabilit. Ostatní keramické kondenzá
tory jsou tzv. blokovací typy TK782, popř. TK783 apod 
Rozptyly parametrů tranzistorů jsou zahrnuty již v návr
hu vysílače. Cívka U  nemá dolacfovací jádro; pokud 
nelze dostatečné vybudit koncový stupeň, lze použit 
ferrocartové jádro M6, které zvýší indukčnost mezi 
oběma vinutími Vypínač je béžný dvoupólový, pro 
zvýšení spolehlivosti spojíme paralelné oba spínače. 
Tlačítko je telefonní spínači malého typu s jedním 
pérovým svazkem, jehož spolehlivost byla již dostateč
né ověřena. K napájení vysílače slouží dvé ploché

baterie zapojené v sérii, umístěné v dolní části skříňky 
vysílače. Mezi sebou jsou propojeny krátkým kablíkem 
s konektory Modela. Proti posunu jsou utěsněny kusem 
molitanu o tloušťce 10 mm, přilepeným alkaprénem 
k víku krabice.

Cívka L1 přijímače WS-11 (MO 5/1978) je vinuta 
drátem CuS o průměru 0,3 mm.

V návodu ke stavbě vysílače RC soupravy WP-23 (MO 
7/1978) je na obr. 5 chybné (obrácené) označena 
polarita kondenzátoru C14 -  správné je označena ve 
schématu zapojeni na obr. 1.

Do rozpisky součástek si doplňte: C12 470470 pF TK 
744.

V popisu přijímače (MO 9/1978) si ve schématu 
zapojeni (obr. 12) doplňte označení diody Dí, zapojené 
paralelné s C7.

Obr. 17 má být označen jako obr. 18; správný obr. 17. 
vypadá takto:

Na obr. 19 si opravte rozměr výšky krabičky z 13 na 
18 mm.
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Samokhdla
v  A  Ařízena
magnetem
HEINZ UNGER

V šedesátých letech byly v alpských 
zemích značně oblíbeny tzv. bezocasé 
svahové větroně řízené magnetem, odpo
vídající pravidlům FAI pro kategorii F1E. 
Zájem však rychle ochabnul, když pro 
údajně malý zájem musely tyto modely 
startovat společně s modely klasické kon
cepce. Až v roce 1973 vypsal švýcarský 
aeroklub u příležitosti mistrovství Evropy 
v Arose také Evropský pohár pro zvláštní 
magnetem řízené modely. Výkony dosa
žené tehdy samokřídly byly pozoruhodně 
vysoké a snesly i přísné srovnánís výkony 
běžných ,,magnetáků“. To povzbudilo 
modelářské experimentátory v další 
práci.

Podívejme se nyní na dosavadní zkuše
nosti se základními typy svahových samo- 
křídel:

Bezesporu nejpropracovanější kon
cepci mají modely s kladnou šípovitostí 
křidla. Řadu zkušeností totiž bylo možné 
převzít z klasických termických modelů. 
Při úpravě těchto modelů na svahové však 
bylo většinou nutné zvětšit vzepětí, jako 
výhodné se rovněž ukázalo zvětšení svislé 
ocasní plochy umístěné na konci trupu. 
Osvědčilo se i uložení řídicího magnetu 
do těžiště modelu a kýlovka s řídicím 
listem (spojeným s magnetem táhlem) 
instalovaná jako obvykle na předek trupu. 
Tím se značně žjednodušilo vyvažování 
modelu a zlepšila se i jeho stabilita.

Stavebně obzvlášť jednoduchá je kon
cepce létajícího prkna -  tedy modelu 
s rovným křídlem (bez šípu), jejímž propa- 
gatárem na evropských svazích je dr. 
Maurice Bodmer ze Švýcarska. Velmi 
důležitý však je výběr vhodného profilu 
křídla. Jako nejvýhodnější se jeví profily 
s tzv. esovitým prohnutím střední čáry. Dr.

Bodmer používá vlastní značně prohnuté 
profily, autorovi se však jeví jako vhodněj
ší Epplerovy profily E 182, E 184 a E 186. 
Při jejich použití je však třeba dbát na to, 
aby Reynoldsovo číslo nekleslo pod 
100 000, což znamená dodržení obvyklé
ho pravidla o minimální hloubce křídla 
200 mm.

Velmi dobré vlastnosti mají ,,létající 
prkna" v kroužení. Dr. Bodmer navíc 
vybavil svůj model závažím na krátké

páce, která jej na začátku kroužení pře
místila dozadu, čímž se stejným směrem 
posunulo i těžiště. Značně tím omezil 
možnost sklouznutí modelu po křídle 
v zatáčce.

Konstrukčně i na zalétání jsou nejná
ročnější modely se zápornou šípovitostí 
křídla. Teoreticky se jejich problémy za
bývali Američané DeYoung a Harper, kteří 
zjistili, že nejvýhodnější je šípovitost 10až 
15 stupňů. Dosažení dobrých letových 
vlastností a dostatečné podélné stability 
je pak ale velmi náročné a vhodné profily, 
zborcení nosné plochy atp. je možné 
nalézt prakticky pouze na základě prak
tických zkoušek.

O vyřešení těchto problémů se již řadu let 
snaží autor této statě. O výsledcích, dosažených 
v oblasti stability samokřídel se zápornou šípo
vitostí, zveřejnil podrobný článek např. v časo
pisu Flug + modell-technik 3/1968. Odtud jsme 
také převzali výkres typického modelu jeho 
konstrukční školy. Jak je patrné z porovnání 
s autorovým modelem z roku 1977, který je na 
snímku, mnoho se na vnějším vzhledu nezměni
lo. Nový model je však větší -  má rozpětí 
2560 mm, plochu 56 dm2 a hmotnost 755 g. 
Podle Ungerových zkušeností je velmi důležité 
dosáhnout značné pevnosti vnějších konců 
křídla.

Zpracoval: dr. J. MENCL
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odpovídá rozměry mezinárodní „Formuli 
Manhattan", u nás nazývaná „Formule 
Hrdlořezy". Je to poměrně jednoduchý 
model, který si snadno sestavíte, pokud 
ovšem máte již za sebou stavbu alespoň 
jednoho „papíráku" Při létání budete 
mile překvapeni pomalým letem a efekt
ním startem ze země a přistáváním. Zá
kladním stavebním materiálem je balsové 
prkénko tloušťky 2 mm středně pevné 
s rovnými léty dřeva, dále tenký papír 
a lepidlo Kanagon zředěné acetonem. 
Prkénko lehce obrousíme brusným papí
rem na tloušťku 1,8 mm a balsořezem 
z něj nařežeme lišty o čtvercovém průře
zu, z nichž sestavíme trup.

Nejprve sestavíme na plánku obé boč- 
nice včetně pásků balsy tl. 1,8 mm vepře
du u hlavice a v místě zadního závěsu 
svazku. Bočnice začistíme a po naříznutí 
lišt holicí čepelkou v místech A a B je 
opatrné nalomíme do požadovaného pů
dorysného tvaru. Bočnice potom položí
me na plánek „vzhůru nohama" a zatíží
me je tak, aby se pracovní desky dotýkaly 
pouze v místě upevnění křídla. Potom 
mezi ně vlepíme devět stejně dlouhých 
výztuh střední části. Po zaschnutí lepidla 
dolepíme i výztuhy v přední části trupu, 
jejichž správnou délku si odměříme z vý
kresu podle plánku. Poté trup otočíme do 
„letové" polohy a přiložíme jej k plánku 
zadní částí, do níž vlepíme výztuhy. Zbývá 
ještě přilepit přepážku 1 a pásky balsy 
zesilující předek trupu -  všechny tyto díly 
jsou z balsy tl. 1,8 mm. V místě uchycení 
podvozku zalepíme balsovou výztuhu 2, 
na níž přilepíme podle plánku dvě papíro
vé trubky 3 o vnitřním průměru 1,5 mm, 
do nichž se zasouvají nohy podvozku. 
Hlavice 4 je slepena ze tří vrstev balsy tl. 
1.8 mm, zadní částí musí přesně lícovat 
s otvorem v přepážce. Do hlavice vypiluje- 
me jehlovým pilníkem otvor o průměru asi 
2 mm pro hřídel vrtule a z obou stran 
nalepíme podložky 5 z tenkého plechu 
s otvory pro hřídel vrtule 6, který ohneme 
z ocelové struny o průměru 0,5 až 0,8 mm. 
Hřídel nasuneme zezadu do hlavice a ze
předu na něj navlékneme ložisko 7 ze 
dvou malých korálků. Nosník listů vrtule 8 
je vybroušen z bambusové štěpiny na 
průměr 2 mm; listy se na něj nasouvají 
pomocí papírových trubek 9 přilepených 
zezadu (při pohledu ve směru letu). Listy 
10 vyříznuté z balsy tl. 1 až 1,2 mm nejprve 
namočíme a necháme je vyschnout na

halový model
s papírovým 
potahem
litrové láhvi od mléka. Podélná osa listů 
přitom svírá s osou láhve úhel asi 30° 
(vnější konce listů míří dopředu). K láhvi 
listy opatrně připevníme širší páskovou 
gumou.

Lišty křídla mají rozměr 2 x 1,8 mm. 
Deset žeber 11 vyřízneme podle křivítka 
holicí čepelkou z balsy tl. 1,8 mm. Obě 
poloviny křídla sestavujeme přímo na 
plánku. Pozor -  levá polovina (na výkrese) 
je o 10 mm delší než pravá (je prodlouže
na pro vyrovnávání reakčního momentu 
vrtule). Sestavené poloviny křídla potáh
neme tenkým papírem, velmi vhodný je 
tenký Japan. Papír lepíme ke kostře lepi
dlem Lovosa nebo zředěným nitrolakem 
(pouze shora). Při sestavování křídla nej
prve na výkres položíme lišty centroplánu 
(mají stejný průřez jako lišty křídla), zatí
žíme je a ze stran k nim přiložíme obě 
poloviny křídla, které podložíme na vněj
ších koncích třeba knihou tak, aby měly 
vzepětí podle výkresu. Spoje můžeme 
zesílit trojúhelníkovými výztuhami 12. Po 
řádném zaschnutí lepidla potáhneme 
střední část křídla pruhem papíru.

Vodorovnou ocasní plochu sestavíme 
opět na výkrese. Lišty mqhou být tenčí -  
až 1,7 X 1 mm. Žebra 11 jsou z balsy tl. 
1,8 mm, zakončení je z lišty 1,7 x 1. Díl je 
opět potažen pouze shora.

Pro svislou ocasní plochu si nejprve 
vystřihneme šablonu z tvrdého papíru 
(podle výkresu), přes níž ohneme navlh
čenou lištu o průřezu 1,7 x 1 mm. Po 
vyschnutí lišty sestavíme díl na výkrese -  
vlepíme dvě výztuhy ze zbytku lišty a po
táhneme z jedné (levé) strany.

Zbývá ještě potáhnout trup. Začneme 
překrytém kabiny, který je z co nejtenčí 
průhledné fólie (celofán, film atd ), zbytek 
je celý potažen papírem. Pouze v místě 
upevnění vodorovné ocasní plochy a zad
ního závěsu svazku potah chybí.

Před sestavením modelu si ještě zhoto
víme zámky křídla 13, které jsou slepeny 
ze dvou balsových lišt tl. 1,8. Nejprve 
k trupu přilepíme spodní lišty zámku tak, 
aby mezi ně šlo těsné vsunout křídlo. 
Potom na ně přilepíme horní lišty mírně 
posunuté dovnitř (směrem k těžišti mode
lu). Po zaschnutí lepidla křídlo vyjmeme 
ze zámků tak, že se opřeme palcem ruky 
o přední zámek na trupu a zbývajícími 
prsty opatrně tlačíme zezadu na odtoko
vou lištu křídla ve střední části, až se 
křídlo uvolní ze zámku.

Po nasazení křídla na trup přilepíme 
vodorovnou ocasní plochu tak, aby při 
pohledu zezadu byl její levý vnější konec 
o 5 až 10 mm výše než horní stěna trupu 
v místě připevnění VOP (platí pro levé 
kruhy). Svislou ocasní plochu přilepíme 
shora na VOP tak, aby byla vychýlena 
vlevo asi o 8 mm (při pohledu zezadu).

Podvozek má nohy 14 z bambusové 
štěpiny o průměru 1,5 mm ztenčující se 
směrem dolů až na průměr 1. Hřídel kol 15 
je z ocelové struny, použité již na hřídel 
vrtule. Kola 16 jsou z balsy tl. 1,8 mm, 
ložiska hřídele 17 jsou z papírové trubky. 
Ze zbytku bambusové štěpiny ještě zhoto
víme zadní závěs svazku 18.

Největší pozornost věnujeme správné
mu vyvážení modelu. Nasadíme křídlo, 
podvozek a úplnou hlavici s vrtulí, jejíž 
listy nastavíme zkusmo na stejné stoupá
ní -  nejvhodnéjší je stoupání 450 až 
500 mm. Do trupu zavěsíme svazek ze 
dvou vláken gumy o průřezu 3 x 1 mm 
a délce 400 až 500 mm. Sestavený model 
by měl při podepření v místě T (označe
ném na výkrese) zůstat v rovnovážné 
poloze (může být mírně skloněn hlavicí 
k zemi). Není-li tomu tak, musíme jej 
(většinou v přední části) dovážet olovem, 
až dosáhneme správné polohy těžiště. 
Správné vyvážení je základním předpo
kladem úspěchu! Prototyp Ferdy s hmot
ností 8,5 gramu (bez gumového svazku) 
potřeboval vpředu 0,7 g olova.

Nezapomeneme ještě na překroucení 
levé poloviny křídla (při pohledu zezadu) 
do „pozitivu'1 asi 5 mm. Opatrně nařízne
me hrotem holicí čepelky odtokovou lištu 
u středu křídla, nalomíme ji dolů a lom 
přemázneme lepidlem. Dodržíte-li návod, 
musí vám Ferda letět hned napoprvé. Pro 
první lety natáčíme svazek na 200 až 300 
otáček, nejlépe vrtačkou po sejmutí hlavi
ce s vrtulí; pomocník drží model za zadní 
závěs svazku, podobně jako u velkých 
modelů s gumovým svazkem. Model při 
natočení svazku na 1000 až 1200 otáček 
startuje spolehlivě ze země, doba letu se 
pohybuje okolo tří minut.

J. KALINA
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Některé výsledky 
a zkušenosti s F1A
(Dokončení z MO 11/78)

Model dlouho nelátal podle mých před
stav. Choval se zcela vrtošivá, několikrát 
chybělo jen málo, aby v prudké sestupné 
křivce po úplné klidném vypnutí skončil 
havárií. Bylo to na pováženou, zejména 
když jsem neměl jiný letuschopný větroň 
a musel jsem na soutěž.

Tak přece jenom turbulátor? Anebo je 
to jen z nouze ctnost? -  Zde maličko 
odbočím, neboť musím znovu připome
nout profil HK 8556 a jeho trochu zvláštní 
chování při kritickém a podkritickěm ob
tékání. Stanislav Prokeš jej použil na svůj 
větroň F1A (obr. 7). Také ten chvíli létal 
a chvíli zase ne. Když byl klid -  a pro ten 
byl stavěn -  létání jen napodoboval. Po
psat takový neustálený pohyb je velmi 
složité. Po úplně klidném vypnutí ze šňůry 
se model propadl o asi 2 m. Během tohoto 
pohybu se rychlost zvětšila, model se pak 
ale počal pohybovat postupně pomaleji 
a doslova se „přisáva!“ horní stranou 
křídla k ovzduší. V těchto okamžicích se 
zřejmě pohyboval minimální možnou 
rychlostí. Náhle následoval nový pád 
a celý cyklus, který trval 6 až 8 vteřin, se 
opakoval. Byl to jasný případ podkritické- 
ho obtékání profilu (křídla) se všemi prů
vodními nešvary -  velké klesání, nerovno
měrný a nestabilní let. V poláře profilu 
HK 8556 je tento stav naznačen čárkova
nými čarami. U téhož profilu s turbuláto- 
rem žádné takové nepříjemnosti nebyly

při měření zjištěny. Zkrátka (nebylo to 
však tak rychle, jak by bylo záhodno) na 
křídlo byl instalován turbulátor z nitě 
o průměru asi 0,4 mm. Během několika 
letů byly podle potřeby upraveny úhly 
nastavení, maličko pozměněna poloha 
těžiště a model létal téměř podle představ 
konstruktéra: uspořádaný, klidný a rov
noměrný pohyb s rychlostí klesání kolem 
0,31 m/s.

Vzal jsem tyto zkušenosti v úvahu pro 
MINI A2: Turbulátor z proužku smirkové
ho papíru tl. 0,4 mm x 3 mm jsem umístil 
v asi 3,5 % hloubky. A opět malé změny 
v nastavení VOP a v poloze těžiště, něko
lik startů a bylo po problémech. Prakticky 
byla potvrzena úvodní úvaha a ověřeny 
znovu výsledky aerodynamických měření 
profilu HK 8556 z tunelu. Průměrná rych
lost klesání modelu je asi 0,31 m/s při 
rychlosti letu kolem 4,8 m/s.

Stavební charakteristiky MINI A2: 
Trup pravoúhelníkového průřezů je pota
žen v přední a střední části 3mm balsou, 
směrem dozadu ztenčenou nati. 1,2 mm. 
Hlavice je lipová, tři přepážky z 3mm 
překližky. Svislá ocasní ocasní plocha 
potažená 1 mm balsou je uzpůsobena pro 
uložení vodorovné ocasní plochy. Ta má 
nosníky ze smrkových lišttl. 1,4 mmabal- 
sovou náběžku a odtokovku. Žebra jsou 
z proužků balsy 1 x 4 mm. Celková hmot
nost VOP včetně potahu z tenkého Mo-

delspanu čtyřikrát lakovaného je menší 
než 9 g. VOP je uložena na SOP otočně 
v přední části. Determalizátor je ovládán 
lankem od časovače.

Křídlo je aerodynamicky i geometricky 
zkrouceno. Přední část po hlavní nosník 
je z plné balsy střední tvrdosti, při čemž 
náběžka je z balsy tvrdší. Hlavní nosník 
(smrk tl. 1,8 mmj je přilepen k přední plné 
balsové části. Žebra jsou z 2mm balsy, 
zářezy pro ně jsou pouze v zadním po
mocném nosníku tvořícím přední část 
odtokovky. Střed křídla je potažen balsou 
tl. 1,5 mm (lépe vyhovuje překližka tl. 
0,8 mm). Poloviny křídla navzájem a k tru
pu jsou spojeny dvěma ocelovými dráty 
0 0 4 mm a 0 1,2 mm.

A protože jsme začali koncepcí, měření 
profilů a jejich ověření v praxi jsme již 
probrali, vraťme se na závěr zase ke 
koncepci modelu F1 A, jak se jeví vhodná 
podle našich zkušeností:
-  tvar křídla-obdélníkový, lichoběžníko
vý -  považujeme spolu se štíhlostí kolem 
13 až 16 za vyhovující pro průměrné 
podmínky;
-  velikost VOP, jak je uvedena u MINI A2, 
a její umístění na SOP považujeme rovněž 
za postačující a výhodné;
-  pravouhelníkový průřez trupu spolu se 
střízlivým bokorysnym a půdorysným tva
rem pokládáme za vyhovující z hlediska 
aerodynamického, pevnostního, staveb
ního i estetického.

Dodávám, že jsem tentokrát úmyslně 
neuvedl žádný matematický vztah či ryze 
odborný výklad (musel jsem však s nimi 
pracovat, než se nám podařilo dosáhnout 
uvedených výsledků), protože vím o řadě 
horlivých čtenářů Modeláře, kteří je pova
žují za zbytečné, ba dokonce za málo 
„stravitelné'1 a tím prý zdraví škodlivé.

Soutěž historických modelů
uspořádal 30. září na počest VI. sjezdu 
Svazarmu na letišti Aeroklubu Kladno 
LMK Svazarmu v Praze 6. O propozice 
soutěže byl značný zájem, nakonec ale 
startovalo pouze jedenáct modelů. Lví 
podíl na této skutečnosti jistě mělo počasí 
-  silný vítr asi řadu soutěžících odradil.

Podmínkou účasti byl model, jehož 
předloha vznikla před rokem 1950. Létala 
se tři soutěžní kola s maximem 180 s, dva 
lepší výsledky se hodnotily.

Větroně byly čtyři. Zvítězil M. Kasal 
z Pňovan s modelem Žehrovice, který 
i v silném větru létal „jako za mladých let ". 
Druhé místo obsadil Z. Kůla starší se 
Smolovou Poštolkou (obr. 1); kromě toho 
soutěžily ještě větroně Káně II (obr. 2) 
J. Rybáka ze Svitav a Žralok II.

V soutěži modelů na gumu si nejlépe 
vedl J. Kubeš z Kladna s modelem VJ 6 
konstrukce Vladimíra Jirotky. Ten se sou
těže zúčastnil se stařičkým Wakefieldem. 
Skončil třetí, když jej předlétával J. Kalina 
se známou replikou Podlešákova modelu 
P-5. Čtvrtý byl žák Standa Koťátko se 
Střízlíkem od J. Vyskočila.

V soutěži polomaket na gumu startoval 
pouze ing. J. Jiskra s modelem L-60 podle 
plánku J. Vyskočila. Nezalétaný model 
vyváděl ve špatném počasí úplné divý: 
první soutěžní let kvalifikovali časoměřiči 
dokonce jako nezměřitelný (v úleku před
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Upoutaná polom aketa 
stíhačky

na motor 2,5 cm HUkktCAN£

Jaroslav FARA

►

Když za druhé světové války po pádu 
Francie v roce 1940 se přenesla síla 
německé Luftwaffe na Velkou Británii, 
spočívala tíha bojů v tzv. bitvě o Anglii 
hlavně na stíhačkách Hawker Hurricane. 
Od druhé poloviny roku 1942 byly sice ze 
stíhacích úkolů vytlačovány modernější
mi stroji Spitfire, ale ani nové úkoly proti 
nepřátelským bombardérům a nakonec 
proti pozemním cílům nic neubraly z je-

útočícím modelem ani nestačili zastavit 
stopky).

Zlatým hřebem byla soutěž motorových 
modelů. Zvítězil v ní Jaroslav Vaniček 
z Plzně s malým americkým modelem 
Juvenile poháněným skoro „stylovým'1 
motorem Jena 1 (obr. 3). K vítězství mu 
stačil nejdelší motorový let 13 s (povoleno 
bylo 20 s). Druhý byl E. Heran z Kladna, 
který původně přišel pouze jako divák. 
Nechal se ale zlákat a dojel si pro „oprav
dového" veterána: původní model vlastní 
konstrukce (obr. 4) s motorem Atom 1,8 
(předchůdce populárního motoru Super 
Atom). Řadu let nepoužívaný motor sice 
dlouho trucoval, ale nakonec si „na pří
mluvu" J. Vanička dal říci a naskočil. Bez 
jakéhokoliv seřizování pak model předve
dl pěknou stoupavou‘spirálu a po dlou
hém kluzu zmizel v lese u kladenského 
stadiónu. Let však nebyl hodnocen, pro
tože motor běžel déle než 40 s. Povzdech 
majitele „tak jsem se ho konečně zbavil" 
naštěstí nebyl pravdivý -  po skončení 
soutěže byl téměř nepoškozený model 
nalezen.

Kromě soutěžících byla na letišti řada 
modelářů, ovšem pouze s fotoaparáty. 
Všem se soutěž líbila a tak slibovali, že na 
druhém ročníku, který se bude konat 29. 
září 1979, budou určitě startovat. Ostatně 
-  přijecfte také!

A. Koťátko 
Snímky: ing. J. Jiskra

jich  bojové slávy. Letouny Hurricane byly 
bojově nasazeny téměř na všech frontách 
druhé světové války včetně Sovětského 
svazu. Na nich bojovali na západní frontě 
i českoslovenští letci, kteří mají na vítěz
ství v bitvě o Anglii lví podíl. Hawker 
Hurricane se stal jedním z nejslavnějších 
letadel druhé světové války a v historii 
letectví vůbec.

LETADLO Hurricane bylo řešeno jako jedno
místný samonosný dolnoplošnik smíšené kon
strukce se zatahovacím podvozkem. Bylo vyrá
běno v několika verzích a variantách, které se 
od sebe lišily použitými motory a některými 
konstrukčními úpravami, především však vý
zbrojí, která byla vždy mohutná. Verze Mk I 
a Mk IIA měly 8 kulometů ráže 7,7 mm, Mk MB 
měla 12 kulometů 7,7 mm; MklIC měla 4 kanóny 
20 mm, Mk IID nesla pod křídlem 2 protitankové 
kanóny 40 mm, Mk IV pak 8 raketových střel. 
Mohly být také zavěšeny dvě pumy nebo přídav
né palivové nádrže.

Rozpětí křídla činilo 12,2 m, délka 9,84 m, 
nosná plocha 23,92 m2. Hmotnost a výkony se 
u různých verzí lišily, např. maximální rychlost 
byla 455 až 545 km/h, dolet s přídavnými nádr
žemi 1440 až 1580 km.

Podrobný popis, výkresy a fotografie letadla 
uveřejnily časopisy Modelář č. 7/1972 a Letectví 
a kosmonautika č. 11/1966.

MODEL Hurricane, řešený jako upoutaná 
polomaketa s plochým trupem (kategorie SUM), 
je nakreslen ve verzi Mk IIC, tj. se čtyřmi kanóny 
v křídle. V bokorysu je čerchovanou čarou 
vyznačen „lalok" pod přídí, který měla pouštní 
verze letadla. Pro další možnost volby vybavení 
modelu je stavební plán doplněn kresbami 
kanónu pod křídlem, přídavnou nádrží a pu
mou, které jsou přilepeny napevno, alezkušený 
modelář je může udělat odhazovací pomocí 
třetího ovládacího lanka.

Výkres modelu na samostatném plánku zá
kladní řady Modelář je ve skutečné velikosti (M 
1 : 1). Veškeré jinak neoznačené rozměry na 
plánku i v textu se rozumějí v milimetrech.

STAVBU
začneme až po důkladném prostudování sta
vebního plánku a návodu. Použijeme na ni 
balsová prkénka střední tvrdosti. Většinu spojů 
lepíme acetonovým lepidlem, větší plochy (jež 
nelze stačit dostatečně rychle celé namazat) 
lepidlem Herkules a pevnostní spoje epoxidem.

Trup. Z připravených prkének (na potřebnou 
šířku slepených na tupo) vyřízneme současně 
obě bočnice T I; pravá má vpředu výřez pro 
motor a palivovou nádrž, levá je plná. Na jejich 
vmtřní plochy nalepíme zesílení T2; v pravém je 
výřez stejný jako v pravé bočnici, v levém je malý 
otvor pro spodní část klikové skříně motoru 
(kresleno pro motor MVVS 2,5 DF).

Pravou bočnici T1 upevníme na pracovní 
desku. Postupné na ni přilepíme přepážky T3, 
T4 a nosníky motorového lože T5 (vše epoxi
dem), dále přepážky T6 až T10, horní lištu T11 
a dolní T12. V konci trupu, kde se lišty souměrně 
zužují, je k bočnici přilepíme jen jejich rovnou 
částí, tj. po přepážku T9. Do předku trupu 
zalepíme výplně T13 a T14, jimiž uzavřeme 
prostor pro motor a palivovou nádrž. Nakonec 
přilepíme (epoxidem na přepážky T3, T4 a na 
nosníky motorového lože T5) levou bočnici, a to 
opět jen po přepážku 79, zatížíme a necháme 
uschnout. Po sejmutí s desky spolu slepíme 
celou zadní část trupu včetně lože pro vodorov
nou ocasní plochu T15 a výkližku T16 pro 
uložení ostruhy a na čelo doplníme přepážku

Takto sestavený trup obrousíme, zaoblíme 
horní a dolní hrany a sestavíme průhledný 
překryt kabiny. Přilepíme vyrovnávací podložky 
T20 na nosníky motorového lože, maketové 
výfuky T21, kýl T22, hotovou vodorovnou i svis
lou ocasní plochu a do nosníku motorového 
lože upevníme montážní šrouby pro motor T26. 
Části trupu zasahující pod křídlo, tj. T23 a chla
dič T24, přilepíme až po spojení křídla s trupem.

Křídlo sestavíme v celku a do trupu je 
zalepíme napevno. Při jeho stavbě dbáme na to, 
aby bylo souměrné a nezkroucené.

Nejprve si připravíme žebra K1 až K11, která 
vyřezáváme vždy ve dvojici současně (ze dvou 
prkének na sobě). Nosník K12, do jehož levé 
poloviny uděláme šikmo otvor pro přední trub
ku K19, zesílíme ve střední části z obou stran 
stojinou K13.

Na nosník nasuneme nejprve žebra K1, která 
spojíme dílem K14, přilepíme epoxidem desku 
K15 pro řídicí páku a doplníme žebra K2 až K4. 
Na jejich zadní část ihned (dokud lepidlo ještě 
neuschlo) přilepíme dolní (sbroušenou) a horní 
lištu odtokovky K16 a do uschnutí zajistíme 
špendlíky. Vpředu přilepíme k žebrům nábéž- 
nou lištu K17. Případné nerovnosti či zkroucení 
opravíme hned, dříve než lepidlo uschne. Stej
ným způsobem sestavíme ze žeber K5 až K11 
vnější části křídla. Předtím lišty odtokovky

(Pokračování na str. 18)
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(Dokončeni ze str. 15)

v místě žebra K4 navlhčíme a ohneme je do 
vzepětí. Žebra K3 a K4 zesílíme přilepením 
položeber K18, na jejich spodní stranu, k nosní
ku a k náběžné liště K17, přilepíme epoxidem 
desky P3 s přišitým a přilepeným podvozkem 
a doplníme spodní části žeber K3 a K4. Do 
otvorů v žebrech a v nosníku levé poloviny 
křídla nasuneme a zalepíme obé trubky K19.

Na řídicí páku K20 upevníme řídicí dráty K21 
a navlékneme do páky táhlo K22; oba dráty 
provlékneme trubkami K19 (nejprve výřezem 
v žebru K1 a přední výřezem v nosníku) 
a páku K20 upevníme šroubem K23, maticemi 
K24 a podložkou K25 na desku K15. Upravíme 
případné větší vůle, aby se dráty a páka pohybo
valy bez zadrhování v dostatečné výchylce, 
a spojovací díly zajistíme epoxidem proti uvol
nění.

Tuhý potah K26 nábéžné části křídla přilepí
me nejprve shora; vzhledem k malému vzepětí 
je z jednoho kusu. Dolní tuhý potah je ze tří 
dílů, které spojíme na žebrech K4. Doplníme 
tuhý potah K27 střední části (v horním je otvor 
pro táhlo K22) a na spodní stranu výkližky 
K28, K29 a K30. Pak přilepíme náběžnou 
lištu K31 a nahrubo opracované koncové 
oblouky K32. Do pravého oblouku předtím 
zadlabeme zátěž K33, do levého vyvrtáme otvo
ry pro trubky K34 a zalepíme je.

Nakonec celé křídlo vybrousíme a ohneme 
závěsná oka na obou řídicích drátech K21. Po 
spojení křídla s trupem doplníme výběh přecho
du křídla K35 a uděláme zaoblení mezi křídlem 
a trupem ze směsi balsových pilin a acetonové
ho lepidla nebo z měkké balsy a po uschnutí 
vybrousíme. Po potažení doplníme maketové 
hlavně kanónů K36, tyč Pitotovy trubice K37 
a závěsníky K38 s přídavnou nádrží nebo K39 
s pumou či schránku s kanónem K40.

Ocasní plochy zhotovíme z lehčích plných 
balsových desek, které případné na potřebnou 
šířku slepíme na tupo ze dvou prkének. Nábéž
né a odtokové části obou ploch obrousíme do 
profilu podle plánku. Výškové kormidlo V2 
připevníme ke stabilizátoru V1 otočně dvojice
mi proužků ohebné pevné tkaniny V4 (silon). 
Předtím však obé polovh y kormidla V2spojíme 
lištou V3 (epoxidem). Páku V5 přišroubujeme až

TECHNIKA ·  SPORT

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

P-30
je nová kategorie malých ,,gumáčků'\ která se 
šíří do světa z USA.

Pravidla nejsou přísná: je omezeno rozpětí 
a délka modelu -  nesmí přesáhnout 30 palců 
(= 762 mm), hmotnost gumového svazku nesmí 
být větší než 10 g. Vrtule musí být plastiková 
o průměru 9 palců (z našich výrobků zhruba 
odpovídá nová vrtule IGRAo průměru 240 mm).

Více než dvouleté zkušenosti ukazují, že P-30 
jsou snad již ty pravé modely pro mládež -

po barevném nastříkání modelu při montáži 
táhla řízení V6.

Stabilizátor V1 důkladné přilepíme na bočni- 
ce trupu T1 a na sedlo T15; spojení kýlové 
plochy S1 s ním zesílíme trojúhelníkovými lišta
mi S3, které zaoblíme vybroušením. Směrové 
kormidlo S2 přilepíme napevno vychýlené 
doprava.

Podvozek levý P1 a pravý P2 ohneme z pruži
nového drátu ve svěráku (pozor na poranění), 
přišijeme na desky P3 tlustou nití nebo tenkým 
drátem a při montáži do křídla zalepíme epoxi
dem. Podvozková kola o 0  50 zajistíme připáje- 
ním malých kruhových příložek P4 z obou stran. 
Kryty podvozku P5 přilepíme na hranolky P6 
přivázané na podvozkové nohy P1 a P2 z vněj
ších stran. Vzpěry P7 jsou zalepené v křídle, 
mezi podvozkem P1 a P2 a krytem P4 procházejí 
volně. Ostruhu P8 vyřízneme z přehnutého 
plechu, rozehneme do tvaru vidlice a epoxidem 
zalepíme do trupu.

Řízení má hlavní otočný závěs umístěný 
uvnitř křídla, táhlo k výškovce je vedeno na 
pravé straně vně trupu. Otvor, jímž táhlo K22 
prochází potahem křídla, překryjeme krytkou 
K41. Táhlo sestává z dílů K22 a V6; oba uděláme 
ze dvou vyplétacích drátů k jízdnímu kolu 
s hlavičkami. Přesnou délku celého táhla odmě
říme přímo na modelu tak, aby páka K20 
a výškové kormidlo byly ve střední poloze (v

neutrálu). Potom táhlo spojíme svázáním ten
kým měděným drátkem a propájením. Celé 
řízení se musí pohybovat lehce.

Motorová skupina. Na stavebním plánku je 
nakreslen motor MWS 2,5 DF. Použijeme-li 
jiný, upravíme podle něj velikost výřezu vdílech 
T1 aT2, vzájemnou vzdálenost nosníků motoro
vého lože T5 a výřezy pro ně v přepážkách T3 
a T4. Motor upevníme maticemi T25 na šrouby 
T26, které jsme po odříznutí jejich hlav zalepili 
epoxidem do předvrtaných otvorů v nosnících 
T5.

Palivovou nádrž T27 spájíme z mosazného 
nebo pocínovaného plechu. Její objem zvolíme 
podle zkusmo zjištěné spotřeby motoru a poža
dované doby letu (nakreslená akrobatická ná
drž má objem 45 cm1). Do trupu ji zalepíme 
epoxidem nebo ji přišroubujeme za připájené 
patky. Vývod sací trubky upravíme vhodné 
podle použitého motoru.

Vrtuli použijeme takových rozměrů, jaké do
poručuje výrobce motoru. Neznáme-li je, zvolí
me přibližné 0  220/100 anebo 220/120. (Na 
skutečném letadle byla třílistá vrtule, jež v po
měru prc tento model má mít 0  275.) Vrtulový 
kužel T28 vysoustružíme, uděláme v něm výřezy 
pro listy vrtule a jím vrtuli také pomocí matice 
T29 na motor upevníme. Otvor ve špici uzavře
me tvarovanou zátkou T30 z plastické hmoty. 
Místo nakresleného můžeme použít (i když

nejsou tak náročné jako modely kategorie Cou
pe dUiver (B1), dokáže je postavit každý, kdo 
zvládl stavbu alespoň dvou jednoduchých mo
delů ze stavebnic. LS

Tragická nehoda
V neděli 2. června vystupovala na leteckomo- 

delářském dnu v limu u Lucemburku také 
skupina ,,Ikarus" z Harsewinkel (NSR), jejímž 
příslušníkem byl i čtrnáctiletý Manfred Käse- 
berg, syn bývalého držitele světového rychlost
ního rekordu s RC modelem. Při předvádění 
akrobatických RC modelů se dva modely srazily 
a jeden z nich, silně poškozen, se zřítil. Trosky 
padajícího modelu zasáhly mladičkého Käse- 
berga na hlavě tak nešťastně, že musel být 
převezen do nemocnice, kde zraněním podlehl.

Tato tragická událost je varováním nejen pro 
neuvědomělé diváky, ale i pro nás, modeláře! 
Käseberg nebyl na letišti žádným nováčkem, 
naopak -  byl počítán mezi nadějný dorost klubu 
„Ikarus".

(Podle FMT 8/78 -  LS)

Nové vrtule
Peter Burford, syn výrobce motorů a vrtulí 

Taipan, založil firmu Freedom Manufacturing, 
v níž hodlá vyrábět velmi kvalitní modelářské 
potřeby.

Prvním výrobkem jsou vrtule z epoxidového 
termosetu plněného neorientovanými skleně
nými vlákny. Vrchní vrstvu tvoří skelná tkanina 
prosycená polyesterovou pryskyřicí -  výsled
kem jsou velmi pevné vrtule.

Zajímavě jsou tvarovány listy vrtulí. Největší 
šířku i tloušťku mají u kořene, nejtlustší místo 
profilu je blízko u náběžné hrany. Při návrhu 
byla prý uvažována deformace listů při letu.

Vrtule Freedom byly navrženy pro soutěžní 
akrobacii, po malých úpravách je však lze 
použít i pro rychlostní modely a modely pohá
něné elektromotory. Ještě přehled vyráběných 
rozměrů (v palcích): 7x4. 7x5, 7x6; 8x4, 8x5, 
8x6; 9x4, 9x5, 10x5, 10x6; 11x6, 11x7 
a 12x6. OL

Podívaná pro 100 000 diváků
Letošní finále Britského poháru v kopané 

mezi kluby Arsenalu a Ipswiche se hrálo na 
stadiónu ve Wembley. Toho využili britští mode
láři k účinné propagaci své činnosti před dvěma 
světovými šampionáty, které letos pořádali ve 
Woodwale a v Cardingtonu.

Na stadión se účinkující museli dostavit již 
před desátou hodinou dopoledne, neboť již 
v tuto dobu byly brány stadiónu obleženy 
fanoušky -  později by se už dovnitř nikdo 
nedostal.

Zápas však začal až k večeru. Během přestáv
ky předvedl vybraný tým ukázky upoutaných
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tvarem přesně neodpovídá) plastikový kužel 
o 0  45 a matici, obojí typu Modela.

Potah. Na čisto vybroušenou kostru modelu 
natřeme čirým nitrolakem (zaponem) a pře- 
broucíme jemným brusným papírem. Na zadní 
část trupu přilepíme tenké nitě, na ocasní 
plochy a křidélka úzké proužky kancelářského 
papíru, které imitují konstrukci z tenkých podél- 
níkú a žeber znatelnou pod plátěným potahem 
skutečného letadla.

Křídlo potáhneme středné tlustým, trup 
a ocasní plochy tenkým potahovým papírem, 
který na plné plochy přilakujeme. Na potažený 
model přilepíme zbylé povrchové detaily, kromě 
již jmenovaných: sloupek antény T31, destičky 
T32, stupačku T33 a případně další detaily podle 
podkladů na skutečné letadlo. Anténu od ocas
ních ploch k trupu upevníme až po nastříkání 
celého modelu.

Lakujeme asi třikrát, křídlo čtyřikrát ředěným 
čirým vypínacím lakem. Potom stříkáme barev
né, nakonec vrchním lesklým lakem. Použije- 
me-li motor se žhavicí svíčkou, chráníme barev
ný nitrolak vrstvou čirého syntetického nebo 
epoxidového laku proti leptavým účinkům liho
vého paliva. Zvláště důkladně vylakujeme pro
stor pro motor a palivovou nádrž.

Zbarvení. Model na plánku je nakreslen ve 
standardní britské kamufláži. Spodní plochy 
jsou blankytně modré, vrchní a boční z nepravi
delných neostře ohraničených polí šedé a tma
vozelené barvy. Výsostné znaky jsou červeno- 
bílo-modré (pořadí barev od středu či od pře
du), na trupu lemovány žluté. Na horní ploše 
křídla jsou znaky jen červeno-modré. Písmena 
na trupu jsou bílá, výrobní číslo na zádi černé. 
Nábéžné hrany vnějších částí křídla a konce 
černé vrtule jsou žluté.

Vnitřní plochy chladiče, obrysy křidélek, 
vztlakových klapek (jen zespodu křídla), směro
vého kormidla, otvory pro odpad nábojnic zbra
ní na křídle zespodu a krycí plech u výfuků (na 
stavebním plánku vše vyznačeno tenkou čer- 
chovanou čarou) uděláme tmavé šedé nebo 
černé, výfuky rezavě černé. Podvozek, vnitř
ní plochy krytů podvozku a otvory pro něj 
zespodu křídla (jen naznačené), ostruha a vnit
řek kabiny jsou šedé. Stejnou tenkou čarou 
naznačíme styky potahových plechů, obrys pře
chodů křídla a výškovky apod.

Kamufláž a označení příslušnosti k jednot
kám byly velice různé, mnohdy se během války 
měnily. Několik dalších provedení kamufláže 
různých verzí na samostatné vydaném plánku 
Modelář (v časopise obrázky nejsou):

akrobatických modelů, jejichž obraty vysvětlo
val divákům zkušený modelář v místním rozhla
se. Stadiónem prý zaznívalo jenom obdivné 
,,oooch“ či ,,aaach", když se zdálo, že při 
krkolomném obratu je model ztracen. Peklo prý 
ale nastalo, když na trávník nastoupili „komba- 
táři". Jeden z nich létal v barvách Arsenalu, 
druhý Ipswiche. Ze skalních fotbalových fa- 
noučků se rázem stali fandové modelářští -  
stadiónem hřmělo povzbuzování a bojové pís
ně, trubky, píšťaly, bubny -  všech 100 000 
diváků povzbuzovalo „svoje" modeláře. Vy
stoupení přenášela i televize. A proč to všech
no? Britští modeláři si tak vydělali částku 
potřebnou pro zajištění účasti reprezentačních 
družstev na obou MS.

(Podle Aeromodeller 7/78 -  LS)

Také model?
Známý americký RC akrobat Cliff Weirick 

(jako člen národního družstva USA létal s polo- 
maketou „Chipmunk") se rozhodl postavit ma
ketu letounu F4U Corsair v polovičním měřítku. 
Modeláři, nebojte se, RC maketa to nebude. 
Cliff se totiž chce do tohoto obřího „modelu" 
posadit sám. Motor Lycoming o výkonu takřka 
80 kW jisté monstrum ze smrku, překližky a pě
něného polystyrénu dostane snadno do vzdu
chu. Prototyp měl vzlétnout koncem roku 1978.

Není jisté bez zajímavosti, že pro dálkové 
ovládání vyvažovačích plošek směrovky, vý
škovky a křidélek použil Cliff robustní serva

OBRÁZEK 1 -  Huricane Mk I čs. příslušníka 
polské letecké jednotky č. 303, seržanta Josefa 
Františka. Boční plochy měly nepravidelná pole 
tmavě zelené a tmavé hnědé barvy. Spodní 
plochy na pravé polovině byly černé, na levé bílé 
(včetně trupu) a bez výsostných znaků. Vrtulový 
kužel a náběžná část křídla v okolí ústí kulometů 
byly červené. Na bocích trupu pod krytem 
kabiny byl malý kruhový čs. výsostný znak.

OBRÁZEK 2 -  Hurricane Mk IIC v nočním 
provedení příslušníka čs. letecké jednotky npor. 
K. Kuttelwaschera. Spodní plochy byly černé 
bez výsostných znaků, vrchní a boční obvyklého 
britského provedení. Pruh na zádi trupu byl bílý, 
písmena a vrtulový kužel červené. Na pravé 
straně přídě trupu pod výfuky motoru byl na 
červené stuze přes žlutou kosu (obojí s černou 
konturou) černý náDis.

OBRÁZEK 3 -  Hurricane Mk I polské letecké 
jednotky č. 306. Vrchní a boční plochy z polí 
tmavě zelené a tmavé hnědé, spodní světle 
šedomodré. Písmena na trupu a pruh bílé, na 
zádi trupu malý polský výsostný znak: červeno
bílá šachovnice.

OBRÁZEK 4 -  Hurricane Mk IIC v sovětské 
zimní kamufláži. Spodní plochy v původní bar
vě, vrchní a boční bílé (původní kamufláž často 
pod bílým nátěrem místy, prosvítala). Rudé 
hvězdy nebyly na spodní ploše křídla, číslo na 
trupu černé.

OBRÁZEK 5 -  Hurricane Mk I v sovětské 
kamufláži z r. 1942. Horní a boční plochy tmavě 
zelenohnědé, dolní a vrtulový kužel světle zele
nomodré. Lemování hvězdy na trupu, nápis nad 
ní (na pravé straně „Za Stalina" psaný azbukou) 
a silueta koně na směrové ploše byly bílé.

OBRÁZEK 6 -  verze Mk IID britské jednotky, 
bojující v r. 1942 v Africe, v pouštní kamufláži. 
Horní a boční plochy měly nepravidelná pole 
zemité hnědé a pískové barvy, dolní byly sytě 
modré. Písmena JV byla bílá, Z červené.

OBRÁZEK 7 -  verze Mk IIC v kamufláži 
indické z r. 1944. Horní boční plochy měly pole 
světlejší šedé a tmavě zelené barvy, dolní byly 
světle šedé. Písmena na trupu, horní část kýlové 
plochy, pruh na křídle a vrtulový kužel byly bílé, 
silueta slona na boku trupu červená s bílou 
konturou. Výsostné znaky měly barvy světle 
a tmavě modrou (v pořadí od středu a odpředu).

KPS-9 firmy Kraft, a tak nezapřel svoji „původní 
profesi". (JH)

Automatické vypínání 
přijímače

v RC větroních popsal v časopise Radio Model
ler Angličan K. J. Rioting: vypínač je táhlem 
spojen s výkyvným vlečným háčkem. Při přistání 
se háček sklopí a vypne přijímač. Autor si od 
svého nápadu slibuje šetření baterií při přistání 
„trochu dále než k noze". Redakce výšejmeno- 
vaného časopisu si neodpustila připomínku, že 
by možná bylo účelnější věnovat čas, strávený 
při návrhu a výrobě zařízení, nácviku přistání,,k 
noze". OL

Woodvale Show
neboli letecký den uzavírající letošní MS pro 
upoutané modely a RC makety prý byl jedineč
nou atrakcí pro 25 000 diváků. V programu 
vystupovaly většinou skupiny: třeba Jim Davis 
s přáteli předvedl obří makety letounů z II. 
světové války a čtyřmotorová dopravní letadla 
Boeing 747 a VC 10. Holancfané překvapili 
akrobatickou RC deltou poháněnou dvěma (!) 
pulsačními motory, takže dosahovala rychlosti 
přes 320 km/h. K zajímavým číslům prý patřilo 
i létání skupiny Eurapex s maketami Z-526 
v československé imatrikulaci.

(RCM&E 11/78)

OBRÁZEK 8 -Hurricane Mk IIC beze zbraní 
s civilní britskou imatrikulaci. Letoun byl na 
všech plochách modrý, imatrikulace a linky po 
délce trupu zlaté, číslo 99 na trupu a směrovém 
kormidle bílé.

LÉTÁNÍ
s upoutanou polomaketou Hurricane nemá 
zvláštností. Pokud je model postaven přesné 
podle plánku a pokynů, překontrolujeme hlavně 
polohu těžiště a tahem vyzkoušíme pevnost 
poutacího zařízení. Je-li potřeba, dovážíme 
model přilepeným olověným závažím tak, aby se 
poloha těžiště shodovala s polohou vyznače
nou na plánku šipkou a písmenem T.

Vzlet modelu, let a přistání jsou normální, 
model je dobře odladatelný a dostatečné rychlý. 
S dobrým motorem a vrtulí létá v ruce zkušené
ho pilota na zádech, normální a obrácené 
přemety a další základní akrobatické prvky. 
Použijeme-li motor o menší výkonnosti, vychýlí
me jej a tím osu tahu vrtule asi o 1° až 2° 
z letového kruhu anebo použijeme řídicí dráty 
(0  0,3) kratší než obvyklých 16 m.

Hlavní materiál (míry v mm)

Balsové prkénko, šířka asi 70, délka 1000: tl. 5 —
2 kusy; tl. 3 -  2 kusy; tl. 2 — 6 kusů 

Překližka letecká: tl. 1 x 150 x 370; tl.
3 X 40 X 700; tl. 5 x 20 x 100 

Bukový hranol 10 x 10 x 240
Drát ocelový: 0  0,8, dl. 1500; 0  2 (vyplétací do 

jízdního kola) 2 kusy; 0  3, dl. 700 
Dural (umatex apod.) 0  50, dl. 100 
Plech, mosazný (nebo bílý konzervový) tl. 

0,3 X 90 X  160; mosazný nebo ocelový tl. 
1 X 80 X 90

Trubka: měděná 0  3 /0  2, dl. 280; plastiková 
0  3 /0  2,5, dl. 820 

Fólie čirá tl. 0,3 až 0,5 x 100 x 100 
Papír potahový: středné tlustý-1  arch; te n ký -1 

arch
Kolo podvozkové; 0  50 -  2 kusy; 0  24 -  1 ks 
Olovo (na zátěž) asi 20 g 
Lepidlo: acetonové -  3 tuby; Herkules -  50 g; 

bílá kancelářská lepicí pasta -  1 tuba; 
Epoxy 1200 -  1 malá souprava 

Nitrolak: napínací čirý asi 400 g; barevný podle 
zvolené kamufláže; vrchní lesklý nebo syn
tetický či epoxidový asi 50 g 

Šrouby, matice, podložky, nitě a jiný drobný 
materiál podle plánku a návodu

POZNÁMKA: kurzívou vysazené míry jsou po 
létech dřeva

Zatím nejvýkonnější 
„desítka1*

Údaje o výkonech špičkových motorů jsou 
někdy výrobci z obchodních důvodů trochu 
nadsazené. Zdá se však, že zveřejněné hodnoty 
naměřené na nové „desítce" TWA (vyráběné 
malosériově soukromníkem Glenem Dye v USA) 
by nemusely být těmito snahami poznamenány.

Nový motor má zadní sání, tříkanálové plnění 
systému Schnuerle, ABC provedení vložky 
a pístu. Obdivuhodného výkonu 2,97 kW 
(4,05 k) při otáčkách 21 000 1 /min. bylo dosaže
no s tzv. megafonovým (nebo též trombonovým) 
výfukem.

Je známo, že u motorů s výkonem přes 
1,83 kW (2,5 k) dost často „odcházejí" oj nice. 
Motor TWA proto má tento díl z titanu s obou
strannými jehlovými ložisky. Cena tohoto jedi
ného dílu je údajné 50 dolarů!

Zajímavý je názor konstruktéra, který říká 
(doslova): „K dosažení vysokých výkonu jsou 
jen dvě cesty- kubické palce (míněno zdvihové
ho objemu motoru) anebo .kubické' peníze" 
(míněny jsou obrovské náklady na speciální 
druhy materiálu a jejich náročné zpracování). 
Měření výkonu provádí konstruktér a výrobce 
na testovacím zařízení Kavan, což jsou testovací 
vrtule a k nim příslušející diagramy udávající 
pro každou testovací vrtuli závislost výkonu na 
dosažených otáčkách.

(Podle RCM 9/78-JH )
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■  XVI. „Beskydská soutěž" malých modelů se létala 
10. zářivé Frenštátě pod Radhoštěm. Nejlépe si vedli: 

žák 2d. Neuwirt z Paskova (565 s), junior L. Lenert 
z Frýdlantu (545 s) a senior J. Vaněk ze Studénky (600 s) 
v kategorii A1; žák T. Pargač z Frenštátu (289 s), junior 
O. Pavlíček z Kroměříže (444 s) a senior L. Knebl 
z Frenštátu (550 s) v kategorii B1.

■  V soutěži minimaket, která byla opět ve Frenštátě 
pod Radhoštěm 16. září, zvítězili žák T. Pargač s mode
lem Neswith Cougar (152,23 b.), junior T. Halabala 
z Brna s modelem Canard (188 b ), a senior A. Alfery 
z Brna s modelem Canadair CL-84 (232,4 b.).

■  O „Putovní pohár Nového Svitavska" bojovali 24. 
záři modeláři ve Svitavech. Pohár si do Nymburka 
odvezl P. Hrouda za vítězství v kategorii RC-V1; v kate
gorii RC-V2 zvítězil K. Vašíček z Drásova. -  Na letišti 
Kladno uspořádal LMK Praha 6 soutěž malých modelů. 
Přehled vítězů: A3, žáci: J. Stříteský, KamennéŽehrovi- 
ce 233 s: A3 junioři: J. Pulda, Radotín 183 s; A1, junioři: 
J. Křepela, Praha 4 481 s; A1, senioři: I. Veselka, Praha

(611) 565 s; B1, junioři: P. Cipro, Chomutov 402 s; B1, 
senioři: P. Parkas, Kamenné Žehrovice 499s; C l, 
senioři: Zd. Kůla, Praha 468 s.

■  V Prostějově zvítězil 30. září v soutěži kategorie 
RC-M2 VI. Mužný z Kopřivnice výkonem 8115 b. -  ] 
V soutěži svahových RC větroňů v Mladých Bukách byli 
nejúspéšnéjší J. Plch z Litomyšle (RC-Sv 1) a domácí P. 
Jakl (F3F).-VNovém Městě na Moravě zvítězil v soutěži 
kategorie F3F (svahové RC větroně) domácí Fr. Vrtěna.
-  Již tradičné hostil vrch Kamenáč u Králík „magnetá- 
ře", tentokráte v sobotu 30. září při 1. ročníku „Uničov- 
ského poháru". Předchozí trvale deštivé počasí se 
kupodivu zlepšilo tak, že se dobře uplatnili i tři junioři, 
z nichž Ed. Schwarz (Uničov) nalétal absolutné nejvyšší 
čas soutěže (1466 s). Výsledky soutěže seniorů:
R. Musil, Borohrádek 1361; P. Stloukal, Uničov1319; O. 
Balatka, Jablonec η. N. 1263 s.

■  Druhý den -  1. října -  proběhla veřejná soutěž ; 
kategorie F1E pořádaná LMK Žamberk. Za slabého, 
spíše šikmého větru přesvědčivě zvítězil P. Stloukal j 
(1369 s) s modelem vycházejícím z koncepce modelu 
IRMI3, ovšem s úpravami doporučenými trenérem, i 
Doslova akrobatickými „stromolezeckými" výkony za- j 
chránil po obou soutěžích nejen svůj, ale i další modely I 
J. Čermák z České Třebové.

■  Na Sazené soutěžili 7. října vétroňáři. V kategorii 
A1 zvítězili: žák L. Křemen z Prahy 2 (600 s), junior D. 
Hejcman z Prahy 4 (557 s) a senior M. Klíma z Lovosic 
(600 + 180 + 171 s). V kategorii F1A byli nejúspéšnéjší 
J. Janeček z Prahy 4 (1221 s) a senioři. Crha z Lomnice 
nad Popelkou (1260 s).

To je tedy přehled výsledkových listin, které došly 
redakci do uzávěrky tohoto sešitu (20. října). Později 
došlé výsledky již  tradičně nebudeme převádět do i 
nového ročníku Modeláře.

Těšíme se na spolupráci v roce 1979 -  i  v něm však 
platí: kdo rychle dává, dvakrát dává. Zprávy ze soutěží | 
zasílejte ve vlastním zájmu co nejdříve po jejich výhod- j 
nocení.

M S FA I1978 pro RC MAKETY
(kb+a) Na zprávy z tohoto mistrovství světa jsme si 

museli počkat, protože nikdo z našich modelářů nebyl 
„při tom". (Konalo se v srpnu současné s MS pro 
U-modely, na němž socialistické státy odřekly účast na 
protest proti přijeti závodníků rasistické JAR.)

Avšak dříve než stačil modelářský tisk ve světě přinést 
prvá hodnocení maketářského MS, napsal naší redakci 
jeden známý západoevropský modelář, který byl letos 
v Anglii poprvé v roli diváka, když dřívějších MS se
zúčastnil jako soutěžící. Sdělil nám mimo jiné :......bylo
to nejhorší mistrovství světa, které jsem zažil. Spíše než 
MS prostě lidová slavnost, kde mimo létání řady katego
rií byly závody aut a motocyklů, k tomu střelnice, 
kolotoče, pivnice, prodej losů, autodráha aj. A do všeho 
toho déšť a nevlídné počasí a organizace pod vší 
kritiku!"

Brali jsme silná slova s rezervou jako subjektivní 
názor. Avšak ani modelářský tisk západních zemí 
(kromě anglického) nepél žádné velké chvály. A přišla 
také zpráva od p. W. Gerlacha, kterou už znáte z Mode
láře 11 /78, jež hodnotí MS pro U-modely také podobné.

Nuže jak jsme koupili, tak prodáváme. K tomu ještě 
jen pár dodatků převzatých ze západního tisku:

■  Protože vlastni letiště bylo od koleje (ubytování -  
pozn. red.) vzdáleno 31 km, přičemž začátek na letišti 
byl vždy v 9 hod., bylo nutno podniknout obsáhlý ranní 
maratón, aby se lidé stačili nasnídat a dorazit na místo 
včas Po příjezdu do Woodvale (kde se MS létalo) nás 
čekal hangár plný lidí a modelářů, který se musel 
nejprve vyklidit a pak teprve bylo možné makety rozlo
žit. A k tomu ještě od prvého dne mistrovství vydatné 
pršelo. Po nezbytném vážení začalo v hangáru i staveb
ní hodnoceni pětičlennou jury (Angličan, Irčan, Ameri
čan, Kanadan a Němec). První den probíhalo statické 
hodnocení tak důkladné, že bylo obodováni pouze 5 
modelů z 23 zúčastněných. Druhý den ráno po celonoč- 
ním dešti hangár doslova plaval. Na podlaze bylo po 
kotníky vody. Modely byly tak navlhlé (byly tam celou 
noc), že před hodnocením se sušily vysoušečem na 
vlasy. Jak ale plynul čas, klesala i jakost hodnoceni, 
které muselo být druhý den ukončeno. A tak chudák 
poslední měl sotva 5 minut na ohodnocení a „proměře
n i" modelu, protože autobus na rozhodčí nemínil 
počkat.

■  Prvé kolo letů následující den proběhlo ve velmi 
silném větru, ale již bez deště. Vzhledem k vlhkosti 
vzduchu se velmi špatně ladily motory, takže několik 
soutěžících doslova přetrhlo klikový hřídel. Druhé kolo 
létané další den opět ve větrném počasí, i když bez 
deště, bylo opět dramatické. Teprve třetí kolo další den 
se konalo za trochu mírnějšího počasí, i když zase vítr

foukal napříč přes vzletovou dráhu. Jednomu z Ameri
čanů se tak podařilo hned po vzletu model poškodit, 
a celé družstvo jej dávalo do pořádku na opravný let.

■  Poslední večer se v hotelu Adelphi v Liverpoolu 
konalo slavnostní vyhlášení výsledků. Protože ale pro 
odvezení asi 800 lidí byly pouze 3 autobusy, přišli 
poslední k rozdíleni cen poněkud později. . .

■  Na letošním MS se létala pouze kategorie F4C (RC 
makety), kategorie F4B (upoutané makety) byla pro 
nedostatečný počet přihlášených družstev odvolána 
(FAI předepisuje účast nejméně pěti národních druž
stev).

Vítězný Fournier RF 4D létal už na MS ve Švédsku 
před dvěma roky, kde skončil jako šestý. Od té doby jej 
M. Reeves dále zdokonaloval a těsné před letošním MS 
ještě 14 dnů usilovné pracoval na nové tvarovaném 
krytu předku trupu, aby odstranil potíže s motorem 
(kvůli nim se sotva kvalifikoval ve výběru do britského 
družstva). Model o rozpětí 2840 mm s křídlem vcelku (!) 
má kabinu vybavenou do nejmenších detailů, některé 
palubní přístroje jsou funkční. Stavebnici modelu uvede 
v r. 1979 na trh švýcarsko-némecká firma Lanitz-Mo- 
dellbau, jež prodává už 6 dalších RC modelů Reevesovy 
konstrukce.

Dosti překvapilo, že známý D. H. Chipmunk Kanaďana 
Nelitze, který se minulém MS ve Švédsku bezpečné 
zvítězil, byl tentokrát až čtvrtý. Stojí za zmínku, že se 
prosadil i dvoumotorový typ -  Northrop Black Widow -  
přestože jej Angličan B. Taylor použil na poslední chvíli 
(dokončoval jej ještě na MS a měl potíže s palivovou 
instalací). Kromě modelů známých z minulých MS se 
objevilo i několik nových, vesměs k nim ale zatím chybí 
jakékoli údaje. Snad se k některým ještě časem vrátíme.

VÝSLEDKY
(Řazení údajů: výsledné pořadí, soutěžící, stát-letadlo; 
zvýhodnění v %/pořadí po stavebním ohodnocení/ 
pořadí po ohodnoceni 3 letů)
1. M. Reeves, Anglie -  Fournier RF 4D; 10/1/3; 2. B. 
Underwood, USA -  Sorrell Hyperbipe; 10/1/3; 3. J. 
Rousseau, Francie -  CAP 20; 5/6/4; 4. B. Nelitz, Kanada 
-  D. H. Chipmunk; 5/4/9; 5. T. Meleney, Anglie -  D. H. 
Moth Minor; 5/7/7; 6. R. Fouquereau, Francie-CAP 20; 
5/12/2; 7. B. Wisher, USA -  Piel Beryl CP 750; 5/3/11; 8. 
B. Taylor, Anglie -  Northrop Black Widow; 20/15/1; 9. S. 
Sauger, USA -  Fairchild Ranger; 5/2/13; 10. A. Stein- 
berger, NSR -  Blackburn Mono; 15/11/6.-Hodnoceno 
celkem 23 soutěžících.

Družstva: 1. Anglie, 2. USA, 3. Francie, 4. NSR, 5. 
Kanada, 6. Irsko, 7. Švédsko, 8. Švýcarsko.

Mistrovství ČSSR 
v kategorii F3A
se uskutečnilo ve dnech 26. a 27. srpna 1978 na 
letišti aeroklubu Holič. Jeho uspořádáním byl 
pověřen agilní modelářský klib již jmenovaného 
aeroklubu. Vrcholné mistrovské soutěže se 
zúčastnilo celkem 16 závodníků (11 zČSR, 5 ze 
SSR) nominovaných na základě výsledků pře
boru ČSR a SSR.

Létala se tři soutěžní kola (dvě v sobotu, 
jedno v neděli). Již v prvním se ujal vedení V. Vlk 
z Českých Budějovic, sledovaný L. Bílým a J. 
Rohlou. Druhé kolo, které se-stejné jako závěr 
prvního -  létalo za silného bočního větru na 
hranici regulérnosti, ale poněkud zamíchalo 
pořadí a mezi první tři se dobrým výkonem 
v druhém letu dostal L. Haškovec z Prahy. 
Nakonec vše rozhodlo třetí kolo, které se letělo 
za příznivějších podmínek v neděli 27.8. dopo
ledne. Václav Vlk předvedl opět jeden ze svých 
standardních letů a zajistil si první místo. O dru
hé místo svedli tuhý boj mladý L. Bílý a L. 
Haškovec. Prvně jmenovaný letěl se startovním 
číslem 1, předvedl velmi pěknou sestavu s vyso
ko bodovým hodnocením a zdálo se, že jeho 
druhé místo bude těžko ohrozitelné. Nováček 
mistrovství Haškovec však přes „křeče" se 
spuštěním motoru odlétal 3. kolo rovněž po
měrné dobře a nakonec díky náskoku z 2. kola
0 15 bodů (!) L. Bílého přelétal. Na čtvrté místo 
se prosadil nenápadným, ale spolehlivým výko
nem A. Zedek ze Šumperka a páté místo obsadil 
J. Rohla z Prahy, který si stále ještě zvyká na 
nový model a řídicí soupravu. Trochu více se 
očekávalo od slovenských závodníků, ale při 
neúčasti O. Vitáska a ing. VI. Huška, se nejlepší 
slovenský závodník J. Cerha (který bohužel 
„díky" haváriím startoval jen se starým mode
lem) umístil až ve druhé třetině startovního pole 
závodníků a ostatní účastníci ze Slovenska svou 
výkonností na špičku zatím nestačili.

Poprvé bylo použito veřejného bodování 
a pět nominovaných rozhodčích (soudruzi Zva- 
da, Šaubmár, Pajdlhauser, Šibl a Vostrý) odved
lo skutečné zodpovědnou a přesnou práci 
a dokázali, že růst úrovně našich bodovačů 
nezaostává za růstem úrovně této kategorie.

Po technické stránce se neobjevilo mnoho 
nového. Převládaly známé modely Curare (6) 
a Blue Angel (3), řada modelů měla motory 
s resonančními výfuky a zatahovacími podvoz
ky, které se hlavně pro Curare zdají být nutností. 
Technické vybavení a dobrý model jsou základ
ní podmínkou úspěchu, a tak při současných 
značně omezených možnostech technické 
podpory špičkových závodníků prostřednictvím 
Svazarmu se dostávají na přední místa ti, kteří 
mohou a neváhají vynaložit značné finanční 
prostředky za špičkovou soupravu, motor a dal
ší příslušenství. Pro zajímavost -  z prvních 7 
závodníků v konečném pořadí jich 6 létalo 
s vlastními RC soupravami a 4 z nich mají 
kvalitní soupravy dvě! Tato skutečnost není 
příliš potěšující a evidentně brání masovějšímu 
rozvoji této kategorie zejména mezi mládeží. 
Vzhledem ke stále nedostatečným limitům devi
zových prostředků na dovoz kvalitního RC 
vybavení se dostává kategorie F3A do slepé 
uličky -  ne každý má totiž prostředky a možnosti 
si dobré vybavení sám opatřit, ňada bývalých 
„motorářů" se proto v poslední době orientuje 
na větroně, kde je situace přece jen poněkud 
příznivější s ohledem na obecně menší technic
kou složitost modelu.

Organizace mistrovství byla zvládnuta velmi 
dobře, pořadatel zajistil všem účastníkům kva
litní ubytování, možnost občerstvení přímo na 
letišti a připravil i přátelské večerní sobotní 
posezení všech účastníků a funkcionářů v hez
ké klubovně aeroklubu. Vezmeme-li v úvahu
1 pěkné věcné ceny a diplomy, nelze mistrovství 
hodnotit jinak, než jako velmi zdařilé.

Ing. Jiří Havel
st. trenér RC motor, modelů
VÝSLEDKY

1. V. Vlk, C. Budějovice, 13 882; 2. L. Haškovec, Praha, 
13 305; 3. L. Bílý, Drásov, 13 282; 4. A. Zedek, Šumperk, 
12 825; 5. J. Rohla, Praha 12 667; 6. A. Pavlas, Neratovi- 
ce, 12 150; 7. Z. Hůlka, Praha, 11917; 8. J. Cerha, 
Zvolen, 11 130; 9. V. Bílý, Drásov, 11 092; 10. ing. Z. 
Dulay, Zvolen, 10 687 b.
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Pohár
SOFIA 7 8

Tohoto roku sa zišli v dňoch 14. až 18. 
septembra už na XI. ročníku medzinárodnej 
súťaže ,,Pohár Sofia 78“ reprezentanti ZSSR, 
Poíska, BLR I., BLR II., Sofie a ČSSR. Súťaž je 
pravidelné poriadaná pre akrobatické modely, 
rýchlostné, team-racing, combat a makety.

Pri přílete na letisko v Sofii nás přivítalo 
chladné a dáždivé počasie, ktoré nám hněď 
upravilo našu představu o slnečnom a teplom 
pobyte v Bulharsku.

Rýchlostné modely (kategoris F2A)
V tejto kategorii sme neštartovali -  medzi 

sebou si to ,,rozdali" Vladimír Masljonkin zo 
ZSSR, sympatický Poliak Rachwal a Bulhaři 
Bončev, Popov a Dončev. Po prvom štarte sa 
ujal vedenia Rachwal, keď ,,rovno z bedne" 
zaletel 248 km/h. V druhom kole vermi dobré 
zaletel Masljonkin -  okolo 255 km/h, no nepo- 
chopiterne ,,nešiel" do pylonu. V opravě však 
..zapísal" rovných 250 km/h, ktoré stačili na 
víťazstvo. Súťaž mala slušnú úroveň, veď ešte 
posledný (piaty) Dončev letel 230 km/h.

Akrobatické modely (kategória F2B)
K favoritom patřili náš Křižka s Jeskinom zo 

ZSSR. Po prvom kole sa vedenia ujal Křižka, 
ktorý so svojim novým rozoberateíným mode- 
lom podal vermi dobrý výkon, před Jeskinom 
a Bulharom Marinovom. Křižka si v druhom kole 
svoju pozíciu ešte viac upevnil a aj vtreťom kole 
získal najviac bodov -  poradie z prvého kola sa 
nezměnilo.

Závod teamov (kategória F2C)
Naši Drážek sTrnkom začínali spolu stýmom 

BLR I. a ZSSR. S dozněním štartérovho povelu 
odštartoval ako prvý Drážek. Prvých 10 köl som 
nameral za 21,4 s. Naše nádeje sa však rozply
nuli pri prvom tankovaní. P r i,.dotahovaní" bol

model poryvom větra doslova prifúknutý k zemi. 
Vonkajši koniec křídla nezniesol tvrdé „pristá- 
tie". Za asi 8 minút stačil Milda Drážek přehodit 
motor do náhradného modelu, na skúšobný 
štart však nebolo času. Po odštartovaní druhé
ho kola spolu s týmami BLR I. a BUR II. po prvom 
tankovaní však zrazu poklesli otáčky motora 
a pri zistení, že zhášanie motora nefunguje, 
dolietali naši sice s prebytkom okruhov, ale vo 
výslednom čase, ktorý je hlboko pod ich mož
nosti.

Vermi zaujímave bolo finále, v ktorom letel 
Surajev-Barkov zo ZSSR, Poliaci Galkowski- 
Zemiak a Bulhaři Kolev-Petrov. Vermi rýchly 
(380 g ťažký) sovietsky model s motorom vlast- 
nej konštrukcie lietal na jeden tank 45-46 
okruhov, pričom každé z troch tankovaní trvalo 
priemerne 3 až 4 sekundy. Vynikajúci čas 7:42 
(min.:s) nepotřebuje komentára. V rozhovore 
po súťaži sympatický Surajev spomenul, že

v príprave na MS letel tréninkovo s druhým, 
odesatgramov fahčímmodelom užaj pod 7:40.

Combat (kategória F2D)
Ani v tejto kategórii sme nemalí zástupců 

a tak sme sledovali súboje medzi sovietským, 
polským a bulharskými modelármi. Zaujímavý 
bol model typu ,.placka" sovietskeho modelára 
Titova, potiahnutý priesvitnou nažehlovacou 
fóliou a so ,,žhavíkom" vlastnej konštrukcie, 
ktorý dosahuje otáčky až 23 000 1/min. a ktorý 
lietal rýchlosťou okolo 170 km/h, pričom do
kázal přemet o priemere asi 2 m. Finálovýsúboj 
prehral dlhším pobytom na zemi, keď obaja 
(finalisti měnili počas súboja asi tri rázy modely.

Makety (kategória F4B)
Po prvých nejasnostiach či budú makety 

vóbec súťažiť, nakoniec Metali štyri modely. Nás 
v tejto kategórii reprezentoval Stanislav Mikan 
so solidné spracovanou dvojmotorovou make
tou LETOV Š-50 (na snímku). Favoritom bol 
sovietsky modelář Borzov svynikajúco spraco
vanou maketou 11-10, ktorá obsadila na MS 
v USA 3. miesto. O poznanie slabšie bolí 
spracované makety bulharských modelárov. 
Jediný náš reprezentant odlietal spofahlivo 3 
súťažné kola a všetci přítomní bolí přesvědčení 
o jeho prinajhorším druhom mieste. Inej mienky 
ale bolí zrejme bodovači, lebo skončil na štvr- 
tom mieste s poměrně značnou bodovou stra- 
tou za evidentne slabšie spracovanými maketa
mi, ktoré nevynikali ani letovými vlastnosfami. 
Toto bolo snáď jediným tienom ináč tradičně 
vermi dobré připraveného podujatia, ktoré ing. 
Pětko Petkov so svojim kolektívom připravil pod 
patronátom bulharskej spoločnosti BALKAN.

Majster športu Mir. ŠULC, 
vedúci družstva

VÝSLEDKY

Kategória F2A: 1. VI. Masljonkin, ZSSR 250; 2. A 
Rachwal, PLR 248: 3. L. Bončev. BLR II. 243 km/h.

Kategória F2B: 1. Zd. Křižka. ČSSR 6011; 2. VI. 
Jeskln, ZSSR 5892; 3. G. Marinov, BLR I. 5620 b

Kategória F2C: 1. Surajev-Barkov, ZSSR 7:42; 2. 
Kolev-Petrov, BLR I. 8:14; 3. Galkowski-Zimniak, PLR 
8:52 (min.:s)

Kategória F2D: 1. R. Telefonský, BLR I. 274; 2. O. 
Titov, ZSSR 206; 3. G. Kanev, BLR II. 202 b.

Kategória F4B: 1. VI. Borzov, ZSSR 3994 2. N 
Marinov, BLR I. 3754; 3. Š. Petrov, BLR II. 3285 b.

T
Poznáváme 
LETECKOU TECHNIKU

Typy letadel uveřejněné 
v Modeláři
( o d  r .  1 9 5 0  d o  k o n c e  r .  1 9 7 8 )
AERO
A-102 5/54
Ae-45 1/55
A-200 3/55
Ae-50 5/56
A-42 12/56
A-300 5/62
A-10 10/63
A-14 Brandenburg 6/69
A-34 W Kos 4/77

AVIA
Bk 534 9/53
Av-35 2/54
BH-3 7/54
Av-122 5/55
BH-7 7/55
Av-36 Bojar 6/56
B-71 2/57
Av-14/32 6/59
BH-32L 11/59
BH-25 11/62
BH-11 7/78

Benei-Mráz
Be-51 Minor 1/57,5/78

Be-60 Bestiola 4/57
Be-52 Major 5/64
Be-550Bibi 2/65
Be-252C Scolar 1/67
Be-501 Bibi 9/67
Be-555 Superbibi 11/68
Be-252 Scolar 8/75
Be-56 Major 12/77

LETOV
Š-1 12/58
Š-50 4/60
Š-3 7/60
Š-328 10/61
Š-231 2/62
š-39 9/62
Šm-8 12/65

PRAGA
E-114 7/50
E-55 10/55
E-112 1/56
E-45 2/68
E-114M 12/68

ZLÍN
Z-22 Junák 5/50,4/73

LG-130 Kmotr
LG-125Šohaj 2
Z-381
Z-XII
Z-XIII
Z-326 Master 
Z-326A Akrobat 
XZ-37 Čmelák 
Z-526 Trener Master 
Z-42 
Z-526 AS 
Z-526 AFS 
Z-43
Z-37A-2 Čmelák 
Z-726 Universal 
Z-50L
Z-24 Krajánek 
Z-35 Heli Trenér 
Z-124Galánka 
Z-126Trenér 2 
Z-23 Honza

1/51
4/51

6/53,11/73
8/54,3/74

9/54
1/58
2/64
1/64
3/67
5/68
7/69
5/71
4/72
6/72
7/74

12/75
4/76
5/76
8/76
9/77
2/78

Různé 6s. předválečné
Tatra T 101/201 1/54
Čihákův Rapid 11/54
Kašparovo letadlo 2/55
VBš Kuňkadlo 10/68
EL-2-M Šedý vlk 2/77

Ostatní poválečné čs. konstrukce
LF-107 Luňák 
M 1 E Sokol 
LF 109 Pionýr 
M2 Skaut 
C 104 (prototyp) 
LD 40 Meta Sokol 
L-60Brigadýr 
XLF 207 Laminár 
HC-2 Heli Baby 
Fi-156Čáp(K-65) 
XLF 10

4/50,11/75
9/50

3/53,3/75
7/53,7/75

10/54
4/55
6/55
8/55
9/55

7/56,11/76
8/56

Tom 8 11/56
C-11 (JAK-11) 3/57
L-200 Morava 11/57
L-40 Meta Sokol 9/58
HodekHK-101 1/60
HC-3 10/60
L-21 Spartak 8/61
L-13 Blaník 12/62
L-29 Delfín 2/63
R-7 Racek 10/64
C-199 6/66
VSB-62 Vega 8/66
M3 Bonzo 3/68
L-13J Blaník 11/69
MK-1 Kocour 12/69
W 1 Brouček 1/70,5/77
XLA-54 5/70
VSB-66 Orlice 1 12/70
WK-1 8/71
M 17 Universal 5/73
M 1 D Sokol 5/74
L-39 Albatros 5/75
VSO 10 3/77

Sovětské
MiG-9 1/52
Jak-15 2/52
Jak-14 3/52
La-11 6/52
MiG-15 12/54
An-2 12/55
Jak-12R 2/56
Jak-18 4/56
11-10 9/56
Jak-9 6/58
An-14Pčolka 11/58
Li-2 10/58
Ant-25 5/59
La-5 FN 8/59

(Pokračování na str. 24)
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Tradiční soutěže

JA B LO N EC K Á
KOTVA / 1 1. ROČNÍK/

M ODRÁ STUHA
/7. ROČNÍK/

uspořádal 2. a 3. září na počest VI. sjezdu 
Svazarmu a 60. výročí vzniku 
Československé republiky a v rámci ostav 
34. výročí SNP Klub lodních modelářů 
ADMIRAL ZO Svazarmu koncernového 
podniku PRECIOSA Jablonec nad Nisou 
pod patronací ZV ROH a KSČ podniku 
PRECIOSA.
Za přítomnosti zástupce předsedy OV i

fvazarmu v Jablonci nad Nisou soudruha 
ilhana je zahájil náčelník klubu 

ADMIRAL ing. Zdeněk Tomášek na 
novoveském koupališti. Obou závodů se 
celkem zúčastnilo 149 modelů 
23 kategorií, z nichž bylo 52žákovských 
a 31 juniorských. Z  NDR přijeli čtyři 
soutěžící. Proti dřívějším letům byla účast 
menší. Termín soutěže totiž tentokrát 
nevyhovoval zejména modelářům, kteří 
připravovali svoje ratolesti po 
prázdninách do školy.
Soutěžím nepřálo ani počasí; chlad 
a dešťové přeháňky nikomu radost 
neudělaly. Naštěstí se slabému větru 
nepodařilo proniknout do údolního 
koupaliště, krytého stromy, takže 
podmínky pro jízdy byly dobré.

Nejsilněji byla obsazena kategorie pro 
modelářský „potěr" EX-500. Zvítězila Eva 
Stříbrská z Vysokého Mýta před Stanisla
vou Kozlovou z Rynoltic a Janem Zvolán- 
kem z Vysokého Mýta (obr. 1). Vítězka 
zajela opravdu pěkně, třikrát na 100 bodů, 
jednou na 90. Přitom nejhorší jízdu (která 
se nehodnotí) měla za 80 bodů!

V žákovské kategorii EX-Ž zvítězil Mi
chal Leno z Vysokého Mýta před repre
zentanty domácího klubu ADMIRAL Zd. 
Tomáškem, Liborem Halamou a Janem 
Kolaříkem. V kategorii EX-junioři si me
daile rozdělili Martin Kaderábek z klubu 
Nautic Jablonec-Rýnovice s Milanem An
tošem a Lad. Macháněm z Rubeny Ná
chod. Starší závodníci v kategorii EX- 
senioři nepodali zdaleka tak dobré výko
ny: zvítězil Jar. Macháček z Náchoda, na 
2. a 3. místo stačily ing. Zd. Tomáškovi 
z pořádajícího klubu a Jaroslavu Hájkovi 
z Mladé Boleslavi jenon výkony splňující 
limit III. výkonnostní třídy.

V kategorii EH -  neřízené makety ob
chodních lodí -  se sešli čtyři závodníci.

Bezpečně zvítězil Roman Matějíček s mo
delem finské tankové lodi KIISLA. Jeho 
klubový kolega Ruda Pernička přivezl 
z Českého Krumlova model inspekční lodi 
polského státního rybářství, ale poměrně 
vysoko hodnocená loď „kapitána" jaksi 
neposlouchala, takže bodový zisk z jízdy 
byl malý.

Vítězem kategorie FK -  neřízené make
ty vojenských lodí se stal s nejlépe bodo
vanou maketou atomového křižníku 
LONG BEACH Karel Šimůnek, člen KLM 
Duchcov, před Miroslavem Vintrem z AD- 
MIRALu Jablonec, který poprvé získal se 
svou maketou fregaty DEVONSHIRE I. 
výkonnostní třídu. Za povětrnostních 
podmínek, jaké v Jablonci byly, jsou to 
výkony úctyhodné.

V kategoriích rádiem řízených maket 
byli úspěšní závodníci z pořádajícího klu
bu ADMIRAL. Ivan Ullsperger zajel v kate
goriích F2-A i F2-C I. výkonnostní třídu, 
když v „áčkách" porazil Zuzanu Baitlero- 
vou a v nejdelší kategorii se musel sklonit 
před Jos. Slížkem s modelem EUROLI-

Typy letadel uveřejněné v Modeláři

(Dokončení ze str. 21)

Lagg 3 1/61 Americké
J-16 7/61 Piper Pacer 125 6/57
Pe-2 11/63 Cessna 170/172 2/58
Leningradec 7/64 DC-3 10/58
Šavrov Š-7 11/64 Piper PA-24 Comanche 1/59
MiG-19 5/65 Piper P-15 Vagabound 8/62
11-18 10/65 Piper P-25 Pawnee 8/63
Jak-18 PM 11/66 Little Toot 4/64
Jak-18 T 10/67 Piper Super Cub 6/64
II-62 11/67 Piper Twin Comanche 8/64
II-2 7/70 Cessna 172F + Skyhawk 9/65
MiG-3 11/70 Cessna 336 3/66
Jak-3 11/71 Lake LA-4 10/66
Po-2Kukuruznik 5/72 Cessna Agwagon 2/67
Jak-12A 11/72 P-51 D Mustang 7/67
Jak-9U 10/73 Midget Mustang 4/68
Bok-5 2/74 Convair 48 Charger 7/68
Malyš 4/74 Fly Baby 3/70
Blecha 10/74 Grumman Ag-Cat 6/70
R-5 2/75 Cessna 177 Cardinal 8/70
RKIIGA-74 2/76 Curtiss P-40 Kittyhawk 9/70
Š-2 10/76 Ryan S-T 1/71
Entuziast 10/77 Cessna 120/140 2/71
CHAI 19 10/78 Spinks Akromaster 6/71
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Piper PA-28 Pilatus P-6 Porter 3/64
Cherokee Arrow 200 7/71 Gardan GY 80 Horizon 1/65
Cessna 150 Aerobat 3/73 VictaAirtourer115 3/65
Evans VP-1 Volksplane 7/73 FN-333 Riviera 4/65
Stephens Akro 8/73 Spitfire LFMk XII 6/65
COOT A 8/74 PZL-102 B „KOS" 7/65
Bede-5D Micro 4/75 Wassmer Super Wa-40 8/65
Chester Jeep 9/75 Job-15 11/65
Aerosport Quail 10/75 CP 301 Emeraude 1/66
Wittman Tailwind 3/76 PZL-104 Wilga-2 2/66
Cessna 182 Skylane 1/77 Dornier Do-28 4/66
Wittman V-Witt 6/77 RF-3 5/66
Ryan NYP 8/77 HM-14 7/66
Kraft Super Fli 1/78 Aisal-11 B 9/66
Gosammer Condor 3/78 Turbulent 11/66

DH Mosquito FBMk IV 4/67
Ostatní zahraniční PZL-101 AGawron 5/67
TS-8Bies 5/57 SZD-24-4 Foka 4 6/67
KB-6Matajur 7/57 Jodel D-9 Bébé 8/67
OkamuraN-52 10/57 MS 893 Rallye Commodore 12/67
LAZ-7 12/57 Dewoitine D-520 1/68
M. BrochetMB-110 5/58 BA-4B 6/68
Blume BL-500 58 Siat223 Flamingo 8/68
Hindustan HT-2 3/59 DHC-1 Chipmunk 1/69
RG-6 6/60 Mitsubishi A 6 M 5 Zero 3/69
Eklund TE-1 9/60 Saab 91 C Safir 5/69
Tipsy Nipper 3/62 MJ 2Tempete 8/69
NU-200Sikumbang 4/62 PZLP-11 C 2/70
RWD-6 1/63 Fury (3/4) 4/70
MFI-9Junior 6/63 SIAI Marchetti SF 260 3/71
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NER. Ivan Ullsperger postavil maketu 
polské výletní jachty LILLA WENEDA, 
která při prvním soutěžním startu získala 
i pěkné bodové hodnocení (obr. 2). Kdyby 
měl model více ,,v ruce", nebyl by bez 
šancí na první místo -  Slížek tentokrát 
několik chyb na trati udělal.

V kategori i F2-B zvítězí I těsně další člen 
domácího klubu Vladimír Libeňský s mo
delem minolovky z NDR před Baitlerovou 
s italskou fregatou ALPINO a remorkérem 
R-3 Josefa Slížka. Čtvrtý byl Dietmar 
Voigt, který přivezl model korvety SACH
SEN německého císařského námořnic
tva. Loď to byla zajímavá, ale Voigt poně
kud doplatil na ošidnost stavby lodí bez 
perfektní dokumentace a i propracování 
detailů nebylo na úrovni odpovídající 
dnešnímu stavu této kategorie.

Ve slalomu modelů s elektrickým poho
nem F 3 E zvítězil Udo Junge, který měl 
v lodi motor Jumbo 540 poháněný sintro- 
vanými NiCd články, stejně jako druhý 
Václav Flanderka. U rychlostních modelu 
do hmotnosti 1 kg F1-E 1 kg byl první Fr. 
Subrt mladší před svým otcem. Junge, 
který je mohl ohrozit, nedojel pro zkrat 
v amatérsky upravovaných AgZn člán
cích, které měly za sebou již celou sezó
nu. V silnější kategorii F1-E přes 1 kg bylo 
pořadí na prvních dvou místech stejné, 
ale Junge poškodil loď a neměl tedy šanci 
ani v dalších jízdách.

Nedělní soutěž Modrá stuha se jela 
v podstatně horším počasí: sobotní déšť 
se změnil v liják. Zmrzlí závodníci se 
zahřívali horkým čajem -  hlavně žáci. 
Nejmenším soutěžícím je ostatně třeba 
poděkovat za poctivý a velmi ukázněný 
přístup k závodům, z něhož by si mohli 
vzít příklad mnozí starší. Dívek a kluků 
bylo nejvíce, ale jejich soutěž probíhala 
hladce a bez zdržování. Nikdo nemusel 
být sháněn, nikdo se na nic nevymlouval, 
pres zimu a nepohodu bojovali jako lvi.

V kategorii EX-500zvítězil Miloš Sehnal 
z Rynoltic stoprocentním bodovým zis
kem před Leněm, který sice zajel jenom 
jednou 100 bodů, ale celkovým ziskem 
odsunul sobotní vítězku Stříbrskou až na 
třetí místo. V kategorii EX-Ž zvítězil Leno 
před Halamou a Kolaříkem z ADMIRALu 
Jablonec.

V juniorské soutěži stejné kategorie 
zvítězil Petr Lejsek před Petrem Krausem,

0 3. a 4. místo se rozdělili Radek Adamov- 
ský a Karel Fridrich z klubu ADMIRAL 
před V. Hadrbolcem, který jezdil s mode
lem poháněným spalovacím motorem, 
což přinášelo napětí chytačům a zábavu 
ostatním, protože motor nezastavoval ča
sovačem jako ostatní soutěžící s modely 
s elektromotorem.

V soutěži seniorů tentokrát zvítězil ná
čelník klubu ADMIRAL ing. Tomášek pod
statně lepším výkonem než den předtím. 
Naskýtá se otázka, zda nejde o paralelu se 
světovými výtvarnými umělci, kteří zpra
vidla tvořili nejlepší díla také vyhladovělí 
a prokřehlí.

V kategorii rychlostních modelů se 
spalovacím motorem do 2,5 cm3 F1-V 2,5 
stojí za zmínku jenom čas vítězné juniorky 
Zuzany Baitlerové, která si snad předse
vzala v letošnm roce dosahovat závod od 
závodu lepší čas. Rekord z mistrovství 
ČSSR v Revúcej zlepšila o další 0,2 s -tra ť 
projela za 21,6 s. V silnější kategorii 
startoval jen Jar. Fapšo z Turnova.

Ve slalomu F3-V zvítězil úřadující mistr 
ČSSR Václav Flanderka hned první jíz
dou, když si „ťuknul" jenom jednou při 
návratuvdo druhé branky. Druhý skončil 
Václav Žák s vypůjčenou RC soupravou. 
Aby byl úspěch klubu úplný, třetí byla 
Irena Flanderková, která ztratila jenom 7 
bodů.

Kategorii FSR 2,5 vyhrál Žák před Flan- 
derkovou koučovanou jejím manželem- 
mechanikem („Jeď těsně kolem bójek 
a nikomu neuhýbej! Máš velkou loď, 
každý raději uhne sám."). Další favorité 
Junge a Baitlerováse neumístnili, protože 
měli potíže s modely.

Na závěr se mělo bojovat o Modrou 
stuhu trosečnického ostrova, ale vyhládlí 
závodníci už v sobě nenašli odvahu k další 
jízdě. Přihlásili se jenom dva, a tak hlavní 
cena -křišťálový lustr -  čeká na vítěze 
příštího ročníku.

Obě soutěže skončily úspěšně díky 
ohromné obětavosti kolektivu pořadate
lů, jehož promoklí a prokřehlí členové 
sváželi modely, přestavovali trati, zajišťo
vali pořadatelskou službu a z valné části
1 rozhodcovský sbor. Dlouholetá zkuše
nost a pečlivá organizační příprava se 
projevily hladkým průběhem soutěž 
v obou dnech.

Text i snímky: Ing. Pavel Čech

Fokker G 1 A 4/71
PZLM-2 8/71
Turbo Beaver 12/71
RWD-8 1/72
Hawker Hurricane II C 7/72
SZD-19-2AZefir 9/72
ΡΖΙΜ-4 12/72
Akrostar 1/73
UTVA56 2/73
Dewoitine D-501 6/73
SaabMFl 15 10/73
Fokker S-11.S-12 1/74
CAP 20 8/74
MC-10Cri-Cri 1/75
J-1 DonQuixot 6/75
ESS-641 1/76
PZL-106 Kruk 6/76
Beagle Pup-150 7/76
Fokker F-27 Friendship 9/76
KZ-VIII 12/76
P 66 B 180 Oscar 8/77
Fournier RF-5 11/77
BN 2A Islander 4/78
MB 2 Colibri 6/78
RollasonBeta B-2 9/78
S-4 Kania 3 11/78

Historické cizí
Letadlo Možajského 8/58
Spad S-XIIIC-1 12/59

SE-5A 3/60
AnatraAnasalj 1/62
Nieuport 17 2/69
Fokker D-VII 10/69
Sopwith Camel F 1 12/73

l\la rybníce Klínot
již pět let pořádá modelářský klub v Černovicích 
u Tábora soutěž žáků -  lodních modelářů 
o putovní pohár. V letošní soutěži, pořádané 16. 
září na počest VI. sjezdu Svazarmu v rámci oslav 
34. výročí SNP, zvítězil Karel Slunečko, člen 
oddílu Modelář z pořádajícího klubu.

Jednotlivé výsledky (absolutním vítězem se 
stává soutěžící s nejlepším součtem bodů 
z obou kategorií): Kategorie EX-500:1. L. Kotva, 
Plzeň; 2. J. Pravda; 3. K. Slunečko, oba z Čer- 
novic.

Kategorie EX-Ž: 1. K. Slunečko; 2. VI. Randi, 
oba Černovice; 3. J. Andrlík, Plzeň.

Dále se jela ještě kategorie DJX, v níž zvítězil 
V. Zelenka z Kolína a EX-junioři, v níž si nejlépe 
vedl Fr. Vostarek z Černovic.

Z. Veselá

Přepínání 
napájecího napětí
hnacího elektromotoru lodě pomocí RC 
soupravy není zcela jednoduchou záleži
tostí, protože na trhu nejsou spínače 
vhodné pro ovládání servy (např. Vario- 
prop Micro 05). Amatérsky zhotovený 
mikrospínač se neosvědčil, protože i malé 
záchvěvy ovládací páky serva se projevily 
na plynulosti jízdy.

Nejvhodnější se ukázalo použití jazýč- 
kových relé, ovládaných malými perma
nentními magnety přilepenými na výstup
ní páky serva. V krajních polohách mag
nety sepnou kontakty protilehlých relé. 
Zařízení má tu výhodu, že chvění výstupů 
serva se neprojeví na jízdě modelu -  při 
malých pohybech magnetů zůstávají kon
takty neustále v jejich aktivní oblasti.

Zapojení je patrné z obrázku. Konden- 
zátory C1 -  C4 o kapacitě M1 až 1M 
zhášejí případné jiskření na kontaktech.

J. Jelen

Poznámka redakce: Jazýčkové relé snese stej
nosměrný proud asi 0,5 A. Při použití motoru 
o větším odběru bude nutné pomocí jazýčko- 
vých relé ovládat další spínací obvod -  nejlépe 
dostatečné dimenzované relé.
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Pro Modelář 
O. ŠAFFEK,
trenér

III. mistrovství světa

Julius Jaronczyk zvítězil v kategorii trvání letu 
na padáku

Anton Řepa -  mistr světa v kategorii streamer Sovětský reprezentant V. Rožkov obsadil v ka
tegorii streamer třetí místo

Jedna zlatá a dvě stříbrné medaile, které 
přivezlo naše družstvo z letošního MS, zname
nalo sice splnění výkonnostních cílů, ovšem -  
popravdě řečeno, -  čekali jsme přece jenom víc.

Podívejme se ale nejdříve, jaké je celkové 
pořadí států podle získaných medailí: Prvé 
místo suverénně obsadilo Bulharsko (5 zlatých, 
3 stříbrné, 2 bronzové), na druhém skončili 
překvapivě polští modeláři (1 zlatá, 1 stříbrná, 2 
bronzové), třetí místo obsadili naši (1 zlatá, 2 
stříbrné), na čtvrtém místě se umístili modeláři 
z USA (1 zlatá, 1 stříbrná, 1 bronzová), pátí 
skončili jugoslávští modeláři (1 stříbrná, 1 bron
zová) a šesté až sedmé místo obsadili modeláři 
SSSR a Španělska (1 bronzová). Na posledním -  
osmém -  místě skončili tentokrát bez zisku 
medaile Rumuni. Oproti minulému MS jsme 
tedy sestoupili o dvě příčky. Kde hledat příčiny 
našeho neúspěchu a hlavně jak se mu v příštích 
létech vyvarovat?

V prvé řadě bude nutné konečně normalizo
vat výrobu raketových motorů v ČSSR a vyřešit 
i jejich přístupnou cenu. Stávající situace se 
nepříznivě projevila nejen v oblasti vrcholového 
sportu, ale zejména ve všobecném poklesu 
výkonnosti v členské základně aktivních spor
tovců. S výkonností motorů ZVS i VV a Mini 
můžeme být víc než spokojeni. Doufejme, že je  
už dořešena i otázka spolehlivosti motorů VV.

Mistrovství světa v Jambolu však ukázalo, že 
bude nutné intenzivně vyvíjet i nové typy motorů 
-  zejména pro raketoplány třídy Orel, kde se jeví 
potřeba motorů s dobou tahu 5 až 8 sekund 
a stálým nižším tahem.

Rozdílný výklad pravidel, zejména u bodova- 
cích maket, si asi vynutí i použití jediného 
spolehlivého motoru o impulsu 30 až 60 Ns 
a zpoždění 2 až 4 s. Takovou cestu již  ostatně 
nastoupili -  a úspěšně -  bulharští modeláři.

Za druhé musíme i v oblasti kosmického 
modelářství cílevědomě připravovat naše repre
zentanty v období mezi mistrovstvími světa. 
Prostředky uvolňované z oddělení vrcholového 
sportu byly totiž dosud směrovány pouze na 
období bezprostředně před MS. Znamenalo to 
v praxi, že naše reprezentační družstvo mělo 
prvé soustředění od MS 1974 až za čtyři roky 
shodou okolností rovněž v Dubnici nad Váhom.

Srovnáme-li například možnosti modelářů 
v BLR, je  nabíledni, že u nás zatím nemůže být 
ani řeči o cílevědomé trenérské práci.

Navíc došlo v posledním období i ke generač
ní výměně v našem družstvu a výsledky posled
ních soutěží v ČSSR naznačují, že se schyluje 
k dalšímu omlazeni. Bude proto nejvýše nutné 
zavést pravidelná soustředění, systém kontrol
ních soutěží a vzhledem k vysokým cenám 
raketových motorů i přiměřené materiální zajiš
tění reprezentantů.

Třetím důvodem naší stagnace je stav mate
riálové základny vůbec. Pokud nebudou změ
něna pravidla, budeme muset na příštím MS 
startovat s raketoplány řízenými rádiem. Na II. 
MS udal J. Táborský směr dalšímu vývoji -  jeho 
RC raketoplán byl tehdy středem pozornosti, 
spolehlivá souprava konstrukce J. Kroulíka za
ručovala bezpečné lety. Na II. MS však J. 
Táborský s RC raketoplánem již  nestartoval -  
superreakční přijímač nebylo možné použít pro 
záplavu radiostanic. Modeláři z USA létali všich
ni se subminiaturními soupravami -  pochopitel
ně superhety pracujícími v pásmech 53 
a 72 MHz. Základem úspěchu jsou nová serva 
Kraft (a v jednom případě Canon), lehké zdroje 
a amatérský přijímač. Zajímavý je  třeba rozbor 
hmotnosti soupravy vítězného modelu „Gup
py" Youngrena: přijímač 15 g; zdroje (dva lit- 
hiové články Eternacell) 22 g; serva (2 x  Kraft 
KPS 18 s odlehčenými konektory) 30 g -  celkem 
67 g! Ostatní američtí modeláři použili těžší 
přijímač (o hmotnosti 28 g). Rozdíl byl v těžším 
krystalu a integrovaných obvodech. Při napáje
ní ze čtyř NiCd akumulátorů (1,2 V, 100 mAh), 
které váží 30 g a těžším přijímačem byla maxi
mální hmotnost soupravy 88 g. Lithiové baterie 
umožňují až dvouhodinový provoz, není je  
ovšem možné znovu nabíjet. Akumulátory vy
stačí bezpečně na 20 až 30 minut provozu, jsou 
však těžší. Výhoda řízení obou kormidel RC 
raketoplánů je zřejmá -  zejména u typu modelů 
předvedených modeláři z USA. Sedm sekund 
ohodu motoru znamená získání výšky, z níž lze 
přijít o pětiminutové maximum jen chybou 
pilotáže (což jsme ostatně na MS viděli).

V ostatních kategoriích nás tíží zejména 
nedostatek kvalitní tenké fólie na padáky.

V mezinárodní soutěži raketoplánů 5 Nezvítě
zil nái Jiří Táborský před H. Youngrenem. Po 
rozlétávání si oba prohlédli vzájemně své 
modely

Ze zorného úhlu předchozí úvahy se nyní 
podívejme na jednotlivé soútéžě letošního mis
trovství světa.

Raketoplány 5 Ns (S4B)

Podle pravidel FAI není možné létat na MS 
více než jednu „výkonovou" třídu každé kate
gorie. Bulharský aeroklub proto vypsal souJéž 
„pětek" pouze jako mezinárodní; létala se 2. 
září po oficiálním tréninku. Tímto rozhodnutím 
vlastně přišel mistr sportu Jiří Táborský o titul 
mistra světa. Jirka létal s modelem s klapkou na 
křídle, který dosahoval díky nízké hmotnosti 
a malému čelnímu odporu největších výšek 
v soutěži a také nejlepších časů. To se projevilo 
i v rozlétávání s Američanem H. Yougrenem. 
Ten létal s modelem o velmi nízké hmotnosti, 
avšak značně větším než byl model našeho 
reprezentanta. Raketoplán s

Úvod se nám tedy vydařil.
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kosmických modelů ^

Startuje RC raketoplán mistra světa H. Youn- 
grena

Trvání letu na padáku 2,5 Ns (S3A)
,,Padák" nám nikdy nešel a ani v Jambolu 

nedošlo ke zlepšení. Nejlepší z našich byl J. 
Táborský -  10. místo (585 s), J. Adl -  16. místo 
(419 s), J. Bezděda -  18. místo (375 s). Šest 
soutěžících nalétalo maxima-tedy 720 sekund, 
což svědčí o tom, že to tentokrát nebylo tak 
obtížné. Zajímavé je, že mezi finalisty byly 
rovnoměrné zastoupeny všechny školy: jugo
slávská a španělská (malý model s malým 
padákem), bulharská a rumunská (střední mo
del s poměrně velkým padákem) a polská (velký 
a těžký model s velkým padákem). Do závěreč
ného duelu v pátém soutěžním kole se probojo
vali průkopníci raketového modelářství: Julius 
Jaronczyk z Polska a Dušan Madžarac z Jugo
slávie. K souboji však nedošlo, protože Dušano
vi ulétl ve čtvrtém soutěžním kole model a už 
neměl s čím nastoupit do boje o titul. Julius 
proto získal titul mistra světa výkonem pouze 
143 sekund.

Polští modeláři byli v této kategorii překvape
ním a nebýt zakolísání mladého P. Jarosze (v 
druhém kole nalétal pouhých 23 s), zvítězil by 
v soutěži jednotlivců i družstev. Přitom jejich 
modely dosahovaly nejnižších výšek v soutěži. 
Otevíraly se jim však spolehlivé velké padáky 
(diky značné hmotnosti modelů) a takřka po
každé startovali do výborných meteorologic
kých podmínek.

Naši modeláři otevírali sice tentokrát padáky 
bez technických chyb (s výjimkou druhého 
startu J. Táborského, jehož model ztratil asi 
polovinu dosažené výšky), ale doplatili na nep
řizpůsobení se místním meteorologickým pod
mínkám.

Trvání letu rakety se streamerem (S6A)
V této kategorii jsme chtěli s výkonnými 

motory a „vyladěnými" modely bojovat o obé 
zlaté. Před soutěží mezinárodní jury znovu 
připomněla správný výklad donedávna sporné
ho bodu pravidel FAI: streamer může býtztexti- 
lu, plastiku nebo papíru, nesmí být slepován ani 
jinak spojován a musí být k modelu připevněn 
jedinou šňůrou.

Pro nás tato soutěž začala bohužel „ledo
vou" sprchou, když „horký" favorit J. Táborský 
zapsal nulu za odděleni rakety od streameru.

Ve druhém soutěžním kole se dostal do čela 
Tono Řepa, Jiří Táborský již snadno dosáhl 
maxima a Pavel Holub se výkonem 96 sekund 
prosadil do prvé desítky. Před třetími starty bylo 
jasné, že o největší titul bude bojovat Řepa

Při přípravě na start vítězné makety Sojuz 
nového mistra světa M. Mašiacha (vlevo) 
pomáhal D. Bajraktarov (skončil třetí)

s Američanem Barberem (měl o 12 s méně) 
s Bulharem Lulevem. Barber letěl pouze 107 s, 
Lulev však zapsal maximum, takže Řepa musel 
zaletět alespoň 102 s. Tono však bezpečné 
dosáhl maxima 120 sekund a tak získal pro 
ČSSR první, ale také jedinou zlatou medaili. 
Výborné výkony dalších dvou reprezentantů 
znamenaly stříbrnou medaili v družstvech.

Po technické stránce naši předvedli bez 
nadsázky nej lepší modely i streamery. Rakety 
měly nejnižší možnou hmotnost, minimální čel
ní průřez a nový mistr světa předvedl raketu, 
jejíž trup se po výmětu rozdělil podélné na dva 
kusy. Streamery všech tří reprezentantů byly 
z tradičního materiálu-tenkého,,svétlicového" 
hedvábí zpevněného a zvýrazněného fluores- 
centní barvou.

U našich konkurentů se neobjevilo nic nové
ho. Streamery zhotovené z plastikové pokovené 
fólie -  mylazu sice vypadají efektně, jejich 
brzdicí účinek je však pramalý. Lepší jsou 
streamery z mikelanty složené se širšími zálož
kami.

Trvání letu raketoplánů 40 Ns (S4D)
V tréninku létaly naše modely výborně, sou

těž ale začala pro naše družstvo nepochopitel
né špatné. Táborský nezažehl jeden motor 
a letěl z malé výšky jen 191 s, Holub zapsal jen 
16 sa Krajčovič nulu, když odhodil jeden motor 
bez streameru. Nepomohlo již ani to, že Tábor
ský i Krajčovič potom zabojovali (Krajčovič měl 
i naději na některou z medailí), když celkový 
výsledek stačil družstvu až na páté místo.

Technicky byla tato kategorie nejzajímavéjší. 
Převratnou novinkou byly americké modely 
ovládané proporcionálními RC soupravami. Za 
pozornost však stojí nejen soupravy (o nichž již 
byla řeč), ale i modely. Byly to vlastně miniaturní 
termické větroně zhotovené leteckomodelář- 
skou technologií a koneckonců i pečlivostí. 
Křídlo bylo bud z pěněného polystyrénu potaže
ného kvalitní lehkou balsou nebo klasické kon
strukce s žebry a oboustrannými tuhým pota
hem. Modely zalétávají američtí modeláři jako 
házedla. Technika pilotáže -  zejména „Guppy" 
Youngrena -  je na vysoké úrovni. Není divu, 
když Youngren je členem širšího reprezentační
ho družstva USA kategorie F3B (termické RC 
větroně).

Druhá technická novinka pro nás již vlastně 
ani novou nebyla -  viděli jsme ji již na soutěži 
Dubnica 78. Sovětskou konstrukční školu -

Americký modelář T. Hoelle obsadil s atraktiv
ní maketou rakety Genie 16. místo

modely typu Rogallo -  převzali beze zbytku 
během dvou měsíců (!) bulharští modeláři. 
Výsledkem bylo vítězství BLR v družstvech. Díky 
systematické práce (byť v krátké době) vyloučili 
Bulhaři u těchto modelů havárie a díky úpravě 
úhlu rozevření křídla jsou modely nyní poměrné 
stabilní i spolehlivé. Motor o impulsu 30 až 
40 Ns a raketa o průměru 30 mm zaručují 
dosažení takových výšek, že pokud rogallo 
přejde hladce do dlouzavého letu, je takřka 
jisté, že naletí maximum.

Tato kategorie se tedy nyní stala soubojem 
mezi RC raketoplány a rogally. Modeláři USA 
(představitelé první školy) obsadili 1., 4. a 6. 
místo, bulharští modeláři 2., 3. a 5. místo. 
Nedařilo se tentokrát sovětským modelářům, 
kteří obsadili až 4. místo v družstvech. Repre
zentanti ostatních států zůstali u klasické kon
cepce raketoplánů.

Bodovací makety (S7)
Českoslovenští modeláři měli obhájit prvá 

čtyři místa v jednotlivcích a titul mistrů světa 
v družstvech z posledního MS. Podařilo se nám 
však získat pouze stříbrnou medaili v druž
stvech a v soutěži jednotlivců jsme obsadili 4., 5. 
a 6. místo.

Příčiny tohoto neúspěchu budeme asi hledat 
velice těžko. Popravdě řečeno: stejné dobře 
jsme mohli obsadit i prvá tři místa nebo skončit 
na posledních místech. V každém případě za
slouží plné absolutorium naší mladí reprezen
tanti Gerenčér, Koťuha a Horáček za přípravu 
modelů. Horší to bylo slétáním; pouze Saturn V 
Jána Koťuhy letěl perfektně. Š. Gerenčér v pr
vém startu neotevřel padák a v druhém startu 
letěl šikmo, P. Horáček neotevřel padáky v obou 
startech.

Kritizovat práci bodovačů při statickém hod
nocení by nebylo seriózní -  bodoval Bulhar, Po
lák, Jugoslávec, Američan a Čechoslovák (ing. 
Milan Jelínek). Kritéria bodování totiž nejsou 
natolik jednoznačná, aby bylo možno zcela 
spravedlivě -  podle názoru všech soutěžících 
i bodovačů -  určit nejlepší model. Faktem zů
stává, že do světové špičky naše modely stále 
patří, stejné jako modely bulharské, americké 
a některé polské.

Vítězní Bulhaři létali se stejnými maketami 
Sojuz, poháněnými jedním motorem. S výjim
kou jediného startu létali spolehlivě. Naši repre
zentanti přijeli s maketami Satrun V, Saturn IB 
a Sojuz. Gerenčér i Koťuha navíc zhotovili 
realistické a velmi pracné makety vypouštécích 
ramp.

Američtí modeláři předvedli modely velmi 
pěkně zpracované, zejména Athena J. Langfor- 
da měla výbornou povrchovou úpravu. Genie T. 
Hoelleho byla bohužel maketou cvičné verze 
této rakety, která nikdy nelátala motorové. 
Zážitkem byl let taketplánu X-2 řízeného rá
diem. R. Parks použil k jeho pohonu naše 
motory VV 20 Ns, když americké Estes se uká
zaly jako slabé.
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Možno poprvýkrát k nam prochádza 
správa o vrcholovom svetovom podujatí 
zo švédského mestaGothenburgu, kdesa 
v dňoch 1. a 2. júla 1978 zišlo 142 
pretekárov z 13 štátov a 3 svetadielov 
k bojom o titul najcennejší.

Na európskych a světových šampioná- 
toch bývá zvykom spravidla až štvordňový 
tréning před vlastným zahájením, čo však 
v Gothenburgu bolo znížené na dva dni. 
Příčinou bola prozaická skutočnosť -  
dráha bola postavená na poslední) chvílu. 
Pre vysvetlenie uvádzame, že osemprú- 
dová dráha BLUE-KING o dížke asi 50 m 
je prakticky „skladačka" a teda je možné 
ju premiestňovať. Ako zdroje sa zásadné 
používají) 12 V akumulátorové batériedo- 
dávajúce prúd až 80 A každému jazdné- 
mu pruhu.

Počiatočné rozpaky, znásobené ešte 
nie najdokonalejšou administrativou 
a neistou účasťou pretekárov z USA, sa 
postupné rozplynuli, najma zásluhou vý- 
bornej dráhy, tréningových výsledkov a aj 
silnou konkurenciou. Pretekári z USA, 
Austrálie, Kanady, Holandska, Švajčiar- 
ska, Anglie, Portugalska, NSR, Finska, 
Norska, Rakúska, Belgická a domáceho 
Švédská už v tréningoch privádzali divá- 
kov do úžasu nad neuvěřitelnými rýchlos- 
ťami modelov, ktoré u nás poznáme ako 
kategóriu C2/24.

Na naše prekvapenie je nutné pozna
menat’, že kritériá na preberanie modelov 
bolí skór formálně ako přísné a že po 
převzatí neboli modely uložené do depa. 
Neskór, najmá v rozjazdách, vznikli isté 
nezrovnalosti zásluhou závad v elektro- 
nickom zariadení, čo dohromady „zapří
činilo" 15 protestov.

Finále však bolo skutočným vyvrchole
ním. Podlá všeobecného názoru to bola 
„bitka" akú málokedy vidieť, v ktorej 
skutočne vyhrál najlepší.

Finále sajazdilo 8 x 5minútavpreváž- 
nej váčšine museli pretekári po každej 
jazde vymieňať „unavené" kotvy! Veď aj 
víťaz, Američan Joel Montague, má pre- 
zývku „Mr. Pooch", čo je názov firmy, 
ktorá vyrába jedny z najkvalitnejších ko- 
tiev na svete.

Spomeňme ešte niekoíko faktov, ktoré 
budú pre našich modelárov zaujímavé. 
Nie je možné hovořit' o absolutné prevlá- 
dajúcich „výrobcocn", lebo účastníci 
majstrovstiev používali zariadenia mno- 
,hých firiem. Stručný prehlad: Motory Rev- 
master, Checkpoint, Hi-Pro, Bob Green, 
Trinity; kovy Pooch, Revtech, Blueprint, 
Čhecta, Checkpoint; hlavy motorov pře
vážné Trinity; magnety Blueprint, Mura 
Super II; ovládače Parma Turbo, Daytona 
(s odporom od 0,8 do 1,5 ohmu); vodítka 
Hi-Pro, Trinity. Podvozky -  aj sériovo 
vyrábané -  každý pretekár upravuje podlá 
svojich testov. V zásadě však možno

byla tradiční tečkou za letošní sezónou 
RC automodelářú. Jela se za pěkného 
podzimního počasí 7 _října na parkovišti 
u koupaliště Džbán v Šárce.

Chyba v titulku má vlastně své důvody-  
poprvé byl totiž nejstarší závod této kate-

hovoriť o rozhodujúcom vplyve „dielne" 
predchádzajúceho majstra světa Toni P. 
z USA. Mazadlámi značiek Parma, Můra 
Tiger, Big Jun Juice, Revtech sa před 
pretekom natiera dráha!

Nakoniec finálové výsledky: 1 Joel Monta
gue, USA 492; 2. John Strachan, USA 470; 3. 
Thomas Hansson 432; 4. Lars Blomgist 427; 5. 
Benhart Granström, všetci Švédsko, 415; 6. H. 
P. Sutter, Švajčiarsko406; 7. Erni Provetti, USA 
380; 8. Ph. de Vries, Holandsko 319 okruhov.

Podl á zahraničnej tlače 
volné spracoval arch. K. Ostertag

gorie vypsán pouze pro formulové vozy 
(V1), takže na startu bylo vidět více či 
méně zdařilé zmenšeniny většinou právě 
vozů F1.

Očití svědci po finálové jízdě zamačká
vali slzy radosti -  takové finále tu prý zase 
dlouho nebude. V závěru letošní sezóny 
nedostižný Václav Muller ze Suchdola si 
zopakoval loňské vítězství -  ovšem pouze 
s náskokem jediného okruhu. Přesně 
před závěrečným finišem mu totiž zhas
nul motor. Druhý skončil překvapivě mla
dý Martin Plch z Prahy 9. Bojoval jako lev, 
třetí místo měl jisté. Jeho klubový kolega 
Jiří Cibulka, který většinu závodu jezdil na 
druhé pozici, v domnění, že má alespoň tři 
okruhy náskok, nechal Plcha předjet 
a sám dokončoval jízdu „na jistotu". 
Výrok rozhodčích překvapil oba: Plch 67 
okruhů/29s, Cibulka 67/43! Čtvrtý skončil 
letošní nejúspěšnější jezdec Jiří Stočes 
(57 okruhů), pátý byl Mirek Vostárek (24 
okruhů), který jezdil s novým podvozkem 
(je podrobně popsán na této dvoustraně), 
ovšem ještě se starou karosérií. vh

Jednoduchý vuz M. Vosič- 
ky má RC soupravu ukrytu 
v kazetě spájené z tenkého 
plechu

AUTOMOBILY
o ------------o
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RC model kategorie V2
RENAULT
MIRAGE
79

_ patřil k nejobdivovanějším vozům na letošním Mistrovství 
ČSSR v Jedovnici u Brna. Zatím se sice neprosadil do čela 
výsledkových listin, patři ale bezesporu k technicky nejzajíma
vějším. Snímek modelu, který vznikl ve spolupráci M. Vostárka 
a V. Můllera, byl v Modeláři 11/1978. Nyní vám nabízíme několik 
pohledu pod karosérii.

Na první pohled zaujme řešení pohonné jednotky. Motor KB 
21 (3,5 cm’) je společně se zadní nápravou uložen v rámu 
odlitém z elektronu (obr. 1). Odstředivá spojka o nezvykle malém 
průměrů má plynulý záběr již při nízkých otáčkách.

Kotoučová brzda (obr. 2) v krytu ze skelného laminátu působí 
na kola zadní nápravy, která je opatřena diferenciálem s kuželo
vými koly. Předností této brzy je přesná funkce a velká spolehli
vost.

Na obr. 3 je vidět umístění palivové nádrže s širokým hrdlem 
a s přepážkami uvnitř, omezujícími přelévání paliva. Tlak, 
nezbytný pro plynulou dodávku paliva, se odebírá z tlumiče 
výfuku.

Rádiové vybavení je uloženo v kazetě upevněné k podvozku 
pomocí tří pružných průchodek.

Řízení (obr. 4) je doplněno zařízením (tzv. ,,servo-saver‘‘) 
chránícím převod serva předpoškozením při nárazech.

Novinkou je i zajímavě vyřešený přívod elektrického proudu 
pro žhavicí svíčku: jeden vývod je sveden na podvozek, druhý na 
izolovaný kontakt z cuprextitu, umístěný zespodu na podvozku 
tak, že se dotýká tlakového spínače elektromotoru spouštěče. 
Odpadla tak další starost; funkci žhavicí svíčky je navíc ještě 
možné kontrolovat pomocí měřicího přístroje zabudovaného do 
stěny spouštěče.

Anténu při|ímače tvoří kablík přilepený zespodu k laminátové 
karosérii, k přijímači se připojuje konektorem Modela.

Podvozek je odpružen novým způsobem, umožňujícím nezá
vislý příčný pohyb přední i zadní nápravy, přičemž je zabráněno 
nežádoucímu prosedávání šasi. Osvědčily se i rozměrné nárazní
ky (spíše pružné členy) z plastiku, chránící nejen model, ale
1 diváky při případném nárazu.

Obruče kol jsou slepeny z pěněného plastiku různé tvrdosti; 
zatím však nelze objektivně zhodnotit jejich vlastnosti.

Model se vyznačuje poměrně nízkou hmotností (podvozek
2 kg, karosérie 0,6 kg), rezervou výkonu motoru a tudíž znač
ným zrychlením zejména při výjezdu ze zatáček.

Nakonec několik technických údajů: rozvor 325 mm, rozchod 
vpředu i vzadu 205 mm, rozměry kol (průměr x šířka) přední 
65 X 40 mm, zadní 80 x 60 mm, převod 1 : 4,6 až 1 : 6. RC 
karburátor Perry je opatřen čističem vzduchu s molitanovou 
vložkou o průměrů 30 mm a tloušťce 5 mm. RC souprava je 
značky Varioprop.

M. Vostárek 
Snímky: VI. Hadač

O zajímavé soutěži RC automobilů kategorie V1, která se jela 
v Monaku, jsme přinesli krátkou informaci již  v Modeláři 10/1978. 
Vraťme se k ní ještě několika postřehy, které přinesl italský 
časopis Modellistica.

■  Ke startu byli pozváni nejúspěšnější soutěžící z celého 
světa. Mnoho se čekalo od Američanů: Kroells je mistrem světa 
z roku 1977, Jianas vicemistrem světa a mistrem USA -  výčet 
úspěchů dalších členů družstva by zabral ještě hodně místa.

■  Soutěži byl přítomen i president mezinárodní organizace 
EFRA pan Longshaw.

■  Diváci museli platit vstupné; zato měli místa na čtyřech 
tribunách, sloužících jinak pro diváky Velké ceny F1.

■  Trať o délce 206 metrů měla tvar oválu, jehož jedna rovinka 
byla ponechána bez šikan; na druhé byla vytýčena dvě „esíčka", 
spojená cílovou rovinkou.

■  Časy byly měřeny elektronickým zařízením Loncjines, 
informace o počtu projetých okruhů prvních tří závodníku byly 
průběžně předávány světelnou tabulí Transac, výsledkové listiny 
byly okamžitě rozmnožovány zařízením Rank-Xerox.

■  Závodníci (jezdilo jich najednou osm) stáli na vyvýšeném 
pódiu, pod nímž byl dlouhý stůl -  depo, u něhož se zdržovali 
mechanici.

■  V areálu soutěže byla i dílna s obráběcími stroji, umožňující 
i náročné opravy modelů, bar, stanovišřě první pomoci i hygie
nické zařízení.

■  Všichni zúčastnění byli označeni páskami na rukávech 
s příslušnými nápisy (soutěžící, mechanik, rozhodčí, tisk, pořa
datel atp.).

■  Každý ze 47 startujících absolvoval čtyři rozjížďky po 
patnácti minutách; pro postup do finále byl rozhodující nejlepší 
čas. V prvním semifinále (na 30 minut) startovali soutěžící, kteří 
se umístili na lichých místech, v druhém pak ti, kteří obsadili 
sudá místa.

■  Hrdinou finále (45 minut) byl Holanďan Ton, který si najel
slušný náskok před ostatními, ale praskla mu pojistka pístního 
čepu. Za pouhých 150 s dokázal se svým mechanikem vyměnit 
motor (Super Tigre). LS
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►
KATALOGY modelové železnice z NDR, 
jež po určitou dobu chyběly v odborných 
prodejnách v ČSSR, měly zčásti nahradit 
články v Modeláři č. 10,11/1977 a 3/1978. 
Katalogy z NDR jsou opět k dispozici péčí 
exportní firmy Demusa (DDR -108 Berlin, 
Charlottenstrasse 48). Katalog PIKO, je
hož titulní stranu reprodukujeme, obsa
huje úplnou současnou nabídku tohoto 
největšího výrobce. Má rozsah 44 stran 
+ obálka formátu A4, je celý barevný na 
křídovém papíru, text je v češtině, polšti
ně a maďarštině. Obdobný rozsahem 
i provedením je katalog firmy Berliner TT 
Bahněn tištěný německy a česky. Jsou 
v něm uvedeny i některé výrobky koope
račních firem (pro velikost TT).

ZA ATRAKCIU móžeme považovat’ přesný 
model hradu Falkenstein vo vefkosti HO, 
ktorý vyrába firma KIBRI v NSR. Hrad bol 
postavený v Rakúsku v 13. storočí a ako 
dočasné sídlo ho používal už cisár Barba- 
rosa počas křížových výprav. V roku 1905 
bol reštaurovaný ako významná kultúrno- 
historická pamiatka. Model vo velkosti 
HO má ^É fe ry /48  Xt28 
sa, že sa objáví jia nejednom kofajisku.

ŽELEZNICE

POMÁHÁME Sl

Inzerci přijímá Vydavatelství MAGNET, inzert
ní oddálení (inzerce Modelář), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, linka 294. 
Poplatek je 5,90 Kčs za 1 tiskovou řádku.

PRODEJ

■  1 Amatérskou b-kan. RC soupravu vys. + přij. +  3 
tov. serva a několik amatérských (2000); 2-kan. přijímač 
(250); vys. Gama (150); přij. 1-kan. Rx Marx (200). 
J. Vyskočil, 332 03 Šfáhlavy 507.
■  2 Proporcionální RC soupravu 2+1, NiCd aku., 2 
serva, nabíječ (2400). R. Pokorný, Dolní Lhota 96,678 01 
Blansko.
■  3 Úplné nový nezaběhnutý motor OS Max 60 FSR 
(1300). L. Jakeš, 407 11 Boletice 127.
■  4 Žel. TT: 2 lok., 8 vag., 4 výhybky, 55 ks kolejnic, 
'ranf. FZ 1, literatura (400) -  málo použité. Koupím Mod. 
5/66. J. Hiřman, Žižkova 347, 341 01 Horažďovice.
■  5 Větroně kategorie RC-V1 o rozpětí 1,8; 2; 3 m; 3 
výkonné A-1, RC-M1 Apolo, RC-M2 a RC plachetnici 
Monika. Fr. Balcar, Hybešova 678, 537 04 Chrudim IV.
■  6 Amat. 4-kan. prop, soupr. pro 4 serva Varioprop, 
zdroje Varta 500 DKZ + nabíječ (4500) + náhr. díly 
k servům. Servis zajištěn. V. Janota, Hřbitovní 41,466 01 
Jablonec η. N.
■  7 Kompletní prop, soupravu Start dp 5 -  5 funkcí, 
osazená servy Varioprop -  spolehlivá. J. Hykyš, Náhon 
1173, 500 09 Hradec Králové.
■  8 Motor MWS 6,5 nezaběhnutý + tlumič + RC 
svíčka; autodráhu McLaren + trafo a díly -  seznam 
zašlu; osobní odběr. M. Pruher, Kaliště 18, 373 84 
Dubné, okr. Č. Budějovice.
■  9 Osciloskop BM 370 (2500); motory MWS 2,5 D 7 
(200), Taifun Hobby (100), Kometa 5 (lodní -  80), Tono 
5,6 RC (150), Tono 3,5 S (100), MK 17 (50). Krystaly 30 
a 16 kanál (po 200), krabici na vysílač 2+1 prop. (500). 
Koupím nové servo Varioprop 4,8 V CR. P. Pur, škrou- 
pova 7, 405 01 Děčín II.
■  10 Úplné nový MWS 6,5 + tl. (v záruce), Tono 3,5 
RC, Raduga 7, MWS 10 RC + TF 12/6. Laminátovou

karosérii S 130 RS (1 : 8), kul. ložiska vnitř. 0  3; 4; 5; 
8 mm + čelní převody. J. Čečil, 349 58 Černošín 294, 
okr. Tachov.
■  11 Malý stolový soustruh toč. průměr 240 -  kompl. 
nebo vyměním za prop. RC soupravu na 4 a více serv. 
Spolehlivé -  foto zašlu. R. štěrba, Sedlákova 6, Rýma- 
řov, 795 01 Bruntál; tel. 2379.
■  12 Kolejiště vel. TT 130 x 220 cm + příslušenství, 
vagóny, lokomotivy (700). Vysílač Tx Mars 27,120 nový, 
v záruce (540). J. Smékal, Jabloňová 1134, 286 01 
Čáslav.
■  13 RC soupravu Delta 27, 120 MHz po opravě (700). 
B. Pitra, Sedlec č. 1, 565 42 p. Vraclav, okr. Ústí n. O.
■  14 Laminát, trup na D 36 Circe (200), potah na 
Rogallo standard (1500). Koupím RC 4-kan. prop, 
soupr., serva, zdroje. M. Macek, Schodová 6, 602 00 
Brno.
■  15 Jednokanál. vys. Delta + přij. Rx Mini + servo 
Bellamatic. M. Morávek, Sídliště 1492, 289 22 Lysá n. 
Labem.
■  16 Kolejiště TT vel. 130 x 230 cm + trafo, 2 lokomo
tivy, vagóny (800). P. Homola, 783 95 Babice 125, okr. 
Olomouc.
■  17 RC soupravu Tx Mars II + přijímač Rx Mini (vše 
nové). V. Buček, Polní 1111, 696 62 Strážnice, okr. 
Hodonín.
■  18 Spofahlivú amat. prop, súpravu 2+1 -  vysielač, 
přijímač, 3 serva, zdroje, nabíjač (4000). Nový OS Max 25 
(600), Raduga 7 (200). J. Beňo, 018 52 Pruské 324, okr. 
Pov. Bystrica.
■  19 Čtyřkanál. neprop. soupravu + 2 serva Bellama
tic (1600). R. Ráb, Liberecká 19, 466 00 Jablonec n. N.
■  20 Krystaly v pásmu 27 MHz, mf = 455 kHz (pár 
320), diody LED červ. 04 (25), růz. polovodiče. Event, 
vym. za serva Varioprop (šedá, žlutá). P. Roztočil, Nad 
Mazankou 34, 182 OO Praha 8.
■  21 Kompletní sestavený vrtulník Bell 47 G s příslu
šenstvím. Koupím plánek jachty Barrakuda a am. let. 
lodi typu Interprise. M. Hajfler, 463 22 Mníšek u Liberce 
239.
■  22 Železnici TT, HO (i jednotlivé, seznam zašlu); 
MO 77; serva Graupner šedá; šrouby Graupner; el. 
motor 24 V (35); lodní 4,5 V s hřídelí (25); Mabuchi 12 V 
(55). P. Šafrata, Martínka 67, 705 00 Ostrava.
■  23 Kompletní skříňku na vysilač včetně křížových 
ovladačů, skříňku na přijímač a tiš. spoje 3 ks na prop, 
soupravu podle AR 1, 2/77 (650). M. Sigmund, Rudé 
armády 1333, 739 11 Frýdlant n. O.

■  24 RC soupravu vysilač 8-kanál 450 mW, přijímač 
6-kanál + 3 serva, simultánní, pásmo 27 MHz (2200). 
Foto zašlu. K. Siegler, 517 31 Bolehošt48, okr. Rychnov 
n. Kn.
■  25 Amat. prop, soupravu 4 funkce; 6 serv, nabíječ, 
2 zdroje, model M2. Šervis. Ing. J. Kamínek, 250 70 
Odolena Voda 305.
■  26 Vysielač Fajtoprop 2 na pl. spoji, nutné oživit. 
Čas. Automobil 5, 6, 8-12/68; 1,2,4-12/69; 2,3.5-9/70; 
3, 6, 8. 10/71; 3, 4, 5, 7, 8. 10, 11, 12/72; kompl. 73, 74, 
1-6,8/75, aj s prii. J. Brondoš, Pri Stadióne 945, 921 00 
Jur pri Bratislavě.
■  27 Vrtulník Heli Baby bez motoru (2000) nebo 
vyménín za staré motory se svíčkou. Vyměním Mono- 
kote za motory se svíčkou. R. Berger, 337 01 Rokycany 
546/III; tel. 3664.
■  28 Komplet, soupravu IO prop, podle AR/77 vč. 
zdrojů a 2 serv (4900) J. Maier, Sokolovská 2133,440 01 
Louny.
■  29 RC soupravu Varioprop 14 S FM 40 s bohatým 
příslušenstvím. J. Novák, Pražská 28a, 460 01 Liberec; 
tel. zam. 238 36.
■  30 Plán křižníku HMS Penelope (70). J. Pokorný, tř. 
Rudé armády 485, 273 09 Švermov I u Kladna.
■  31 Díly pro Varioprop: Mini Superhet FM 27 č. 2749; 
dekodér SC pro 4 serva č. 3825; kabel s vypínačem č. 
3606; kabel ke zdroji č 3681; nabíjecí kabel č 3536. J. 
Pipek, ZW Z -  projekce, 399 01 Milevsko.
■  32 Kompletní tovární prop, soupravu Waltron 2. 
J. Novotný, 378 58 Velká Lhota 51, okr. Jindř. Hradec.
■  33 RC 2-kan. soupravu Pilot se servem, RC 1-kan, 
soupravu Rx Mars a dva vybavovací elektromagnety. 
J. Kouba, Tř. ČSA 490, 391 82 Veselí nad Lužnicí II.
■  34 Polovod. KC 148, 124, KS 500, KSY, KF, GF. GC, 
NU, KU, AC, AA, NZ (asi 65 % MOC); odpory, kond. 
keram., polyst., tantal, elektrolyt, a mnoho dalších souč. 
osaz. na soupr. WS 11, WP 23. čas. Mod. 71-77 
i jednotlivé. Elektromech. poč. Hengstler -  NSR 6 míst 
(170). Foto Praktica L (1150). Dotazy a seznam proti 
známce. J. Haas. Polní 2272,544 00 Dvůr Králové.

■  35 Aut. nabíječ NiCd 45 a 90 mA (350); servo Vario
prop šedé (250); pár. kříž. ovladačů (500); dva servozesi- 
lovače na jedné desce, ověřené v provozu (400). J. 
Chalupecký, Radošovice 93, 257 61 p. Domašín.
■  36 Křížové ovladače podle MO 6/77 (kus po 250) 
a jednoduché ovladače podle MO 8/78 (kus po 150). 
Možná výměna za serva nebo jiný RC materiál. V. Trmal, 
Havlíčkova 1093, 765 02 Otrokovice.
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LOKOMOTIVU radu 58 DB ohlásila ako 
supermodel ešte bývalá firma Röwa. Ne
stihla ho však dokončit’, pretože musela 
vyhlásit’ konkurz. Dedičstvo přebrala ra- 
kúska firma ROCO, ktorej sa podařil hu- 
sársky kúsok: nielenže model dohotovila, 
ale ešte ho ponúkla hlboko^pod hranicu 
cien světověj konkurencie. Žiaf, nie nadl- 
ho -  už v r. 1978 přikročila k cenovým

úpravám ,,na hranicu európskej konku
rencie” .

K NOVINKÁM z poslední doby patří model 
parní lokomotivy DB řady 39.127 od ital
ské firmy Rivarossi. Na rozdíl od převláda
jícího trendu má model motor umístěný 
v tělese lokomotivy. Délka modelu ve 
velikosti HO je 275 mm.

Návěstidla “ Ι ^ Γ Γ  
velikosti «4 * ^ 1

j  nás prodávaná mají několik nedostatků. 
Předně neodpovídají návěstidlům použí
vaným ČSD, navíc nejsou dostatečně mo
delová. Jejich jinak pracné amatérské 
zhotovení značné usnadní použití svétlo- 
vodu Grinfil, který je k dostání v NDR.

Desku svítidel návěstidla vyřízneme 
z plechu či jiného vhodného materiálu 
a vyvrtáme do ní příslušný počet (podle 
počtu světel) otvorů o průměrů 1,2 mm. 
Světlovodný kablík Grinfil rozebereme na 
jednotlivá vlákna o požadované délce. 
Vždy asi 4 až 5 vláken provlékneme 
otvorem v předem nabarvené desce a na 
přední straně je svaříme rozehřátou pá- 
ječkou do malého terčíku. Po zhotovení 
všech světel upravíme vlákna do tvaru 
stožáru; vzájemně je slepíme lepidlem 
Herkules nebo Alkapren. Stejným lepid
lem pojistíme i vlákna procházející des
kou návěstidla.

Po zaschnutí lepidla vsuneme návěs
tidlo do otvoru v kolejišti a volné konce 
vláken opět rozdělíme podle barev a zave
deme k příslušně zabarveným žárovkám, 
umístěným pod kolejištěm.

Takto zhotovená návěstidla svítí velmi 
realisticky, navíc jsou prak icky nezniči
telná, což oceníme zejména při čištění 
kolejiště. Při „sériové” výrobě (alespoň 
dvacet kusů) s použitím vrtacího příprav
ku je i doba potřebná ke zhotovení jedno
ho návěstidla velmi krátká -  asi deset až 
dvacet minut!

Josef DOBEŠ, Praha

■  37 RCsůpravu 1-kan.Garna(600)smagnetom(10); 
motor, model Citabria (80) s poškod. motorom Mk-17 
(50); kompl. kostru vetr. Leticia (150); 3 nové podv. kola 
0  70 mm (50); čas. Modelář roč. 75-77 (po 15); IO 
MAA325 (40). L. Gavenda, 914 01 Opatová n. Váhom 
125.
■  38 Kompletní prop, soupr. pro 4 serva + zdroje 
+ nab. (4300). Servis zajištěn. P. Douša, 282 01 Český 
Brod 979, okr. Kolín.
■  39 Nový motor HB 61 (1200); použitý motor HB 61 
(800); resonančni výfuk s tlumičem (400); krabička 
k Variopropu + Schaltservo 2 na podvozek (nové -  
1100); Servoautomatic II (nové -  300); 2serva Varioprop 
(po 250); 2 serva Varioprop mini (po 300); 2 serva 
Varioprop mikro (po 300); kolečka Rekord Elastic 0  60 
(pár 25); vrtule Graupner a laminát -  11 x 8,11 x 7 (po 
15). M. Dufek. Přemyslova 1496, 508 01 Hořice v Podkr
konoší; tel. 2289.

■  40 El. motor, stejnosm.24 V4,5 Wasi 30 OOOot/min. 
-  2 ks (80); el. motor synchronní 220 V 50 Hz typ SMZ 
375 R včetně pětinásobného převodu -  2 ks (50); el. 
motor MEZ 220/380 V 180 W 1370 ot/min. nepoužitý 
(200). El. gramofon, strojek 1 rychlostní -  Křižík GM 
110/220 V, zvukovka P40, automat, vypínač, talíř -  
v Chodu (150). El. gramoménič na 10 desek -  r. 1943, 
skříň tmavý ořech rozm. 88 x 108 x 43 tmavý ořech -  3 
skříňky včetné bar. oddílu. Nepoškoz., vchodu. Gramo
fon. strojek na pero -  nepoškozený, fungující (50). 
Zrcadlová hlavice periskopu -  komplet. 35 x 35 mm 
(50). Dural, kulatina 0  20,9 x 860 mm, 26 x 600 mm, 
16 X 700 mm (vše 60). Pro stavbu pokoj modelů pedi- 
kové proutky 0  1,3 x 430 mm 60 ks (30). Ocel. struna 
0  0,5 asi 1000 m -  svitek (50). Na odpovécf přiložte 
známku. J. Jurek, Gottwaldova tř. 41, 400 01 Ústí n. 
Labem.

■  41 Lodní motory: Tono 5,6 RC (300), nový MVVS 10 
RC + výfuk (700). Amatérský spolehlivý vysílač, přijímač 
na 4,5 V baterie + vybavovač (630). Nové servo Vario
prop Micro 05 žluté + konektory (390). A. Baumruk, Na 
Bělidle 1208, 282 01 Český Brod.

■  42 Prop, soupravu 4-kanál. Hook Star novou, ne
použitou, perfektní stav pro serva Futaba nebo Vario
prop, výměnné krystaly, další pár pro jiný kanál, staveb, 
vrtul. Bell Jet aj. vyměním za staveb, míchačku a dřevo- 
obr. soupr. Black Decker nebo prodám. Nabídky jen 
písemně. Ing. Fuchs, Bartákova 1115,140 00 Praha 4.

■  43 Nové motory Tono 5,6 S (270), OTM Kolibri 0,8 
(80) MWS2.5TRS (300), HB61 RC (1500) + svíčka (50), 
OS Max 19 RC (370). Vrtule Graupner 0  6 x 11; polo-

pneu. kola 0  50, 0  70. K. Hrdlička, E. Destinové 14, 
400 00 Ústí n. L.
■  44 RC elektru Porsche 934 od fy Tamiya, nepoužitá 
(450); autodráhu ČSSR 67 dílů - 18 m + 4 auta + bohaté 
přísl. + náhr. díly + elektronický zdroj (800); plán F3A 
Atlas (40). P. Mašek, U kašny 122, 252 23 Praha 5 -  
Stodůlky; tel. 52 21 80.
■  45 Kniplykvys WP-23 (po 100). Koupím sadu jap.mf 
tr. 7 X 7 mm. P. Fencl, 250 68 ňež 142, Praha-východ.
■  46 RC soupravu Tx Mars II 27,120 (800), teleskopic
kou anténu 1,3 m (100). RC model Vipan (80). L. Rybář, 
Žandovská 304, 190 00 Praha 9.
■ 47 Nová serva Varioprop -  dvě žlutá, jedno šedé. 
Fungující, vyzkoušené servozesilovače pro serva Vario
prop (6 kusů po 150). L. Zedník, Na Hrobci 1/410,120 00 
Praha 2.
■  48 Model, motory se žhav. svíč. 1, OS Max 2,5 + RC 
karburátor, 2,5, 5, detonační 1,3 x  1,5, 2 x 2,5 (cm1). P. 
Hajič, Čiklova 23, 140 00 Praha 4.
■  49 Železnici TT: 2 lokomotivy, 4 vagóny, 2 výhybky, 
30 ks koleji (300). P. Kutéj, Marxova 691, 757 01 Valaš. 
Meziříčí.
■  50 Amat. prop, soupravu 4 funkce se servy Vario
prop, náhr. zdroje (5000). Serva Varioprop šedá (290), 
žluté (370). Otevřené kříž. ovladače (pár 350). Motory 
Tono 5,6 RC s tlumičem (350), OS Pet 1,62 RC (400), 
Jena 2 (100) Lam. trup VSO-10 (150). J. Semrád, 
Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II.
■  51 El. vláčky, rozchod kolejí 9 mm: 5 lokomotiv, 
7 rychlíkových vagónů, 4 nákladní, 3 soupravy výhybek, 
1 klávesnice, 18 kolejí rovných, 18 kolejí oblouk., 1 
transformátor (1000). B. Barták, Vysoká 27, 262 71 p. 
Třebsko, okr. Příbram.
■  52 RC karburátor Webra (260), RC karburátor Dyna- 
mix Webra (450), tlumič Webra (250), vše perfektní 
L. Haškovec, Mezibranská 3, 110 00 Praha 1.
■  53 Starší čísla Modeláře. Seznam zašlu. Fr. Demling, 
Štítného 1344, 272 01 Kladno 2.
■  54 Nový mod. F3A Mach 3,3 mod. motor, větroň, HB 
10 PDP PP, různé. VI. Bílý, 666 01 Tišnov 311.

KOUPÉ

■ 55 Modely aut v M 1 : 24 až 1 : 43 kovové i plastiko
vé. J. Sládek, Netřebice 126, 382 42 p. Kaplice 2.
■ 56 Staré motory poškoz. i nekompl., starší modelář

skou literaturu zejména o motorech. J. Rumreich, 
Bieblova 32, 613 00 Brno.
■  57 Zpárované krystaly 27 MHz-2  páry; 8 ks zásuvek 
k servům Varioprop -  kulaté; serva Varioprop i Micro 
bez elektroniky; stavebnici Graupner Cirrus; lamináto
vé trupy na VSO-10 a ASW 17; lanovody Graupner; 
plánek 59s Taylor Cub F2. V. Strýček, 696 03 Dubňany 
127.
■  58 Plány křižníku Long Beach a jiných válečných 
lodi. Fr. Karas, Lysinská 27, 143 00 Praha 4.
■  59 Kompletní bezvadnou prop. RC soupravu, nejra- 
déji tovární 4-kanál. V. Somol, 270 09 Křupá 218.
■  60 Tx Mars + Rx Mini (do 800). R. Hrbek, Meziles, 
2064, 250 96 H. Počernice.
■  61 Elektromagnetický vybavovač, leteckou překliž
ku tl. 1, 5, 2 a 2,5 mm; detonační motor 2,5 bucf MVVS 
nebo OS Max -  kvalitní. J. Růžička, Puškinova 31, 
682 00 Vyškov.
■  62 Staré čs. modelářské a letecké časopisy, mož
nost výměny za zahr. mod. materiál -  kity apod. 
J. Jindřich, Máchova 149, 344 01 Domažlice.
■  63 Soupravu Mars s přijímačem Mini popřípadě 
s vybavovačem. Jen v dobrém stavu. K. Zoubek, Varda- 
sova 10, 736 01 Havířov 1.
■  64 Anglická autíčka a samolepky. K. Hanzlík, Hra
deckých 5, 140 00 Praha 4.
■  65 Laminátový trup na svah. RC větroň (do 100). B. 
Cipínová, 383 73 Vyšší Brod 178.
■  66 Serva Varioprop šedá, žlutá; motory OS Max 
10 RC, OS Max 20 RC, Tono 10 cm3; plány ASK 14, 
Hi-Fly, Taxi, Bell 212 Twin Jet, Bell Huey Cobra; 
konektory Graupner, mftrafa7 x 7jap.R.Ráb, Liberec
ká 19, 466 00 Jablonec η. N.
■  67 Kompletní neprop. 2-kanál. RC soupravu men
ších rozměrů + dokumentace, dobrý stav. Dám zdarma 
20 ks relé -  spíná při 12-14 V, 2 přepínače žárovky 60 V 
0,05 A S. Mondspiegel, Rudé armády 16,374 01 Trhové 
Sviny.
■  68 Serva Varioprop, pár kryštálov 27 MHz, jap. mf 
trafa. Předám Servomatic. I. Medvedík, Belanská 550, 
033 01- Lipt. Hrádok.
■  69 Jap. mf trafa 7 x 7  bílé, žl., čer., pár. krystaly 
Graupner. P. Jelínek, Seydlerova 971, 500 00 Hradec 
Králové.

(Pokračováni na str. 30)
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modelářskéPJ prodejny
DZ

nabízejí

Speciální modelářské prodejny

MODELÁŘ, -  Žitná 39, Praha 1 
tel. 26 41 02
MODELÁŘ -  Sokolovská 93, Praha 8 
tel. 618 49
prodejna provádí zásilkovou službu

Modelářský koutek
Vinohradská 20, Praha 2 
tel. 24 43 83

Nabídka na prosinec

BROUČEK

Stavebnice modelu letadla 
s gumovým pohonem

Model je určen především začínajícím mode
lářům. Konstrukce modelu je kombinovaná -  
trup je zhotoven ze dvou výlisků z pěněného 
polystyrénu, křídlo a výškovka jsou konstrukční 
balsové, potažené papírem.

Stavebnice obsahuje již zmíněné výlisky tru
pu a ostatní materiál potřebný k sestavení 
modelu, včetně vrtulového kompletu a gumové
ho svazku pro pohon modelu. Nechybí ani sada 
obtisků, stavební výkres a návod ke stavbě. 
Rozpětí 700 mm 49 Kčs

DÉMANT 800

Stavebnice malého modelu větroně

Model je stavebně velmi jednoduchý, proto 
se hodí pro začínající modeláře. Jeho konstruk
ce je kombinovaná: trup je slepen ze dvou 
výlisku z pěněného polystyrénu, křídlo a vý
škovka jsou balsové, potažené papírem.

Stavebnice obsahuje výlisky obou polovin, 
trupu, balsové lišty a prkénka, potahový papír, 
lepidlo a lak na pénéný polystyrén a další 
drobné díly. Dále je ve stavebnici obtisk, staveb
ní výkres a návod ke stavbě 
Rozpětí 800 mm 36 Kčs

CCC
Péčí GŘ OPZ byly zajištěny náhradní díly 
na sovětské motory OTM -0,8  Kolibri a 1,5 
Stryž. Prodej zajišťuje prodejna „MODE
LÁŘ" v Praze 8, Sokolovská 93.

Trupy z pěněného polystyrénu

jsou vhodné pro začínající modeláře. Je možné 
je použít pro modely malých větroňů (trupy typu

Orlík a Démant) a malých modelu s gumovým 
pohonem (trup typu Brouček). V obou přípa
dech je doporučeno rozpětí křídla 800 milimet
ru. Lákavá je jistě možnost použít polystyréno
vých polotovarů trupů při konstrukci modelu 
poháněných motorem MODELA CO2 0,27 cm3.

Trup typu Orlík kat. č. 4120/0 9,50 Kčs
Trup typu Démant kat. č. 4120/D 9,50 Kčs
Trup typu Brouček kat. č. 4121 9,50 Kčs

MELODIE

Stavebnice modelu motorové jachty 
s elektrickým pohonem

Model motorové jachty Melodie je určen jak 
začínajícím a méně zkušeným, ak i náročněj
ším modelářům. Hlavní součásti stavebnice -  
lodní trup a díly kabiny -  jsou vylisovány 
z plastické hmoty. Jako nejvhodnější motor pro 
pohon se doporučuje motor IGLA 4,5 V

Melodie je konstruována jako volný model, 
ale je možno vybavit ji také soupravou pro 
dálkové ovládání, kterou lze řídit směr jízdy, 
případně ovládat jízdu vpřed a vzad.
Délka 470 mm 65 Kčs

DRŽÁK PILOVÝCH LISTŮ

Vhodným doplňkem vybavení modelářské 
dílny je držák listů do pilky na kov, vyráběný n. p. 
NAREX. Tato pomůcka usnadní například i kla
sický modelářský úkon, jakým je vytvoření záře
zů pro žebra v odtokové liště apod. Držák je 
dodáván se dvěma pilovými listy. 24 Kčs

POMÁHÁME Sl

(Dokončení ze str. 29)

■  70 Serva Varioprop šedá4 ks + konektory; NiCdaku 
451 nové 14 ks. P Náplava, Dr. Allenda 46. 755 00 
Olomouc.
■  71 Motorizovaný větroň alebo mot. model pre 1-kan 
súpr. na motor Kolibri 0,8; čas Modelář 1. 3. 4, 5/76. 
10/77 J. Brondoš. Pri štadióne 945, 921 00 Jur pri 
Bratislavě.
■  72 Nepoškoz. klik, hřídel na Mk 17. Udejte cenu. 
Z. Šabata, Spojovací 597, 686 01 Uh Hradiště
■  73 Kompletní RC soupravu 2-4 povel. M. Téšík, Pod 
Třebešínem 2361, 100 00 Praha 10.
■  74 Súpravu Mars i použitu (do 500). voj. P. Belobrad, 
VÚ 7470/0, 355 01 Nepomuk
■  75 Kompletní neprop. 4~6kanál. RC soupravu. P. 
Kopa, Horní Ředíce 54, 533 75 p. Dol. Ředíce, okr. 
Pardubice.
■  76 Nesestavené kity letadel 1 : 72 Fw-190 a 1 : 32 
P-51D Mustang. Uveďte cenu. L. Synek, Stavbařů 64, 
586 01 Jihlava.
■  76a Sint. články 0,7 až 8 Ah (mimo zn. Varta). 
Fr. šubrt, Fučíkova 260/5, 251 64 Mnichovice.

VÝMĚNA

■  77 Plánky aut. Laurin Klement, Praga-Charkov, 
Supercar a historickou plachetnici The Mary Fortune za 
plánky letadel Moskyt, Airacobra, Šturmovik, Kittyhawk, 
Bažant, Z 50L, Zero, Avia B 71, Avia 135, S-199, La-7. S. 
Továrek, Bélá u Jev. 68, 569 23 p. Březina, okr. Svitavy.

RŮZNÉ

■  78 Plány, nákresy kukačkových hodin i vlastní výro
by na adresu V. Spáčil, 783 34 Srbeň 61, okr. Olomouc.
■  79 Vyměním se čtenářem Modeláře ze SSSR plasti
kové stavebnice fy NOVO za kity Kovozávodů Prostějov. 
P. Kácal, Čechova 1460/12, 594 01 Velké Meziříčí, 
ČSSR.
■ Polský modelář hledá kolegy k vyměňování mate
riálu, časopisů a plánů letadel a lodí. Bartlomiej Zy- 
chowski, ul. Dluga 52, 27-210 Starachowice, Polska
■ Sběratel modelů automobilů hledá přítele v ČSSR. 
Šimens Arnis, SSSR, Latvijskaja SSR, 226 012 g. Riga, 
ul. Suvorova 134 kv. 1.
■  Dopisovat a vyměňovat literaturu o lodním mode
lářství si chce sovětský modelář. SSSR, 623 111, ob. 
Sverdlovskaja, g Pervouralsk, ul. Vatutina 52a, kv. 43, 
Pigalev Valerij.
■  Německý modelář (ruský, anglicky, pasivné česky) 
hledá partnera. Nabízí: karosérie pro dráhové modely 
1 : 32, 1 : 24; výměnu časopisu Modellbau heute za 
Modelář. Hledá karosérie A2/24, ozubená kola. Roland 
Köhler, Humboldtstr. 2, 99 Plauen, DDR.
■ Za plastikové modely letadel 2. svět. války nabízím 
knihy V. B. Šavrova Historie konstrukcí letadel v SSSR 
do r. 1938 a Historie konstrukci letadel v SSSR 
1938-1950. SSSR, 252 180 Kijev, ul. Nežinskaja 29 B, 
Podoprigor V. A
■ Modely automobilů, tanků, lodí a letadel produkce 
SSSR vyměním za modely letadel západních firem. 
SSSR. 398 016, Lipeck -  16. ul. Gagarina 87, kv. 1. 
Blaževič Jevgenij.

modelář
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O „padesátnících" ........................  6/6
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Odolné trupy pro vě troně ...............  7/14
Účkaři, pozorná b ú rku !..................  7/14
„Stromuvzdorné modely ............  10/4
Co vím o házedlech........................  10/5
Zvukové signa'izační zařízení pro

volné vě troně ..............................  10/5
Elektrické,.natáčedlo ' ..................  10/9
Některé výsledky a zkušenosti

SF1A............................................. 11/6; 12/14
Maketa SopwithTriplane...............  11/8
Přírůstek do rodiny profilů 

Wortmann....................................  11/12

ČS. LETECKÉ MODELY

Kachna3..........................................  1/10
Vrtulníkdo pokoje...........................  1/10
MOSKYT -  upoutaný model 

sportovního letadla na motor
1.5 cm1 (plánek č. 7 3 )..................  1/14

Č ochtan..........................................  2/6
RC model Simplex...........................  2/8
Pokojový v r tu ln ík ...........................  2/12
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Šestihodinovka v Benátkách . . . .  3/26
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Přebor ČSR (RC)..............................  9/28
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Moskyl -  upoutaný model sportovního letadla na motor 
1,5 cm'; rozpětí 730 mm, stavba z balsy. (Viz Modelář 
č, 1/1978)

Číslo 73 Cena 4 Kčs
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Škoda 130 RS -  model automobilu kategorie RC V2 na 
motor Modela MVVS 2,5 GR; poměr zmenšeni vůči 
vzoru 1 : 8, délka 520 mm, stavba z tuzemského materiá
lu. (Viz Modelář č. 4/1978)

Číslo 89 (s) Cena 8 Kčs

Ranquel -  sportovní volný model letadla s Dohonem 
gumovým svazkem nebo motorem Modela C02 
(0.27 cm'); rozpětí 744 mm, stavba z balsy. (Viz Modelář 
č. 2/1978)

Číslo 74 Cena 4 Kčs

Plntfa + Vlaštovka + Jegtfáb -  tři házecí kluzáky pro 
mladé i starší modelář^wozpétí 257 mm, 350 mm 
a 450 mm. stavba z balsyl(wz Modelář č. 9/1978)

Číslo 77 Cena 4 Kčs

Aurora -  podklad k návrhu modelu historického křižní
ku; délka skutečné lodi 126,8 m, výkresy jsou v měřítku 
1 : 100. (Viz Modelář č. 5/1978)

Číslo90(s) Cena 16 Kčs

Linda -  model rybářského člunu kategorie EX 500 na 
elektromotor 3 až 4,5 V a ploché baterie; délka 500 mm, 
stavba z tuzemského materiálu (Viz Modelář č. 3/1978) 

Číslo 75 Cena 4 Kčs

Tatra 813 8 x 8 -  model československého obrněného 
automobilu na elektrický pohon; délka 463 mm, stavba 

materiálu. (Viz Modelář č. 11/1977)
Cena 12 Kčs

j ze smíšeného 
Číslo 87 (s)

Orion -  RC motorový větroň (řízený kolem dvou os) na 
motor 1,5 cm3; rozpětí 2350 mm, stavba z balsy. ((Viz 
Modelář č. 6/1978)

Číslo 91 (s) Cena 8 Kčs

Fík -  model větroně kategorie F1A pro mírné pokročilé 
modeláře; rozpětí 2065 A Js tavba  z balsy. (Viz Modelář 
č. 7/1978)

Číslo 76 Cena 4 Kčs

Oscar -  sportovní RC maketa italského turistického 
letadla na motor 2,5 až 5 cm’ ; rozpětí 1425 mm, stavba 
z balsy. (Viz Modelář č. 12/1977)

Číslo 88 (s) Cena 8 Kčs

Supertolbl -  upoutaná maketa čs sportovního letadla Be 
555 na motor 2,5 až 3,5 c r jk io m ě r zmenšení vůči vzoru 
1 8,5, rozpětí 1176 mm.lsWvba z balsy. (Viz Modelář 
č. 8/1978)

Číslo 92 (s) Cena 8 Kčs

Plánky základní řady (označené jen číslem) jsou k dostání v Poštovní novinové službě (krátkodobě po vyjití) a v modelářských prodejnách 
obchodu Drobné zboží a Drobný tovar (do vyprodání). Plánky speciální řady (označené číslem a ,,s“) vedou jen modelářské prodejny. 
Nemůžete-li některý plánek dostat, můžete napsat redakci; uveďte příčinu.



SNÍMKY: Zd Bedřich, 
Ing. P. Čech,
V. Malyšev,
Radio Modelisme.
O. Šaffek

OBJEKTIVEM

Robert Parks z USA létal na III. MS pro kosmic
ké modely v Jambolu s maketou raketoplánu 
X-2, řízenou rádiem (směrovka, výškovka) 
a poháněnou dvěma čs. motory W  20 Ns

Pro výzkumy sopky Etna slouží skupině francouzských vulkanologu, vedené známým 
Haronnem Tazieffem, i tento speciální RC model o rozpětí 3150 mm a maximální 
hmotnosti 9 kg. Pohání jej motor Webra Speed .61, kterému nevadí ani letová výška 
kolem 4000 metrů nad mořem (Etna je vysoká 3300 m). Ovládací souprava Becker 
pracuje na kmitočtu 435 MHz, telemetrické údaje se z modelu na zem předávají 
zařízením pracujícím na kmitočtu 403 MHz.

Podle dokumentace ze stavebnice firmy Svenson postavil O. V kategorii F2A jezdí Wolfgang Schiller z NSR s maketou holandské-
Vlkanova z Brna úhledný a dobře létající RC dvouplošník WAYFA- ho námořního tahače ZWARTE ZEE v měřítku 1:80
RER


