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► RC polomaketa Heinkel He 
219 „UHU“ o rozpětí 1950 mm 
a hmotnosti 4300 g je prací La
dislava Lenera z Klatov. Model 
je poháněn dvěma motory OS 
Max 6,5 cm3, RC soupravou 
Modela 6 AM27 jsou ovládány 
výškovka, směrovky spřažené 
s příďovým kolem, křidélka 
a jedním servem současně 
oba motory

4 P. Smrček z Ji
čína soutěží 
s modelem vozu 
Pao v modelové 
velikosti TT

▼ RC polomake- 
tu torpédového 
člunu FT-15, po
háněnou elektro
motorem vlastní 
konstrukce, si 
postavil J. Šolc 
z Neratovic

•a. žák Josef Horký z Dobříše létá v kategorii RC 
V2 úspěšně s upraveným samokřídlem Blackhawk, 
postaveným podle Modeláře 11/1990. Model má 
překližkový trup a potah z monofilu; startovní hmot
nost je 500 g

▼ Polystyré
nový oříšek 
P-39D Air- 
cobra je jed
ním z nejno
vějších vý
tvorů ing. An
tonína Alfery- 
ho z Uher
ského Hra
diště



K titulnímu snímku:
V njbríce Poznáváme leteckou techniku představujeme německý 

větroň Habicht. Snímek jeho věrné repliky s poznávací značkou D- 
8002, zalátané v roce 1987, pořídil v Schaffhausenu O. Šaffek. 
S replikou létá vedoucí restaurátorských dílen na Wasserkuppe Josef 
Kurz. Návod na stavbu házeci polomakety tohoto větroně naleznete 
v rubrice Pro mladé i staré.

CONTENTS: Habicht -  a samiscale chuck glider 4, 5  9 Elect
ric power unit for free flying models 6 9 Sv-13 Vivat -  a scale 
model of the Czechoslovak aircraft, powered by a Modela C02 
engine 7 9 Abubu 03 -  two flying wings for the F1A category 
8 9 The F1B model winning the second place at the World 
Championships ’91 9 9 New FAI schedule of aerobatic manoeu
vres 10, 11 9 Scout -  an RC trainer powered by a 3,5 cm3 
engine 12, 13 9 Aircraft technology: The German sailplane 
Habicht 16 ,17  9 S4B Amigo -  a boost glider 19, 20  9 Smaragd 
-  an RC model boat for sport and leisure time 20, 21 9 Jaguar 
XK 120 -  a rallye car 22, 23 9 Control boards for the Zimo's 
railway sceneries 24 9 Dummy locomotive (without engine) 25 9

INHALT: Ausgeschossbarer Flugzeugmodell Habicht 4, 5 9 
Elektroantrieb fur Freiflugmodelle 6 9 Tschechoslowakische 
Flugzeug SV-13 Vivat fur Modela COz-Motor 7  ·  Nurfliegend 
Modelle Klass F1A Abubu 03 8 %  „Silber" Modell der Klass F1B 
aus Weltmeisterschaft 1991 9  9 Neue regeln FAI fúr F3A Kunst- 
flug 10, 11 9 RC Sportflugmodell Scout för Motor 3,5 cm3 
12, 13 9 Flugtechnik: Deutsche Segelflugzeug Habicht 1 6 ,1 7 ·  
Raketoplán der Klass S4B Amigo 19, 20  ·  RC Schiffmodell 
Smaragd 20, 21 9 Betriebsauto Jaguar XK 120 22, 23 9 Zimo 
för Modelleisenbahn 24 9 Modell der Lokomotive ohne Antrieb 
2 5 ·

COAEPKAHME: MeTaTenbHan MOflenb-Konnn nnaHepa 
XAbMXT 4 ,5  9  GneKTponpuBOfl p f\*  CBOĎOflHoneTaioiUMx mo-

8eneň 6, 7 9 Moflenb-Konnn nexocnoBagKoro caMoneTa 
8 -13  BMBAT c flBMTaTeneM M oflena C 0 2 7  ·  CaMoneTa- 

K>mne Kpbinb« Φ1Α ABYBY 03 8, 9 9 CepeöpBHan MOflenb 
Φ1Β c HeMnuoHaTa winpa 91 9  9 Hoean nporpaMMa ΦΑΜ fl/ia  
pafluoynpaenaeMbix MOfleneŇ Bbicwero nmiOTaxca 11 ·  Tpe- 
HnpoBOMHaa pafluoynpaenneMaB MOflenb CKOYT c flenraTe- 
neM 3,5 MM3 12, 13 9 ABnai^noHHan TexHMKa: ΗβΜθμκΜΜ nna- 
Hep XABHXT 16, 17 9 ΡβκβτοπηβΗ C4B AM H rO  18, 19 9 
PaflHoynpaenaeMaa MOfle/ib cyflHa CMAPAi"fl /y in  3anyct<a Ha 
flocyre 20, 21 9 ΓοΗΟΗΗωϋ aBTOMOÖM/ib Ρ Π /Α Ρ  XK-120 22, 23  
9 nynbTbi ynpaeneHHB nyTeBbiMH pa3BHTHBMn 3HMO 2 4 ,2 5  9 
Moflenb noKOMOTHBa 6β3 οο6οτβθηηογο npneofla 25  9
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Co nás čeká 
v roce 1992

-  podzimní zasedání Cl AM FAI
Jednání předsednictva CIAM-FAI se uskutečnilo ve dnech 21. až 22. 

listopadu v Paříži. Členové předsednictva na něm zhodnotili nejvyšší 
akce roku 1991 a zabývali se plánem na nadcházející rok.

Vesměs kladně byla hodnocena mistrovství světa v roce 1991, zejmé
na Aeroolympiáda v kategoriích F3A, F3C a F3D, která se konala 
v Austrálii. Jugoslávskému aeroklubu se dostalo již obvyklé kritiky za výši 
vkladů na MS pro volné modely, jež neodpovídala úrovni ubytování ani 
stravy. Z  mistrovství Evropy se dostalo zaslouženého uznání soutěži pro 
upoutané modely a makety F4C v Polsku, zcela propadlo raketýrské 
mistrovství v Sofii. Překvapivě kladně bylo oceněno mistrovství Evropy 
pro halové modely v rumunském Slanicu, o němž jsme se domnívali, že se 
ani neuskutečnilo.

Sportovní kalendář na rok 1992 obsahuje zatím více než sto akcí, do 
jarního plenárního zasedání CIAM-FAI ještě patrné přibudou další.

Polský aeroklub uspořádá mistrovství světa pro halové modely ve 
dnech 6. až 12. července ve Wroclavi. V Holandsku se uskuteční 
mistrovství světa v elektroletu ve dnech 16. až 23. září. Konat se bude 
v národním sportovním centru v Papendalu u Amhemu a jeho ředitelem 
bude známý Peter Blommaart, který se vrací k modelářství po šestileté 
odmlce. Nové modelářské letiště Muncie ve státě Indiana v USA bude 
mezi 22. až 29. srpnem dějištěm mistrovství světa pro makety F4C a F4B. 
Američtí organizátoři připravili propozice akce pečlivě, nicméně však od 
O'Hara Internacionál Airport v Čhicagu je vzdálenost do místa konání 220 
mil.

Organizátoři mistrovství světa juniorů v kategoriích F1A, F1B a F1C 
v Lučenci ve dnech 22. až 28. srpna, přítomní na zasedání, obhájili naše 
návrhy a zdá se, že účast na této akci bude vysoká. Konečně poslední 
schválenou akcí pro letecké modeláře bylo mistrovství světa pro upouta
né modely, které se uskuteční 20. až 25. července v Hradci Králové. 
Nespornou výhodou bylo, ž e  na zasedání byl za organizátory přítomen 
ředitel ing. Lněnička, který mohl s předsednictvem CIAM FAI a s předse
dou podkomise pro upoutané modely Lairdem Jacksonem na místě 
vyřídit některé připomínky.

Mistrovství světa raketových modelářů ve třídách S1 A, S3A, S4B, S5C, 
S6A, S7 a S8E se uskuteční 13. až 19. září v Melbourne na Floridě, 
v těsné blízkosti mysu Canaveral. Pro nás to tedy bude neobyčejně 
organizačně a finančně náročná akce vzhledem k velké vzdálenosti od 
New Yorku.

Proběhnou také tři mistrovství Evropy -  4. až 10. srpna v Rumunsku na 
letišti v Sibiu v kategoriích F1A, F1B a F1C; 30. srpna až 9. září 
v Rakousku v Kraiwiezenu v kategorii RC modelů vrtulníků F3C a 10. až
13. září se na Rané u Loun sejdou vyznavači magnetem řízených modelů 
větroňů F1E.

K naší mimořádné aktivitě nutno přičíst schválené mezinárodní soutě
že: 17. až 19. dubna mezinárodní soutěž pro upoutané modely F2A, F2B, 
F2C a F2D v Hradci Králové; 1. až 3. května II. ročník Multiplex Cupu 
v kategorii F3F na Rané; 6. až 7. června světový pohár S8E v Nesvači- 
lech; 27. až 28. června Český pohár F3F, rovněž v Nesvačilech; 4. až 5. 
července Dunajský pohár F3A v Bratislavě; 25. až 27. července meziná
rodní soutěž F3J v Roudnici nad Labem; 28. až 30. srpna světový pohár 
F1 A, F1B a F1C v Sezimově Ústí, 5. září memoriál Jiřího Smoly v kategorii 
F1K na Kladně a 12. září světový pohár v kategorii F1E na Rané u Loun.

V příštím čísle zveřejníme úplný kalendář soutěží, z kterého je zřejmé, 
že co do počtu akcí jsme světová modelářská velmoc číslo jedna. Od roku 
1993 však budeme za každou nahlášenou soutěž platit do fondu CIAM- 
FAI 40 švýcarských franků. Z  fondu budou hrazeny náklady na informační 
bulletin CIAM-FAI.

Předsednictvo dále schválilo účast leteckých modelářů na světových 
leteckých hrách, které budou v roce 1995 v Řecku. Měly by proběhnout 
soutěže v kategoriích F3D, F3C, obřích maket a v kategorii upoutaných 
modelů F2D.

Zatímco loni nebyl předložen žádný návrh na ocenění některou medailí 
FAI, byly tentokrát předloženy tři návrhy na udělení zlaté medaile FAI, tři 
návrhy na udělení diplomu A. Pénauda a jeden na udělení diplomu O. K. 
Antonova. O udělení těchto poct rozhodne však až jarní zasedání CIAM 
FAI.

Nad ním se však začínají stahovat mračna: Ze zdravotních důvodů 
pravděpodobně odstoupí bývalý ředitel americké organizace AMA a sek
retář CIAM-FAI John Worth, své funkce zanechá první viceprezident 
CIAM Peter Freebrey a také prezident CIAM, legendární Sandy Pimenoff, 
oznámil, že končí. Tito pánové vykonali nesmírně mnoho pro světové 
modelářství a pokud opravdu rezignují, bude to velká škoda.

O. Šaffek
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Novinky 
na trhu:

Morane Saulnier MS-406
Jednodílná krabička s barevnou kresbou V. Su

chého na přední strané a čtyřpohledovým nákre
sem kamufláže na zadní straně obsahuje model 
francouzského stíhacího letadla z období druhé 
světové války v měřítku 1:72. Rámeček ze světle 
šedého plastiku s 36 díly doplňují tři čiré výlisky, 
aršík s obtisky a stavební návod, jehož součástí 
jsou barevné kresby z obalu.
Vyrábí Směr Cena 39 ,- Kčs
Prodávají modelářské prodejny

Lupa
je nepostradatelnou pomůckou při čteni výkresů 
a fotografií, při dokončování maket a jejich popiso
vání; uplatnění však nalezne i jinde. Jednoduchá 
lupa zvětšující 3x  má rozměry 80 x 50 mm a je 
zhotovena z čirého plastiku. Její předností je 
tloušťka asi 0,5 mm. Diky zanedbatelné hmotnosti 
ji lze kouskem plasteliny nebo lepicí páskou přichy
tit například ke stolní lampě a obé ruce máme volné 
pro práci.
Vyrábí a dodává EOPTA Cena 22 Kčs
p.s. 123, 140 00 Praha 4
Prodávají modelářské prodejny a oční optiky

Iljušin II-4
v měřítku 1:72, před léty avizovaný jako novinka 
firmy Plasticart z NDR, se nyní objevuje v novin
kách firmy Revell. Stavebnice v kartónové krabici 
s barevnou kresbou obsahuje podrobný návod 
s třemi schématy kamufláží a obtiskový aršík. Je 
tvořena 119 převážně pozitivně rytými díly z černé
ho a mléčně zakaleného plastiku ve třech rámeč
cích a 18 čirými výlisky dílů kabiny. Model má -  na 
rozdíl od běžného standardu -  znázorněny i vnitřní 
přepážky trupu, výztuhy vztlakových klapek a další 
detaily vnitřní konstrukce.
Vyrábí Revell, SRN Cena 335 Kčs
Prodává PM, Karolíny Světlé 3, Praha 1

Tiger
je papírová vystřihovánka německého tanku Tiger 
v měřítku 1:35. Souprava v plastikovém obalu 
obsahuje přebal s titulním listem a stavebním návo
dem, šest listů tenkého kartónu formátu A4 s barev
ně natištěnými díly modelu, aršík obtisků a schéma 
jejich rozmístění.
Vyrábí Propagteam Cena 32 Kčs
p.s. 7, 755 01 Vsetín
Prodává Propagteam a modelářské prodejny

Vrtule Pakr
pro spalovací motory jsou dodávány v provedení 
buk nebo v kombinaci lipa-buk.
Vyrábí a dodává Pakr, Pavel Krim, Svatojánská 
146, 377 01 Jindřichův Hradec

Cena buk (lípa-buk): 11/7 28 (56) Kčs 
14/7 36 (72) Kčs 
18/5 45 (90) Kčs

Závěsy kormidel
Po „lámacích" pantech z houževnatého plastu 

jsou nyní nabízeny také snadno ohebné závěsy 
kormidel o rozměrech 25x 20 mm. V plastu 
o tloušťce kancelářského papíru jsou vyražené 
otvory, které po zalepeni závěsů zabraňují jejich 
vytržení. Závěsy jsou dodávány v balení po 10 
kusech.
Vyrábí a zasílá Hacker Cena 10 kusů 14 Kčs
Husitská 68, 130 00 Praha 3 
Prodává Hacker a vybrané modelářské prodej
ny

NiCd akumulátory
z nabídky firmy Panasonic jsou vhodné pro letecké, 
lodní, raketové i automobilové modelářství.
Vyrábí Panasonic
Dodává Pospa-modell, P.O.Box 68,120 00 Pra
ha 2

Cena: P-11 AAH 110 mAh 58,40 Kčs 
P-18 AAH 180 mAh 73,80 Kčs 

P-60 AA 600 mAh 59,00 Kčs 
High Amp C 1500 mAh 128,00 Kčs

Miniaturní konektory
jsou nabízeny ve dvou a třípólovém provedení 
s kabelem o délce 150 mm.
Vyrábí a dodává Argus Cena 23 (27) Kčs
Koněvova 251, 130 00 Praha 3

2 MODELÁŘ -12/1991 · 354



Ovládací páky
MP JET jsou vhodné pro menši a střední modely. 
Malá páka je dodávána také v provedeni bez 
ložiska. V plastikovém obalu jsou na tuhé podložce 
dodávány plastikové díly, šrouby M 2x20 a ložisko. 
Vyrábí MP JET, P.O.Box 11,170 07 české Budě
jovice
Prodávají modelářské prodejny

Ceny: malá páka 6,80 Kčs 
malá páka s ložiskem 7,80 Kčs 
páka velká s ložiskem 7,80 Kčs

Soutěžní řád
ČSMoS

A. Typy soutěži vyhlašovaných v působnosti 
ČSMoS:

1. mistrovství ČSFR (MČSFR) a celostátní akce
2. mezinárodní soutěže a akce

B. Zásady vyhlašování, účasti, hodnocení
1. MČSFR a celostátní akce

a) jsou pořádány v kategoriích, které urči 
odborná sekce ČSMoS

b) sportovně technická kritéria přístupu urču
je odborná sekce v součinnosti s pořada
telem

c) jsou přístupné pouze členům republiko
vých modelářských svazů

2. mezinárodní soutěže a akce
a) jsou pořádány na základě schválených 

žádostí pořadatelů
b) musejí proběhnout v souladu se sportov

ně technickými předpisy mezinárodních 
organizací, pokud jsou zařazeny do mezi
národních kalendářů těchto organizaci

C. Organizační zásady pořádání soutěží a akcí
1. MČSFR a celostátní akce

a) jsou organizovány podle určeni odborné 
sekce ČSMoS

Pravidelní návštěvníci redakce určité 
nezapomněli na štíhlého mladíka, kterého 
nacházeli za redakčním stolem v létech 
1984 až 1985. Tehdejší redaktor Modeláře 
Milan Kadlec se později osamostatnil a za
ložil firmu MK model, zabývajíc! se opra
vou železničních modelů. Dříve, než stačil 
svou firmu pozvednout na úroveň, která by 
ji při jeho schopnostech nepochybně nále
žela, podlehl zákeřné chorobě ve věku 
pouhých 31 let.

Čest jeho památce!

b) soutěžíc! se účastní těchto akci v zásadě 
na vlastní náklady

c) základní soutěžní vklad určuje každoroč
ně odborná sekce; účast v soutěži nesmi 
být jejím pořadatelem podmiňována úhra
dami dalších nákladů

d) ČSMoS podle možností přispívá pořada
telům finančně na organizaci akcí; prioritu 
v dotacích mají soutěže a akce návazné 
na MS a ME

e) o pořádáni MČSFR a celostátních akcí se 
ucházejí kluby písemné vždy do konce 
června předchozího roku s udáním termí
nu a mfsta konání akce

f) o schválení žádosti a přidělení rozhodne 
odborná sekce ČSMoS a oznámí to pořa
dateli do konce záři

2. mezinárodní soutěže a akce
a) o pořádání se ucházej! kluby písemně 

vždy do konce června předchozího roku 
s udáním termínu, místa a návrhu výše 
základního vkladu

b) o schválení žádosti a přiděleni akce roz
hodne příslušná odborná sekce a oznámí 
to žadateli do září; ČSMoS zajistí zařazeni 
akce do kalendáře mezinárodní federace

c) za schválení akce a zařazeni do meziná
rodního kalendáře zaplatí pořadatel po
platek ve výši stanovené každoročně 
předsednictvem ČSMoS

d) na mezinárodních akcích může pořadatel 
vybírat vklady jen v čs. měně a v jednotné 
výši pro zahraniční i domácí účastníky; 
výši základního vkladu navrhne pořadatel 
a schválí odborná sekce ČSMoS

Schváleno předsednictvem ČSMoS dne 13. září 
1990, změny 5. října 1991

P M m H PPro rok 1992 se dosud nenašli pořada
telé mistrovství ČSFR v kategoriích F1A,
F1B. F1C; MČSFR F1E; MČSFR F1D; 
MČSFR F3A; MČSFR F3B a MČSFR F4B.

Sekce leteckého modelářství ČSMoS 
vyzývá kluby, které máji zájem uspořádat 
v roce 1992 mistrovství ČSFR v uvede
ných kategoriích, aby svůj zájem oznámily 
tajemníkovi ČSMoS p. Jabůrkovi na tel.
432 041-9 do 30. ledna 1991. Pořadatelé 
těchto akcí mohou počítat s finančním 
příspěvkem z rozpočtu ČSMoS.

i; ■

Aviatická 
pouť 1992

Konsorcium AP, jehož členem je i Vydavatelství 
Magnet-Press, pořádá ve dnech 29. až 31. května 
1992 mezinárodní kontraktační a prodejní výstavu 
Aviatická pouť 1992. Uskuteční se na Státním 
závodišti Praha v Chuchli, které bude mimo jiné 
cílem šestidenni etapové soutěže ultralehkých le
tadel Masaryk's Cross Country.

Pro zájemce o výstavní a prodejní plochu vypisu
je konsorcium AP konkurs. Bližší podrobnosti se 
dozvíte na adrese Konsorcium AP, P. O. Box 44, 
110 05 Praha 10, tel./fax. 73 91 21.

V textu k plánku modelu na gumu Čáp v Modeláři 
10/1991 vypadlo, že VOP přilepíme shora na ko
nec trupu tak, aby její levá polovina (při pohledu 
zepředu) byla asi o 6 mm níž než pravá. Tato 
chyba se bohužel opakuje i na výkrese. Autorovi 
i čtenářům se omlouváme.

%

Portrét 
měsíce:

Jiří Černý
Kdykoliv Jirka Černý navštíví naši redakci, dušič

ka se ve mně spokojené zatetelí. Jednak vím, že 
nepřišel jen tak, ale určitě přinesl nějaký plánek, 
a jednak ho mám rád.

Jsa odkojen Modelářem z šedesátých let dlouho 
jsem k němu vzhlížel s posvátnou úctou jako 
k dalším modelářským velikánům té doby a jeho 
rázné, věcné jednání ve mně budilo respekt. Zdálo 
se mi vždycky, že kdybych si dovolil nějaký náznak 
frivolnosti, vystrčí káravý prst a zahrozí: ty, ty, ty . . .  
Teprve časem jsem poznal, že nezahrozí, a když 
vyřídí, co je potřeba, je s ním ohromná psina.

Jirka začal modelařit ještě za války. Bylo mu 
deset, když postavili s tátou krásného kluzáka. 
Jenže když ho šil pouštět -  to ještě bydleli v Praze 
-  nabral model směr na Radlice a nenávratně 
zmizel. Jirka tenkrát strašně brečel. Od té doby 
zanevřel na větroně. Pořádný éro musí vrčet, a tak 
staví motoráky. Jedinou výjimkou byl větroň Tintít- 
ko, který postavil o hodně později na dětském 
táboře.

V roce 1945 se rodina Černých přestěhovala do 
Písku. Jirka si za peníze vydělané na chmelu koupil 
zbrusu nový motor Atom, a začal létat soutěžně. 
Založil také ve škole modelářský kroužek, navště
voval jej tehdy i Jiří Kalina.

Na mistrovství ČSR v roce 1954 skončil Jirka 
druhý v kategorii rychlostních upoutaných modelů, 
a protože si vedl dobře i s volnými motoráky, stal se 
reprezentantem hned na dvakrát. V účkách zůstal 
náhradníkem, ale na mistrovství světa pro volné 
modely v roce 1955 ve Wiesbadenu už jel jako 
řádný člen družstva. Skončilo to spíše tragikomic- 
ky: Poté, co oba modely rozbil, se sblížil s mladou 
členkou švédské výpravy, a vysloužil si tak rok 
distanc, neboť se „stranil kolektivu".

Hned v roce 1956 však Jirka vyhrál mistrovství 
ČSR a nominoval se znovu. Od té doby reprezento
val až do roku 1966, kdy s volňasy skončil. Jeho 
největšími úspěchy byla třetí místa na ME v roce 
1957 v Moskvě a na MS 1961 v Leutkirchu.

Místo volňásků Jirka osedlal RC makety. V roce 
1974 zvítězil na mistrovství ČSSR v Karlových 
Varech a o rok později skončil třetí na mezinárodni 
soutěži v Polsku. Poslední soutěž absolvoval 
v roce 1986, od té doby si staví pro radost: sportov
ní RC modely, polomakety, makety.

V roce 1956 se Jirka přestěhoval do Příbrami 
a hned rozjel několik modelářských kroužků na 
tamních školách. Dal dohromady dobrou modelář
skou partu, ale protože nemohli sehnat klubovnu, 
přešli všichni do LMK Rožmitál. Jirka je tam do
dnes, drží si ho prý ve výboru jako „nejstaršího 
kmeta".

Asi nejznáméjším Jirkovým modelem byl slavný 
Pluto, který nejen vyšel v Modeláři, ale vyráběla se 
i jeho stavebnice. V řadě plánků Modelář ale vyšly 
i jeho Z-526 AFS, Kittywake, Miky, Avia B-534 
a několik plánků publikoval i v SRN.

Dne 10. února slaví Jiří Černý šedesáté naroze
niny. Přeji Ti, Jirko, všechno nejlepší, a nám mode
lářům ještě hodné plánků Tvých krásných modelů.

T. Sládek
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Házecí kluzák

Habicht
■  Na základě výsledků mezinárod
ních soutěží v Hradci Králové a Brně 
i mistrovství Evropy v Polsku bylo pro 
rok 1992 nominováno širší reprezen
tační družstvo ČSFR. V kategorii 

F2A to jsou (abecedně) L. Bursa, M. Jurko- 
vič, M. Obrovský, J. Rybák; v kategorii F2B I. 
Čáni, R. Dobrovolný, P. Kapuscinský, Z. 
Křižka, J. Škrabálek, J. Vejmola; v kategorii 
F2D M. Kaplan, P. Kučera, L. Marek, T. 
Mejzlík, J. Zapletal, M. Zikeš. Zvláštní situa
ce je v kategorii F2C, kde se v posledních 
dvou létech projevovala jen minimální aktivi
ta jak soutěžících, tak i pořadatelů soutěží. 
Vzhledem k tomu, že se v příštím roce má 
konat mistrovství světa u nás, byli i v této 
kategorii nominováni reprezentanti -  na zá
kladě mé korespondence s modeláři připa
dajícími v úvahu: L. Bursa-R. Rozbořil, M. 
Rališ-P. Fušek, K. Vater-B. Bašek. Kontrolní 
soutěž, sloužící ke konečné nominaci, se 
uskuteční v příštím roce při mezinárodní 
soutěži v Hradci Králové. O další přípravě 
nominovaných účastníků mistrovství světa 
bude rozhodnuto později.
■  Na podzimním zasedání sekce leteckých 
modelářů ČSMOS byly revidovány a doplně
ny výjimky z pravidel FAI pro veřejné, mis
trovské a mezinárodní soutěže v ČSFR pro 
rok 1992. Pro třídu F2 se v souladu s domá
cími a současně v zahraničí ověřenými prak
tikami povolují tyto výjimky:

Kategorie F2B -  Každý soutěžící má prá
vo vykonat tři oficiální hodnocené lety. Do 
výsledného pořadí se mu z nich počítají dva 
lepší.

Kategorie F2C -  Při počtu soutěžících 
týmů 8 až 11 se 6 týmů kvalifikuje do semifi
nále, kde mají nárok vykonat dva semifinálo
vé lety. Z  těchto postoupí tři nejlepší týmy do 
finále. Při počtu soutěžících týmů 4 až 7 se 
semifinále nelétá. Tři nejlepší týmy postoupí 
přímo do finále po dvou kvalifikačních letech. 
Při počtu soutěžících týmů 3 se letí dva 
semifinálové lety. Výsledné pořadí se určí 
podle nejlepšího času dosaženého v obou 
semifinálových letech. Při počtu soutěžících 
týmů větším než 11 se létá podle pravidel 
FAI.

Kategorie F2D -  Standardní palivo pro 
trénink a soutěž o složení 10 % nitrometanu, 
20 % ricínového oleje a 70 % metylalkoholu 
si v potřebném množství zajistí sám soutěží
cí.
■  Letošní sezóna skončila. Soutěží moc 
nebylo -  v kategoriích F2A a F2C kromě 
mezinárodního „Hradce" dokonce žádná, 
kategorie F2B a F2D na tom byly jen trochu 
lépe. Vrcholem sezóny byla naše účast na 
mistrovství Evropy v Polsku, po dlouhé době 
početná, a to nejen co se týče soutěžících, 
ale i delegovaných funkcionářů. Naši repre
zentanti odvedli dobré výkony, a pokud se 
v budoucnosti vyvarují technických chyb 
a zajistí si větší vylétanost, mohli by se pro 
nejbližší období zformovat v dobré družstvo. 
Otazník zatím visí jen nad kategorií F2C 
-  uvidíme, čím nás příští rok zájemci o repre
zentaci z řad „týmařů" překvapí na meziná
rodní soutěži v Hradci Králové.

Ing. Bohumil VOTÝPKA

Uprostřed 
letového kruhu

V rubrice „Poznáváme leteckou techniku" na
jdete v tomto čísle podklady na německý akrobatic
ký kluzák Habicht. Bylo to jedno z nejkrásnéjších 
bezmotorových letadel, které bylo postaveno před 
druhou světovou válkou. Snad se najdou modeláři, 
kteří si postaví rádiem řízený model tohoto letadla, 
hezky si však polétáte i s „púlmetrovou" poloma- 
ketou, která by mimo jiné měla připomenout, že 
mezi kategorie „jen a jen pro radost" patří i modely 
větroňů „Formule 500".

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

Všechny díly překreslíme přes uhlový papír na 
tužší kartón a přesně vyřízneme. Tyto šablony pak 
obkreslíme na balsová prkénka příslušné tloušťky. 
Střední část trupu 1 vyřízneme z lehké balsy tl. 4, 
včetně otvoru pro přítěž (na výkresu čárkované). 
Obvodové části trupu 2 a 3 vyřízneme z balsy tl. 
3 a přilepíme ke střední části Kanagomem. Po 
zaschnutí lepidla obrousíme trup plynule dozadu 
až na tl. 1 a dopředu do kapkovitého tvaru. Poté 
upravíme broušením průřez celého trupu do oválu.

Svislou ocasní plochu 4 vyřízneme z tvrdší 
balsy tl. 1,5 a do její náběžné části opatrně zhotoví
me zářez pro nasunutí vodorovné ocasní plochy 5. 
VOP vyřízneme ze středně tvrdé balsy tl. 1, zkus
mo ji zasuneme do zářezu v SOP, ale zatím 
nelepíme.

Křídlo 6 zhotovíme ze dvou prkének měkké 
balsy tl. 4, která slepíme uprostřed Kanagomem. 
Po zaschnutí vyřízneme přesně půdorysný tvar 
a vybrousíme profil podle výkresu. Dbáme na 
plynulé zmenšování výšky profilu, která má být 
u konců křídla asi 1,1. Přilepíme přechody 7 a 8 
a celé křídlo znovu pečlivě přebrousíme.

Všechny díly obrousíme do hladka a dvakrát 
nalakujeme řídkým čirým zaponovým nitrolakem.

Opět barvy Duha
O užitečnosti barev Duha, používaných k barve

ní potahového papíru, ví i modelářský potěr. Ov
šem barvy Duha na umělá vlákna (se zeleným 
obalem) jsou rozpustné také v acetonu, lihu a ře
didle C 6000, což podstatně rozšiřuje možnosti 
jejich modelářského využití. Pouhým rozpuštěním 
barviva v lihu získáme kvalitní mořidlo na dřevo. 
Roztok necháme ustát a opatrně slijeme, přičemž 
na dně nádoby zůstanou jen dál nerozpustné zbyt
ky. Pokud k takovému mořidlu přidáme lihový lak, 
získáme výborný dokončovací nátěr.

Přidáme-li k roztoku barvy v acetonu některý 
z modelářských laků řady C, získáme transparen
tní barevný lak. Tím po nastříkání na nenatřený kov 
nebo základní nátěr nitrostříbřenkou napodobíme 
metalízu. Ke stříkání „rychlých pruhů" a jiných 
detailů na podklad z nitrobarvy používáme jen 
obarvené nitroředidlo bez laku. Kapky barvy jsou 
tak mnohem jemnější, snadno se spojují s podkla
dem a velmi rychle schnou. Výhodou také je, že 
nastříkaný vzor nevystupuje nad povrch podkladu.

Acetonový i lihový roztok lze rovněž použít 
k obarvení epoxidových pryskyřic, roztok v acetonu 
též k obarvení polyesterové pryskyřice ChS 104 
a probarvení Izolitu, o němž píše ve svém seriálu

Každou vrstvu laku po zaschnutí lehce přebrousí
me jemným brusným papírem. Polotovar křídla 
rozřízneme na čtyři díly, styčné plochy sbrousíme 
do úkosu a křídlo slepíme -  nejlépe v šabloně -  do 
vzepětí podle výkresu. Model můžeme ponechat 
v barvě dřeva, nebo uplatnit povrchovou úpravu 
podle podkladů, které uveřejňujeme v rubrice, „Po
znáváme leteckou techniku". Jeden z Habichtů, 
který létal po válce v Československu, byl shora 
tmavě modrý, zespodu krémově žlutý a na kýlovce 
nesl černé označení OK 8118. Pokud budeme chtít 
realizovat povrchovou úpravu, v jaké létá Ha
bicht na německém plachtařském letišti Wasserku- 
pe, je nejsnazší přilakovat na model pásky tenkého 
modrého Modelspanu. Písmena a drobné znaky na 
model nakreslíme rozředěnou temperovou barvou 
a přelakujeme čirým nitrolakem.

Sestavení modelu je jednoduché: Na trup přilepí
me SOP, křídlo zalepíme do výřezu v trupu, VOP 
do výřezu v SOP. Bambusové štěpiny obrousíme 
do kulata na průměr 1 a zhotovíme z nich vzpěry 
VOP 11 (2x), Pitotovu trubici 10 a ostruhu 9. Tyto 
drobné součástky lehce zarazíme do balsy a přile
píme Kanagomem. Ze zbytku celuloidu vystřihne
me větrný štítek 12 a opatrně jej přilepíme k trupu.

Model dovážíme malými olověnými broky, které 
nasypeme do otvoru v přední části trupu. Zkontro
lujeme, zda poloha těžiště odpovídá údaji na výkre
se, a překontrolujeme úhel seřízení. Prostor pro 
přítěž utěsníme kouskem balsy, který můžeme 
snadno vyjmout tahem za Pitotovu trubici. Model 
létá velmi dobře na svahu, zkušeněji modeláři jej 
mohou také vytáhnout na asi 12 m dlouhé režné 
niti. Pro vlekání ohneme z drátu o průměru 0,8 
háček a zalepíme jej do spodku trupu, ve vzdále
nosti asi 25 mm dopředu od těžiště.

o stavbě lodí M. Houska. Rozpuštěním Duhy 
v Dentakrylu získáme barevnou licí pryskyřici.

Barvy Duha také dobře barví disperzní lepidla 
a některé akrylátové nátěrové hmoty.

Petr Hájek

■  Balsová kola bez použití soustruhu nebo vrtač
ky zhotovíme snadno, pokud doma najdeme dvě 
plastiková víčka od filmů. K dřevěné podložce je 
připevníme tenkými hřebíky tak, aby se mezi ně 
vešel polotovar kola. Kolo obrousíme na přesný 
obvod v přípravku prkénkem, na které nalepíme 
brusný papír střední zrnitosti.

Podle RC ABG

O. Šaffek
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Zkušenosti s CO
podle nových pravidel FAI

Nová pravidla vyžadují zcela odlišný přístup ke 
konstrukci modelu a jeho pohonné jednotky.

Na modelech jsme vyzkoušeli netradiční potah 
křídla, VOP a SOP, a to pokovenou polypropyléno
vou fólií, kterou jsme upravili na nažehlovací násle
dujícím postupem: Fólie nařežeme na rozměry 
potahovaného křídla s přídavky na každé straně 
asi 5 cm. Takto připravený potah položíme na 
papírovou podložku a pokovenou stranu nastříká
me přípravkem Akutol ve spreji. (Stříkáme jen 
tenkou vrstvu, aby Akutol netvořil mapy.) Po za
schnuti můžeme s fólií pracovat jako s nažehlova
cí, a to s následujícími výhodami: ■  Při potahování 
a hlavně vypínání lze přejíždět žehličkou po po
vrchu potahu, aniž by hrozilo jeho propálení. Jak 
k potahování, tak k vypínání totiž stačí malá teplota 
žehličky. ■  Kostra modelu musí být dokonale 
prolakována, aby se potah dokonale přilepil. Tím 
také zabezpečíme dokonalou impregnaci kostry. 
■  Při menších opravách potahu stačí nažehlit 
zbytky fólie na poškozené místo. Při rozsáhlejší 
opravě pak lze snadno potah odtrhnout od kostry 
a nažehlit nový.

Konstrukce křídla musí být robustnější, hlavně 
u odtokové lišty volíme obdélníkový průřez, aby se 
nekroutila. Křídlo se vzepětím do U potahujeme už 
sestavené: Nelze doporučit potažení středové čás
ti a uší zvlášť s následným zabrušováním styčných 
ploch a lepením. U křídel s rovnou spodní stranou 
profilu potahování nepůsobí žádné problémy. Hor
ší to je s profily s prohnutou spodní stranou: 
U klasicky stavěného křídla bez diagonálních vý

Střed vrtule: 1 unašeč 
z duralového nebo hliní
kového plechu tl. 1; 2 tru
bička z armatury motoru 
Modela C 02; 3 vrtule Igra 
o průměru 240, šrafova- 
né části odřezat

Tlakový spínač: 4 přívod
ní trubička: 5 vodicí lišta; 
6 přepouštěcí ventil Mo
dela; 7 táhlo -  injekční 
jehla; 8 pružina

ztužných žeber potah špatně drží a po čase se od 
žeber odlepuje. Použití diagonálních žeber odlepo
vání potahu zamezí, a navíc zpevní konstrukci.

Výhody a nevýhody konstrukce potažené fólií: 
Odolnost proti proražení je vynikající. Hmotnost 
potahu je prakticky zanedbatelná: Křídlo o rozpětí 
800 mm lze postavit při dostatečné pevnosti 
s hmotností kolem 15 gramů. Viditelnost modelu je 
výborná hlavně ve slunečném počasí. Na začátku 
sezóny se projevila jediná nectnost: Modely s křídly 
potaženými fólií se chovaly tak, jako by létaly ve 
vakuu -  nepomohly ani turbulátory. Hladkost pota
hu z fólie je totiž pro malé modely nevhodná. 
Pomohlo až nastříkání hustým lepicím lakem, aby 
fólie zmatněla a zdrsněla. Tuto úpravu nedoporu
čujeme vynechat!

VOP potahujeme stejně jako křídlo; při dobře 
vybrané balse se její hmotnost pohybuje kolem 2 g.

Pohonná jednotka: Došli jsme ke zcela jedno
značnému závěru, že je potřeba použít sklápěcí 
vrtuli o velkém průměru. Osvědčila se upravená 
vrtule z kompletu Igra 240 mm. Po zkouškách, kdy 
se vrtule volně protáčela i po zastavení motoru, 
a nepomohlo ani napružení manžety na pístu, jsme 
zkusili použít k zastavování vrtule brzdu. Brzda je 
ovládána zařízením, které využívá poklesu tlaku 
v nádrži, kdy pružina a táhlo zatlačí kuličku u pře- 
pouštěciho ventilu. Touto metodou lze ovládat 
i seřízení VOP pro motorový a klouzavý let. Další 
úpravy motoru jsou v úpravě klikového mechanis
mu a osazení motoru ložisky, v našem případě 
zatím axiálními. Úpravy jako změna časování 
a další byly popsány na stránkách Modeláře.

Konstrukce sklápěcího středu: z duralového 
nebo hliníkového plechu tl. 1 mm vystřihneme a vy- 
pilujeme unašeč. Ohneme jej a vyvrtáme otvory pro 
vodicí kolíky vrtule a otvor pro uchycení k unašeči 
motoru C 02. Vrtuli Igra 240 upravíme podle výkre
su a svrtáme s unašečem. Na čepy použijeme 
trubičku z armatury motoru Modela C 02, kterou na 
obou koncích roztemujeme důlčíkem.

Konstrukce tlakového spouštěče: z polotovaru 
Modela použijeme trubičku s přepouštěcím venti
lem. Závit ventilu zkrátíme o 3 mm, čímž dosáhne
me větší zdvih spínače -  kulička musí jít ve ventilu 
zatlačit asi o 3 až 4 mm. Z černé jehly do injekční 
stříkačky upravíme táhlo spínače -  plastový násta
vec na jehle odstraníme a uvolníme hliníkový prste
nec, který posuneme tak, aby nebránil plnému 
zasunutí jehly do přepouštěče. Z pocínovaného 
plechu tl. 0,5 mm vytvarujeme vodicí lištu, kterou 
připájíme k přepouštěcímu ventilu. Pružinu volíme 
takovou, aby při naplnění nádrže neuvolnila kuličku 
v přepouštěcím ventilu. Na konec táhla lze zasu
nout kroužek se silonovým vlascem k ovládání 
brzdy motoru nebo ovládání seřízení VOP. Autor 
použil přívod k tlakovému spínači třetí trubkou 
z nádrže. Celý komplet spínače má hmotnost 3,5 g.

Případné dotazy nebo zhotovení některých dílů 
na adrese: S. Vacek, 561 69 Králíky 161.

Stanislav Vacek, LMK Žamberk

Malé elektropohony
Před více než dvaceti léty uvedla americká firma 

Mattel na trh polystyrénovou polomaketu sportov
ního letadla Cessna poháněnou elektromotorem. 
Model si tehdy jako novinku přivezl z Ameriky 
pražský modelář Milan Straka a na našem letním 
modelářském táboře v Hříměždicích jsme si s ním 
znamenitě polétali. Byl poháněn elektromotorem 
Mabuchi, napájeným z baterie složené ze dvou 
článků 100 mAh. K nabíjení, které trvalo asi pět 
minut, sloužil agregát složený ze čtyř obyčejných 
monočlánkú 1,2 Ah. Doba chodu elektromotoru 
byla zhruba 60 s, z čehož prvních 20 s model 
stoupal a zbytek jeho práce vystačil na let v hori
zontu. Převod na plastikovou vrtuli byl 4 :1.

Později uvedla firma Monogram, která v té době 
produkovala především dráhové modely automo
bilů, na modelářský trh pohonnou jednotku nesoucí 
označeni Monogram E-Power Module (obr. 1). 
Měla přibližně stejný výkon jako předešlá, byla 
však kompaktnější. V kleci z rázuvzdorného plastu 
byl zastavěn motor s převodem 1 :3,75, dva články 
100 mAh, přípojka pro nabíjení a vypínač. Tato 
jednotka se stala v sedmdesátých létech základem 
pro další rozvoj malých elektroletů především 
v USA. Používala se pro volné modely a malé

A-Obr. 1 ▼Obr. 2
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Maketa 
na motor C 02

L-13 SW 
Vivat

Motorizovaný větroň „Vivat" již neodmyslitelné 
patří k letovému parku našich aeroklubů, jeho 
modelářské zpracováni však není jednoduché. 
V měřítku vhodném pro RC větroně vychází v partii 
kabiny až neuchopitelně široký. Naše úporné hle
dání vhodného měřítka nás postupně přivedlo 
k předloženi vánočního dárku, lahůdky v podobě 
plánu Vivata poháněného motorem na oxid uhličitý.

Trup modelu tvoří skořepina, kdy na základní 
rám v podélné ose trupu nalepíme polopřepážky 
a ještě na rovné pracovní desce polepíme polovinu 
trupu pásky balsy tl. 1 mm. Po sejmutí s desky již 
v ruce dolepíme druhé poloviny přepážek, vlepíme 
nedělenou motorovou přepážku a skořepinu balso- 
vým potahem uzavřeme.

Křídlo je s ohledem na velkou štíhlost zpevněno 
proti kroucení zcela uzavřenou torzní skříní v před
ní části profilu, sestávající z horní a dolní části 
potahu z balsy tl. 0,8 mm a stojiny po celé výšce 
profilu z balsy ti. 2, jinak je stavba zcela klasická.

VOP a SOP jsou stavěny klasickou metodou, 
hlavní nosníky jsou vedeny v celé výšce profilu. 
Modeláři, kterým se podaří vybrat ze zásob velmi 
lehkou balsu tl. 2  mm zrcadélkového řezu, mohou 
bez zásadní vzhledové změny vyříznout obé kor
midla v celku.

Povrchová úprava může být díky tuhé konstrukci 
provedena stříbrošedou nažehlovací fólií, červené 
doplňky s černým lemováním jsou nažehleny jako 
druhá vrstva. Makety se tedy mohou lišit snad jen 
číslem poznávací značky; na stavebním plánu ve 
skutečné velikosti najdete celou čiselnou řadu pro 
volbu čísla podle svého vkusu.

Celkový vzhled modelu výrazně ovlivňuje bohaté 
prosklení kabiny s nabízející se možností plně ji 
vybavit. Ke stavebnímu návodu plánu je proto 
přiložen výkres přístrojové desky v potřebné veil· 
kosti pro vystřižení a vlepení do kabiny.

Zájemcům o stavbu modelu můžeme poslat plán 
s podrobným stavebním popisem obratem pošty, 
pokud na adresu naší firmy poukáží 20 ,- Kčs a na 
rubu poštovní poukázky napíší do sloupce „Zpráva 
pro příjemce" název „Vivat". Za cenu 18,- Kčs 
+  5 ,-  Kčs poštovné mohou objednat i průhledný 
překryt kabiny.

RAWA, p.s. 12/111, 734 01 Karviná 4

^  makety, ale s baterií 500 mAh též pro rádiem 
řízené modely.

V roce 1975 představila kalifornská firma Astro 
Flight pohonný systém 020, který je vlastně použí
ván dodnes. Hmotnost soupravy (motor, převod, 
vrtule a baterie) je 113 g a při rychlonabíjení 15 
minut je doba chodu motoru 90 s. Pro soutěžní 
létání proto byla přijata národní pravidla AMA, která 
omezovala dobu nabíjení -  ze standardního zdroje 
-  na 2 minuty. Doba chodu motoru se snížila na 25 
až 30 s, což je pro soutěže volných modelů zcela 
postačující.

Známý britský maketář Derek Knight vyvinul 
malou kompaktní jednotku nesoucí označení KP01 
(obr. 2). Motor Mabuchi pohání přes převod 1:4,25

nylonovou vrtuli o průměru 138 mm. Motor je napá
jen ze tří článků Sanyo 50 mAh, umístěných v plas
tikovém pouzdru. Jednoduše je řešeno zapínání 
motoru a přestavení polohy přepínače pro nabíjení 
článků: Na motoru je osazen posuvný spínač. Při 
zatlačení na vrtuli zepředu zaskočí spínač do polo
hy pro nabíjení. Z modelu je vyvedena zásuvka pro 
běžný dvoupólový „jack". Nabíjí se ze čtyř niklkad- 
miových článků 1,2 Ah nejdéle 5 minut přes rezis- 
tor 1 Ω, 4 Watty. Po skončení nabíjení se odpojí 
zdroj od modelu a vysunutím hřídele vrtule kupředu 
se motor spustí. Po dobu 45 s točí 4400 otáček za 
minutu, pak otáčky poklesnou na 3000 za minutu 
a zhruba za 80s se motor zastaví. Kompletni 
pohonná jednotka má hmotnost 32 g. Je vhodná

pro modely o rozpětí do 800 mm a celkové letové 
hmotnosti do 120 gramů. Soupravu KP01 vyrábí 
firma Knight a Pridham; včetně motoru, převodu, tří 
článků Sanyo 50 mAh, dvou vrtulí, součástek k na
bíječi a drobného příslušenství stoji 20 liber.

V USA, kde jsou malé elektrolety velmi oblíbené, 
se létá především s volné létajícími oldtimery, 
soutěžními „eiektromotoráky" a maketami. Ve 
Velké Británii se vzhledem k ekologickým pro
blémům rozšiřuje malý elektrolet také a v posled
ních dvou létech nalézá stále širší uplatnění 
i v SRN, Švýcarsku a Francii.

O. Šaffek
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Prkna,
která

znamenají
svět

Abubu 03 Nábytek, 
Abubu 03 Žbrdlinka

Moto: Samokřídlo je  křídlo, které křídlá 
samo M. Balous

Příležitostné, až pojedu přes pražskou Letnou, 
navštívím tamního modelářského kronikáře Bedři
cha Grunda a zeptám se ho, zdali si vzpomene na 
jeden éroplán, který létával v druhé půlce padesá
tých let na Letenské pláni. Měl by si vzpomenout, 
neboť byl jedním z party chlapíků, kteří se kolem 
mimořádného letounu vyskytovali. Kromě inkrimi- 
novaného modelu a ,,Béby“ Grunda si pamatuji 
ještě pana Vyskočila. Éroplán budil neobyčejný 
zájem, jednak způsobem startu -  byl vystřelován 
gumou, ke startu bylo zapotřebí tří mužů -  jednak 
zjevem: Bylo to samokřídlo s nulovou šípovitostí 
nosné plochy o neměnné hloubce, bez vzepéti, se 
souměrným profilem. Model byl vybaven elevony 
a sbíhajícími se koncovými deskami. Rozpětí bych 
teď, po létech, odhadl na 700 až 800 mm. Po 
vystřelení opsalo toto létající PRKNO rychlý pře
met o velkém průměru, poté náhle zpomalilo a sta
bilně doklouzalo. Značný rozsah rychlostí, při nichž 
se éro chovalo kultivované, byl imponující.

Bylo to nejenom první PRKNO, ale vůbec první 
křídlo, které jsem v životě potkal, 

plynulo přibližné třicet let; čas od času jsem 
itkával samokřídla s kladnou i zápornou šípovi- 

tosti. Nejvíce mě těšily kachní vlastnosti samokří- 
del se záporným šípem, u těchto typů však vyvstá
vá problém se zajištěním potřebné mimořádné 
tuhosti v krutu (při zachování přijatelné hmotnosti), 
stavěl jsem tedy většinou křídla s šípovitostí klad
nou.

Jednoho zářijového dne jsem přijel na kladenské 
letiště, kde právě začínal memoriál J. Smoly, a na 
nebi jsem viděl podruhé v životě letět PRKNO, 
tentokrát ve velikosti F1A.

Byl to Minicheckmatte Vládi Hadače, který létal 
impozantně, ale čas od času předváděl manévry 
hodné neviditelného, láskou zpitého pilota. Vláďa 
nakonec s větroněm praštil a následně objevil 
závadu, která havárii způsobila. Porucha to byla 
tak kuriózní, že stojí za zaznamenání: Kýlovka byla 
k „trupu" přilepena tak, že fungovala jako viklan 
-  podle pokynů výše uvedeného neviditelného 
pilota střídala chaoticky dvě různé, přesně vyme
zené polohy. Chyba nebyla neozbrojeným okem 
viditelná.

Hadačův Minicheckmatte okouzlil mladé mode
láře z pyšelského klubu Radka Jíšu a Vladimíra 
Můllera tak, že na příští ročníky memoriálu J. 
Smoly přijížděli soutěžit s vlastními PRKNY. Pama
tuji i ročník, při němž bylo Můllerovo PRKNO jasné 
nejlépe létajícím samokřídlem, a jen majitelova
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► chybná manipulace s modelem dovolila zvítězit 
někomu jinému. Radek Jíša svá PRKNA cílevědo
mě a kvalifikovaně vyvíjí už čtvrtý rok a hodlá nám 
ostatním v příštím roce zatopit.

Věčná zvědavost lidská a menší pracnost křídla 
bez šípu mě přivedla k tomu, že jsem zkusil 
PRKNO taky. Uhnětl jsem dvě A-trojky, které dobře 
(a rychle) létaly, potom jsem si postavil ve velikosti 
F1A Abubu 01 o malé štíhlosti a rozpětí pouhých 
1600 mm (létám s ním za větru dodnes), Abubu 02 
o rozpětí 2000 mm (ulétlo v srpnu 1990 z Nesvačil), 
Abubu 03 o rozpětí 2200 mm s polystyréno-dýho- 
vým křídlem, a zatím poslední v řadě, klasické 
konstrukční Abubu 03 Žbrdlinka o rozpětí 
2500 mm.

Prkna létají slušně, jsou však náročná na přes
nou lokalizaci těžiště a je vhodné mít s sebou na 
letišti v kapse kladku. V obou případech je na vnější 
polovině křídla nepatrný negativ, vnitřní je nezkrou- 
cená. Poloviny křídla jsou spojeny ocelovou stru
nou o průměru 5 mm a kolíkem o průměru 3 mm.

Považuji za seriózní uvést inspirační zdroj, z kte
rého jsem se poučil, než jsem postavil Abubu 01: 
Bylo to PRKNO „A2-PLAN-FW-4" Pavla Lánské
ho, jehož muška vyšla v Leteckém modeláři 
3/1952. Byl to tak moderní jednoduchý a chytrý 
éroplán, že bych chtěl požádat Jiřího Kalinu, aby ho 
ve své řadě plánků historických modelů vydal ve 
skutečné velikosti. Buďte tak laskaví, podpořte mé 
v tom, někteří. A2-PLAN-FW-4 je chutný pták a jisté 
vyruší z klidu řadu labužníků.

Jan Spálený

Model F1B/8Í No. 9
Finále rozlétávání na letošním mistrovství světa 

v kategorii modelů s gumovým svazkem F1B sved
lo dohromady Alexandra Andrjukova ze SSSR 
a Tony Mathewse z Kanady. Zvítězil sice Andrju- 
kov, ale jen dost těsným rozdílem 15 s, což se 
obecné nečekalo. Prakticky se stejným modelem 
jako Tony obsadil třetí místo další Kanaďan Doug 
Rowsel. Ten se do posledního rozlétávacího startu 
nedostal jen proto, že se v předchozím kole o 7 s 
„ukopl" na determalizátor; výšky měl přitom ještě 
požehnané. To by se normálně nemělo stát, ale 
určitě to bylo do jisté míry zaviněno i nedorozumě
ním s časoměřiči, kvůli kterému musel Doug ještě 
narychlo, a už vlastně během kola, stěhovat svůj 
natáčecí stand. Čechokanaďan Láďa Horák, který 
zastával funkci manažéra kanadských gumáčkářů, 
se také na pořadatele hodné zlobil.

Obsadí-li na mistrovství světa 2. a 3. místo 
soutěžící s jedním typem modelu, jde asi těžko 
o náhodu. Na rozdíl od většiny ostatních modelů, 
které na mistrovství létaly, oba kanadské nemají 
žádnou mechanizaci. Po delší prohlídce jsme našli 
pouze jediný regulační šroub, jímž se na zemi 
nastavuje plovoucí směrovka. S chybějícími me

chanismy je ovšem spojen i způsob letu „vpravo- 
vlevo". Takto seřízený model lětá v kluzu zatáčku, 
kterou náš klasik, nezapomenutelný Tonda Hanou- 
sek, nazval Lindnerovskou. Souvisí s nakroucením 
křídla. Modely s tímto seřízením mají snahu se 
v termice „utahovat", což je zejména u gumáků 
velmi žádoucí. Zkrouceni křidla musí být jen malé 
a doplněné vzepétim, jinak hrozí přechod do se
stupné spirály. Stejným způsobem létá třeba i zná
mý Bob White.

Oba kanadští protagonisté ovšem nepatří mezi 
žádné začátečníky. Doug Rowsell létal před několi
ka léty i u nás na Jihočeské váze a upoutal kromě 
jiného i nestřídmým požíváním nápojů s obsahem 
kofeinu. Tony Mathews publikoval spolu s Peterem 
Allnuttem před časem metodu laminováni torzní 
skříně kevlarovou tkaninou.

Popis modelu
Model je zhotoven převážné z uhlíkových lami

nátů, ze dřeva jsou asi jen žebra křídla, ale i ta jsou 
páskována uhlíkem. Potah je z pokovené mylarové 
fólie. Křídlo překvapí na první pohled malým poč

tem žeber. Potah torzní skříně je uhlíkový, stejné 
jako většina ostatních dílů. Z nákresu profilu v do
stupných podkladech není patrný žádný nosník 
křídla; nevím však, zda jej křídlo skutečně nemá, 
nebo jen není zakreslen. Zkroucení křidla je násle
dující: pravý střed rovný, levý střed 1,6 mm nega
tiv. Obé uši mají negativ 6,4 mm, který je na 
posledních asi 75 mm rozpětí zvětšen o dalších 
3,8 mm -  odtoková hrana je jakoby zlomena vzhů
ru.

Obé části trupu, tedy motorová trubka i zadní 
část, jsou z uhlíkového laminátu. Hřídel vrtule je 
vyosen o 3° vpravo a 4,5° dolů. Hlavice je typu 
Piserchio, vrtule Andrjukov.

Ocasní plochy jsou podobné konstrukce jako 
křidlo. Model D. Rowssela má SOP za VOP, jiný 
profil křídla a vrtuli typu White, což jsou asi jediné 
rozdíly od modelu T. Mathewse.

Profil VOP není uveden.
Determalizátor je ovládán doutnákem.
Rozbor hmotnosti: Přední část trupu 55 g, zadní 

část 18 g. Sestava vrtule 41 g. Křídlo 42 g, VOP 
5 g. Různé 7 g a dovážení 21 g. Celková hmotnost 
je 190 g.

Pozn.: „Chlupaté" míry vznikly přepočtem z pal
cových.

Ing. Ivan Hořejší 
Výkres: Ing. Lubomír Široký

Profil 
na ten to

m ěsíc

Hansenův profil AH-6-40-7, pro Hansena nezvykle 
tenký, užívá s úspěchem již delší dobu P. Grunnet 
(jehož model Cirkeline, opatřený křídlem s tímto profi
lem, byl publikován v MO 5/1980), u nás třeba Z. 
Havelka nebo J. Hacar. V různých modifikacích s ním 
pak létají například A. Hacken či P. De Boer.

Je nesporné, že jde o profil univerzální, s výbornými 
vlastnostmi v kluzu. Mnoha kolegů větroňářů překvapu

je, že Z. Sušánka s modelem Grunnetovy konstrukce 
Celeste konkuruje v ranních kolech jejich speciálům do 
klidu.

Výhodou tohoto profilu je možnost klasické celodře- 
véné stavby při zachování dostatečné tuhosti křídla 
-  ne každý se rád patlá v jedech zvaných laminovací 
pryskyřice.

Ing. Lubomír Široký

X 0 1,25 2,5 5,0 7,5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90* 100
yh 0,8 2,6 3,5 4,8 5,8 6,6 7,8 8,5 9,1 9,1 8,7 7,9 6,7 5,1 3.1 0,7
yu 0,8 0,1 0 0,1 0,25 0,5 1,05 v 1,65 2,6 3,2 3,4 3,4 3,0 2,3 1,3 0
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§ '£■ ■  Již dlouho se snažím najít důvod, 
proč se u nás jen málo modelářů 
zabývá RC maketami větroňů. 
V době, kdy není potřeba vylétávat 

’  na soutěžích výkonnostní třídy 
a body, je to ideální spojení tichého letu 
v temnice se zážitkem z letu skutečného 
letadla. U nás sice byla odzkoušena proza
tímní soutěžní pravidla, ale pro malý zájem 
se zatím uskutečňují jen setkání a předvádě
cí lety. Na posledním setkání v srpnu v Praze 
se sešlo jen sedm maket, zato daleko víc 
zájemců. Hodné se diskutovalo, hlavně ko
lem problematiky stavby a řešení konstruk
čních detailů. A právě v této diskusi jsem 
snad našel odpověď na otázku položenou 
výše: Všichni jsme po léta zvyklí na výkony 
vé-dvojek, kterých ale maketa nikdy nedo
sáhne. Je možné se jim přiblížit, postavíme-li 
model o rozpětí kolem 4 metrů, ale pro 
modeláře bydlícího v panelovém bytě je to 
skoro nemožné. Částečně to lze překonat 
systémem stavebnice -  nejdříve zhotovit 
všechny díly a pak je v krátké době sestavit.

Pořadatelé letošního setkání však věří, že 
maket do příštího roku přibude. Vždyť krása 
letu makety skutečného větroně je nepopsa
telná. Zabýváte-li se stavbou RC maket vět
roňů, napište mi, třeba na korespondenčním 
lístku, na adresu: J. S., K rovinám 2, 158 00 
Praha 5.

■  Velmi zajímavý potahový materiál, který 
jisté využijí také vyznavači klasických vó- 
dvojek, nabízí pod názvem Ecospan firma 
Graupner. Jde o extrémně lehkou syntetic
kou fólii povrchem věrně imitující polomatně 
lakovaný papír. Na kostru modelu se přižeh- 
luje po předchozím nátěru kostry speciálním 
vodou ředitelným roztokem Ecofix. Potah 
odolává vodě i palivu. Plošná hmotnost 
Ecospanu je 30 g/m2; dodává se (v rolích) 
v délce 5 metrů a šířce 50 cm v devíti barev
ných odstínech. Od klasického potahu Mo- 
delspanem je k nerozeznání.

ECO Fibafilm je podobný materiál, ale 
s lesklým povrchem. Jeho plošná hmotnost 
je 40 g/m2. Dodáván je v rolích o šířce 73 cm, 
v šesti barevných odstínech.

Pro srovnání: Klasické potahové fólie mí
vají hmotnost 50 a více g/m2.

■  Pro mistrovství světa 1992 v kategorii 
elektroletu F3E bylo nominováno širší repre
zentační družstvo ve složení: P. Husták, B. 
Janeček, ing. Tinka, R. Neužil, Z. Griebl a T. 
Vítek. Že naši modeláři létat umějí, je známo, 
potřebují však najít sponzory k vyřešení ma
teriálových problémů. Konečná nominace 
tříčlenného družstva bude známa až kon
cem června po soutěži v Nesvačilech.

Jaroslav SUCHOMEL

-----V
Přízn ivcům
tich é h o  letu

Nabíječ

NIN 250
Výrobce: Vakus Praha o.z., realizační 
středisko Vysoké Mýto

„Nabíječ MN 250 je univerzální nabíječ 
NiCd článků dostupných na našem i zahra 
ničním trhu. Nabíjecí proudy jsou voleny t; 
aby se dosáhlo co největšího pok 
NiCd článků, které nahraa ^  t a j f f  
burelové nebo alka lické.^B tÄ ^eD zTTuje 
konzervační dobíjení^JpMnJfc wBrnuláto- 
rů 6 až 12

Tot f M f ^ Nab'ječ MN 250 bytedy ^^ž ite lný  nejen pro modelář-

N e p ř^  atraktivní lepenková krabice 
s černobílým potiskem na horní straně obsa
huje nabíječ s přívodní šňůrou, nabíjecí kab- 
líky s univerzálními koncovkami a poměrně 
obsáhlý tištěný návod k použití.

Vlastní nabíječ je uložen v plechové skříň
ce oranžové barvy, jejíž díly jsou spojené 
šrouby. Na evropském trhu by se těžko 
prosazovala svým materiálem i designem, 
nicméně je třeba podotknout, že plech je 
výhodný z hlediska chlazení. Na přední stra
ně je páčkový spínač s kontrolkou zapnutí, 
výstupní zdířky, kontrolka připojení dobíje
ného akumulátoru a otočný přepínač nabíje
cích proudů. Na horní straně jsou v grafu 
znázorněny průběhy nabíjení některých 
článků, podle nichž lze přibližně stanovit 
dobu nabíjení článků, jejichž nabíjecí proudy 
nejsou obsaženy v rozsahu nabíječe. Skříň
ka spočívá na čtyřech nízkých gumových 
nožkách. Vnější rozměry nabíječe jsou 
183x170x125 mm, hmotnost 1,3 kg.

Nabíječ má napájecí napětí 220 V 
+ -  10% /50-60Hz a příkon maximálně 
22 W. Pracuje v rozsahu teplot od 0 °C do 30 
°C. Jmenovité výstupní proudy jsou uvedeny 
v připojené tabulce.

Přístroj byl zkoušen v celém rozsahu, a to 
s připojenými 6 články, 10 články a bez 
zátěže. Lze konstatovat, že jeho funkce byla

dobrá: Přesnost dobíječích proudů vyplývá 
z tabulky. Při zapnutí přístroje se na výstupu 
nevytvářel žádný impuls. Nabíjecí proudy 
jsou voleny tak, aby umožňovaly šetrné na
bíjení, tzn. že proti standardním nabíjecím 
proudům jsou sníženy o 1 % až 10 %. Chla
zení nabíječe je slušné. Co chybí, je výstup 
na oblíbený jack; mnozí uživatelé by také 
jistě uvítali možnost napájení z autobaterie.

Zkoušený nabíječ přestal fungovat v oka
mžiku, kdy byl připojen do sítě bez zátěže. 
Po rozebrání bylo zjištěno, že s j^ fe p á lila  
vnitřní pojistka. Zda to b y lp ^ fe d K j& tic k é  
elektřiny, anebo zda fM d B T l^ p ^ ^ .n a č -  
nutá“ , m ůž^se φ

Tuto závaSk ronií osudu projevi
la p r á ^ j^ i^ s W f fn é m  exempláři, však

If lg l^  obecně. Celkově se dá
^ Λ ζ ^ Κ έ  sTJhledem na mizivou konku- 
Ire ^F n a  našem trhu -  že jde o poměrně 

alitní přístroj, který tu dlouho chyběl. Do
poručená maloobchodní cena 575 Kčs se 
sice nezdá zrovna malá, ale s ohledem na 
cenu potřebných součástek bude zřejmě 
přiměřená.

Jaroslav Štěpán, ARGUS

Tabulka

Rozsah
přístroje
(mA) Zkrat

Naměřený 
proud (mA)

6 článků 10 článků

11 11,27 11,3 11,3
18 18,3 18,3 18,3
22 22,7 22,7 22,69
45 45,2 45,2 45,2
90 90,4 90,45 90,47

120 120,1 120,15 120,15
200 200 200 200
400 400 400 400

Novinky v kategorii F3J
Nejvýznamnější novinkou je návrh subkomise 

pro rádiem řízené větroně, aby plenární zasedání 
CIAM FAI v dubnu 1992 přeřadilo kategorii F3J ze 
stavu „provizorní" do stavu „oficiální". Ve zdůvod

nění se praví, že tato kategorie má stabilizovaná 
pravidla a vysokou účast na mezinárodních soutě
žích. Zájem je doložen těmito údaji:

Rok Místo Země Zúčastněné státy Počet

1990 Oxford GB B, D, GB 138
Amay B B, CS, D, F, GB, NL, S 64

Warwick GB D. GB, USA 100
1991 Oxford GB CS, D, GB, USA 140

Helchteren B B, CS, GB. D, F, NL 48

Zájemci o kategorii F3J se tedy mohou těšit, že v blízké budoucnosti se uskuteční m istrovství 
Evropy nebo i světa.

TB
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Nová sestava F3A 
pro roky i 992-95

Zápis z plenárního zasedání CIAM FAI vyřešil s konečnou platností dohady 
kolem způsobu létání, respektive výbéru sestavy. Plénum schválilo nfže 
uvedené tři sestavy (A, B, C) s tím, že v létech 1992 a 1993 se bude 
v kvalifikačních kolech létat sestava A a ve finále sestava B. V létech 1994 
a 1995 se bude v kvalifikačních kolech létat sestava B a ve finále sestava C. 
V pravidlech není určeno, jaká sestava bude používána pro mezinárodní 
a národní soutěže, na kterých se obvykle finále nelétá, tudíž logicky se bude 
létat pouze sestava A (92-93), respektive sestava B (94-95). Případní 
účastníci ME v roce 1992 či MS v roce 1993 se však musejí se sestavou 
B seznám it-což pro naše závodníky asi nebude velkou hrozbou, těžko se totiž 
mezi finalisty protlačil

Sestava A K
1. Vzletový postup 1
2. Obrácená kubánská osma 3
3. Souvratspůlvýkruty 2
4. Pomalý výkrut 3
5. Půlka čtvercového přemetu s1/2výkrutem vzhůru 2
6. Sestupný let 45 °s přitaženým kopaným výkrutem 3
7. Smyčka (podle výbéru pilota) 2
8. Čtyřbodový výkrut 4
9. Půlka přemetu 1

10. Vodorovná čtvercová osma z letu na zádech 5
11. Dvě otočky výkruty na zádech 3
12. Dvojitý překruts celými výkruty 4
13. Cylindr se 1 /4 výkruty s výletem na zádech 2
14. Obrácený přemet s kopaným výkrutem 4
15. Půlka obráceného čtverc. přemetu s celým výkrutem 3
16. Smyčka shora (1/2 výkrut dolů, 4/8 bod. výkr. nahoru) 4
17. Půlka čtverc. přemetu dolů, 2/4 bod. výkrutu 2
18. Písmeno M se čtyřmi 3/4 výkruty 5
19. Souvrats celým výkrutem vzhůru 3
20. Dva dvoubodové výkruty v opačném smyslu 4
21. Překrut 2
22. Tři otáčky vývrtky 3
23. Přistávací postup 1

Celkem 66

5. Půlka čtvercového přemetu 1
6. Sestupný let 45 ° dolů s tlačeným kopaným výkrutem 4
7. Smyčka s výkruty dle volby pilota 2
8. Čtyřbodový výkrut 4
9. Půlka přemetu 1

10. Vodorovná čtvercová osma z letu na zádech 5
11. Vývrtka na zádech, 2 otáčky 3
12. Dvojitý překruts celými výkruty 4
13. Cylindr se čtvrtvýkruty, vstup na zádech 2
14. Dva přemety s dvěma půlvýkruty 4
15. Půlka čtverc. přemetu s celým výkrutem 3
16. Čtvercový přemet nakoso 4
17. Půlka čtverc. přemetu s 2 body čtyřdob. výkrutu dolů 2
18. Písmeno M se čtyřmi 3/4 výkruty 5
19. Souvrat 2
20. Dva dvoudobé výkruty v opačném smyslu 4
21. Překrut 2
22. Dvě a dvé otáčky vývrtky v opačném smyslu 4
23. Přistávací postup 1

Celkem 66

Zájemcům o detailní popis obratů včetně hledisek na sníženi hodnocení 
mohu poslat anglický originál proti oznámkované a adresou opatřené obálce.

Ing. Jiří Havel, 
st. trenér kategorie F3A

Zprávy o kategorii F3F
Mistrovství ČSFR v kategorii F3F, které uspořádal LMK Ústí nad Orlicí, bylo 

postiženo nepřízní počasí. Snad na celém území ČSFR vál mírný až čerstvý 
vítr, jenom na svahu vybraném pro soutěž se pohybovala po oba dny rychlost 
větru mezi nulou a čtyřmi metry za sekundu. Létalo se sice po oba dny, ale 
vzhledem k přestávkám, které často přesáhly dvacet minut, se nepodařilo 
odlétat ani jedno kompletní kolo. Setkání modelářů F3F z celé ČSFR mělo 
přesto velmi příjemnou atmosféru a je opravdu škoda, že dobrá práce, kterou 
pořadatelé odvedli, nemohla být korunována vyhlášením mistra.

Protože se modeláři z ČR a SR ve významnější míře neutkali na žádné 
soutěži, která by umožnila vzájemné porovnání, není možné ani sestaveni 
společného žebříčku. K dispozici jsou výsledky soutěži použitých jako základ 
nominace na mistrovství ČSFR. V České republice je tak sestaven následující 
žebříček:

Sestava B
1. Vzletový postup 1
2. Písmeno M se čtyřmi 3/4 výkruty 5
3. Figura 9 1
4. Čtvercová svislá osma z letu na zádech 5
5. Půlka přemetu 1
6. Smyčka (potáhni-potlač), 112 výkr. nahoru, 2/4 bod. výkr. dolů 3
7. Cylindr se 1/4 výkruty 2
8. Kubánská osma s celými výkruty (norm, přemet, obr. přemet) 4
9. Půlka čtvercového přemetu s 1/2 výkrutem vzhůru 2

10. Obrácený cylindr 4
11. Dvé a půl otáčky vývrtky 3
12. Trojúhelníkový přemet s výkrutem 4
13. Souvratspůlvýkruty 2
14. Svislá osma zespodu 3
15. Smyčka potáhni-potlač, 1/2 výkrut dolů 2
16. Pomalý výkrut 3
17. Půlka kubánské osmy s 1 1/2 kopaným výkrutem dolů 3
18. Čtvercový přemet s půlvýkruty 5
19. Smyčka dle pilotova výbéru 2
20. Dva a dva body 4 bod. výkrutu v opačném smyslu 5
21. Souvrats celým výkrutem nahoru i dolů 3
22. Přesýpací hodiny 4
23. Přistávací postup 1

Celkem 68

Sestava C
1. Vzletový postup 1
2. Obrácená kubánská osma 3
3. Souvratspůlvýkruty 2
4. Pomalý výkrut 3

Vojtíšek Václav 883 (842) 1000 1000 2883
Koudelka Ladislav 1000 923 953 (877) 2876
Plch Jan 868 923 (0) 863 2654
Faltus Karel (469) 955 905 781 2641
Zemánek Zdeněk 783 1000 852 (0) 2635
Farský Pavel 934 (0) 876 767 2577
Svoboda Vladimír 818 (0) 923 834 2575
Ewínger Erik 723 962 874 (0) 2559
Vostřel Jaroslav 826 858 (0) 846 2530
Tupec Jaroslav 793 905 (0) 807 2505
Bartoš Zdeněk (0) 943 879 655 2477
Kaplan Jaroslav (0) 974 730 772 2476
Svoboda Leoš 781 (0) 867 822 2470
Brandejs Karel (0) 859 808 797 2464
Vostřel Vlastimil 740 935 (0) 782 2457
Matějů Ivo (0) 873 497 857 2227

Další modeláři absolvovali jen dvé z dolétaných soutěží.

Mistrovství ČR v kategorii F3F se uskuteční ve dnech 2.10. až 4.10.1992. 
Pořadatelem bude LMK Horní Branná. Základem pro nominaci budou výsledky 
z těchto soutěži: 11.4. až 12. 4, Ústí n. Orlicí, Litomyšl: 25. 4. až 26. 4., Horní 
Branná: 25.7. až 26.7., Lovosice; 12.9. až 13.9.. Boskovice. Blansko; 19.9. až 
20.9., Nové Město na Moravě. Pokud se odlétá dostatek soutěží, bude klíčem 
největší součet ze čtyř (jednodenních).

Mezinárodní soutěž v kategorii F3F o pohár Multiplex uspořádá LMK 
Praha 8 v termínu 1.5. až 3.5.1992. Podrobnější informace si můžete vyžádat 
u ing. Radka Tangla, tel. (02) 889 582.

Ing. T. Bartovský, CSc.
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Výkres modelu ve skutečné velikosti 
obdržíte, poukážete-li čitelně vyplněnou 
poštovní poukázkou typu C 24 Kčs na 
adresu: Redakce Modelář, Jungmannova 
24,113 66 Praha 1. Do zprávy pro příjem
ce napište zřetelně název modelu 
„Scouť*. Výkres vám zašleme do deseti 
dnů po obdržení poukázané částky.

Model jsem konstruoval s cí
lem získat pohledný moto
rový model pro rekreační 
létání, stavebně a obsluhou 
nenáročný, s jednoduše 
demontovatelnými prvky pro snadnou dopravu. 

Dosavadní dvouleté zkušenosti s jeho provozem 
potvrzují, že tyto požadavky splňuje. Model je 
schopen základní akrobacie, létání s ním je velice 
příjemné. Bezpečné startuje se země a dobře se 
hází z ruky. Létání s ním je možné doporučit i méně 
zkušeným pilotům.

Model je vybaven motorem 3,5 cm3, který pova
žuji pro rekreační létání za optimální. Dělené křídlo 
u středoplošného modelu jsem volil záměrně, pro 
větší skladnost. Při použití pružných nylonových 
závěsů jsou obě poloviny křídla dobře zajištěny 
proti samovolnému uvolnění. Při případném nára
zu je poškození křídla minimální.

K STAVBĚ:
Scout je celobalsový model běžné konstrukce. 

Při výběru materiálu a při stavbě je nutné počítat 
s dostatečnou pevností jednotlivých dílů při mini
mální hmotnosti. Lehký model je základem všech 
úspěchů a dobrých letových vlastností.

Křídlo je dělené, poloviny jsou spojeny duralo- 
vým jazykem F12, zakotveným do trupu.

Stavbu křídla začneme slepením hlavních nosní
ků obou polovin křídla, s kapsami pro jazyk. Ušty 
hlavního nosníku jsou smrkové o průřezu 7 x2  mm, 
v žebrech A1 až A4 jsou dvojité a dále ke konci 
křídla jednoduché. Mezi žebry A2, A3, A4 jsou 
mezi pásnice vlepeny kapsy pro jazyk z překližky ti. 
1,5 mm. Pozor -  před vlepením překližkových po- 
stranic mezi lišty je nutné podle výkresu nanýtovat 
hliníkovými nýty o průměru 2,5 mm nylonové zajiš- 
ťovací spojky A7. Na takto připravené hlavní 
nosníky postavíme obě poloviny křídla běžným 
způsobem. Stavíme na rovné desce, aby konstruk
ce nebyla pokroucena. Pozor na plaňkováni přední 
části křídla balsou tl. 2 mm, aby se předtím rovná 
konstrukce nezkroutila.

Křidélka jsou po celé délce poloviny křídla z plné 
balsy o průřezu 8 x  26. Náhon křidélek je zajišťován 
ovládacími pákami z ocelového drátu o průměru 
2,5 mm, které jsou zakotveny a zalepeny do konců 
křidélek a přelepeny nylonovou tkaninou. Styk kříd
la s trupem je zesílen žebrem A1 z překližky tl. 
2 mm, do kterého je zalepen středící bukový kolík.

Poloviny křídla jsou spojeny jazykem F12, 
přišroubovaným do trupu k přepážce F4 dvěma 
duralovými šrouby F14, do nichž zapadají zajišfo- 
vací spojky obou polovin křídla. Úhel nastavení 
křídla je + 1,5°, těžiště modelu je před hlavním 
nosníkem křídla.

Trup. Stavbu začneme slepením dvou bočnic 
dolní části trupu z prkének balsy tl. 3 mm se šikmo 
orientovanými léty dřeva. Na výkrese je levá bočni- 
ce označená plnou šipkou, pravá přerušovanou 
šipkou. Šikmá orientace vláken dřeva v protisměr
ném úhlu zajišťuje velkou pevnost v krutu a zabra
ňuje podélnému praskáni bočnic trupu při případ
ném bočním nárazu (při létání na trávě běžná 
záležitost), což je velice nepříjemné a špatně se 
opravuje. Slepení bočnic je sice trochu pracnější 
než obvykle, ale v každém případě se vyplatí. 
Bočnice jsou v přední části vyztuženy nalepením 
překližky tl. 1 mm označené na plánu černými 
trojúhelníky. Z hotových bočnic a překližkových 
přepážek F2 a F5 slepíme přední část spodku 
trupu. Před slepením nezapomeneme na přepážku 
F4 nalepit výztuhu z překližky tl. 3 mm a nalisovat

K ovládání křidélek slouží mechanismus z ocelo
vého drátu o průměru 2 mm a mosazného plechu tl. 
0,5 mm, do kterého po zasunutí polovin křídla 
zapadnou ovládací páky křidélek. Mechanismus je 
přinýtován k liště nosníku F13 a zalepen na 
přepážku F5 do polohy označené na výkrese pře
pážky přerušovanou čarou. Po přebroušení celého 
trupu nalepíme po stranách styková žebra F10 
z překližky tl. 2 mm. Do zadní části obroušeného 
trupu zalepíme svislou ocasní plochu.

Vodorovná ocasní plocha je klasická konstrukce, 
snímatelná s trupu. Lišty hlavního nosníku jsou 
smrkové o průřezu 2 x 5  mm, ostatní balsové. Ve 
střední části, v místě upevňovacího otvoru, je 
dutina vyplněna balsou tl. 14 mm proti prolomení 
připevňovacím šroubem. Ovládací páka výškovky 
je uprostřed, táhlo ovládání je protaženo koncem 
trupu. VOP je k trupu přitažena nylonovým šrou
bem M4. Po sestavení obroušeného trupu s VOP je 
k ní přilepen plynulý přechod z balsy tl. 2 mm.

Potah zvolíme podle svých možnosti a zvyku. 
Prototyp je po obroušení jednou lakován čirým 
nitrolakem a znovu přebroušen do hladka. Potah 
z barevného Modelspanu je lakován napínacím 
lakem a proti působení paliva je celý model jednou 
natřen čirým polyuretanovým lakem.

Motor je možné použít jakýkoliv o zdvihovém 
objemu 2,5 až 4 cm3. Prototyp létá s M W S  3,5 se 
zadním výfukem a vrtuli 8x6. Plastiková nádrž 
o objemu 100 cm3 je pro běžné létání dostatečná.

RC souprava. K ovládání modelu slouží čtyř- 
kanálová souprava, ohebná táhla k ovládání smě
rovky, výškovky, motoru a příďového kola jsou 
z lanovodů.

Zalétávání a létání. Pokud jsou všechny části 
modelu rovné a dodrželi jsme polohu těžiště, je 
zalétávání bez problémů, maximálně je nutné jem
né dotrimování za letu. Starty a přistání s řiditelným 
tříkolovým podvozkem jsou velice pěkné. Model je 
schopen létat základní akrobatické obraty; čím je 
lehčí, tím jsou lepší letové vlastnosti.

Základní technická data: Rozpětí 1440 mm; dél
ka 1027 mm; hmotnost 1500 až 1800 g; plocha 
křídla 32,2 dm5; profil křídla NACA 2415; plocha 
VOP 7,6 dm5; profil VOP souměrný; motor 2.5 až 
4 cm3; ovládané prvky výškovka, směrovka, křidél
ka, motor.

Rekreační 
motorový RC model

Scout
Konstrukce: Jiří Černý

matice pro šrouby F14. Pozor na sklon přepážky 
F4, která musí být nakloněna o 1,5° dozadu, aby 
svírala s osou profilu křídla pravý úhel. Nejlépe je 
přesné podle výkresu vyříznout výztuhy nosné 
desky podvozku z překližky tl. 2 mm, nalepit je na 
bočnice a podle nich přilepit přepážku F4 v požado
vaném úhlu.

Po zaschnutí přední části stáhneme k sobě díly 
zadní části trupu a zalepíme přepážky F6 až F8. 
Pro jednodušší stavbu jsou přepážky půlené na 
horní a spodní část, takže je možné dolní zadní 
část trupu postavit -  na prkně s naznačenou osou 
trupu -  v obrácené poloze.

V trupu nejsou žádné podélníky, při jeho průřezu, 
zajišťujícím dostatečnou pevnost, by byly zbyteč
né. Zalepíme nosnou desku podvozku z překližky 
tl. 5 mm, do níž jsme předem zalisovali matice 
upevňovacích šroubů. Spodek trupu potáhneme 
a necháme zaschnout. Na hotovou dolní část po
tom stavíme horní část -  vzadu pevnou, vpředu 
odnímatelnou pro dobrý přístup dovnitř. Předek 
trupu včetně přepážky F2 je nutné upravit podle 
použitého motoru a výfuku. Prototyp létá s moto
rem se zadním výfukem; vlastní výfuk je umístěn 
v pravé polovině trupu mezi přepážkami F2 a F3 
a ústí dolů pod trup.

Motorový kryt je pevný, postranní kapkovité kryty 
jsou z balsy tl. 10 mm nalepené na předek bočnic, 
vpředu jsou uzavřeny čelní maskou F1. Po pře
broušení a vytvarování motorového krytu vyřízne
me na pravé straně snímatelný kryt motoru, ve 
kterém zhotovíme otvory pro hlavu motoru a odvod 
chladicího vzduchu.
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Koupíme si 
za b n . . .

To se rozumí, že titulek nebudeme brát 
úplně doslova. Zmíněná humna jsou pro 
většinu z nás pěkných pár kilometrů daleko, 
ale naštěstí vyrazit si s některou z mnoha 
cestovních kanceláří na den do Vídně nebo 
Norimberka je dnes velmi snadné.

Pro modeláře, který poprvé vyjede za hra
nice, však nastanou chvíle těžkého rozhodo
vání. Ze všech stran se přímo vnucuje 
spousta zajímavých výrobků, ale v kapse 
máme jen pár marek nebo šilinků! Jak se 
rozhodnout a co koupit?

Doporučuji následující postup: Nejprve si 
prohlédneme oblast města, v níž chceme 
nakupovat. Pokud možno si od zkušenějších 
cestovatelů necháme poradit, kde jsou pro 
nás zajímavé obchody, abychom ve stroze 
vyměřeném čase zbytečně nebloudili. Po
zorně si všímáme zboží, které připadá při 
našich finančních možnostech v úvahu, má 
výraznou užitnou hodnotu a u nás je nikdo 
nevyrábí. Vyhneme se podezřele levnému 
zboží či výrobkům, které jsou závislé na 
speciálním servisu nebo pro nás nedostup
ném provozním materiálu (náplně, baterie). 
Nenakupujeme hned, ale porovnáváme 
ceny, neboť se v různých obchodech budou 
mnohdy značné lišit. Nejvyšší budou ve stře
du města a na hlavních třídách, pro nás 
nejzajímavéjší na okraji města či v některých 
obchodních domech.

Jako ukázku, co lze za přijatelnou cenu 
získat, vám představujeme tři výrobky, které 
jsou cenové dostupné, funkčně zajímavé 
a velmi užitečné pro denní modelářskou 
praxi. Všechny byly zakoupeny v Norimber
ku v listopadu 1991.

Modelář, zejména železniční, potřebuje 
často umístit na přesné místo miniaturní 
kapku oleje. Naše plastikové olejničky na 
šicí stroje to nedokáží, a ani injekční stříkač
kou nelze olej pohodlně dávkovat. Zato 
s olejničkou na obr. 1 je přímo radost praco

i  Obr. 1 ▼ Obr. 2 ·*· Obr. 3

vat. Výrobek se jmenuje německy Spezial- 
Öler nebo se na něj taky doptáte jako na 
Tropfenöler (kapková maznička). Stojí při
bližně 5,80 DEM včetně 25 ml jemného ole
je. Avšak nejcennější je na tom, že víčko se 
zatavenou injekční jehlou je šroubovací, tak
že mazničku můžeme po spotřebování pů
vodního oleje znovu naplnit. Zkrátka za ty 
peníze je to radost na věčnost. Pozor: víčko 
má z neznámého důvodu levý závit!

Na obr. 2 je zkoušečka suchých článků 
1,5 V všech velikostí, destičkových baterií 
9 V a knoflíkových baterií do hodinek a foto
aparátů. Na zkoušečce je anglický nápis 
Battery tester a prodávala se za rovných 10 
DEM. Zkoušečka je vybavena ručkovým mě
řidlem. Pohledem na stupnici se zeleným 
a červeným polem okamžitě zjistíme, zda je 
baterie ještě dobrá, či zda ji máme vyhodit. 
Pod touto stupnicí je ještě jedna s jiným 
rozložením polí pro měření knoflíkových ba
terií. Na zkoušečce je nejcennější vestavěný 
rezistor, sloužící při měření jako zátěž. Díky 
tomu se prakticky pomůcka mění z pouhého 
voltmetru na skutečnou zkoušečku baterií.

Lepení je denní úděl modeláře. Na před 
mnoha léty zavedené dvousložkové epoxi
dové pryskyřice navazuje dnes nová gene
race lepicích prostředků: teplem tavitelné 
plastické hmoty. I na československém trhu 
je již k dostání elektrická tavná lepicí pistole

pro truhlářské dílny. Podstatně menší, ale 
přímo čekající na dychtivé ruce modeláře je 
malá pistole (obr. 3). Lepicí pistole (Heis- 
sklebepistole) model GM 100, pracující s na
pětím v rozsahu od 100 do 240 V, je nabíze
na od 7,90 DEM do 18 DEM. Koupil jsem ji 
za průměrnou cenu -  rovných 10 DEM
-  v elektrooddelění obchodního domu Her- 
tie. K pistoli je třeba zakoupit dostatečnou 
zásobu lepidla. Balení 36 lepicích roubíků 
o průměru 8 mm stojí 4,50 DEM. Raději jich 
kupte víc, při lepení dost rychle ubývají 
a v tuzemsku dostupné jsou větší a pro nás 
nepoužitelné.

Do zadní části pistole vložíme roubík le
pidla, zapojíme pistoli do sítě a po pěti 
minutách čekání jemným tlakem na vyčníva
jící konec roubíku vytlačujeme sklovité lepid
lo o teplotě 150°C a vytvoříme „koutový 
svár". Pistolí se přirozeně nedá lepit všech
no. Při zalepování lišt k přepážkám by příliš 
vzrostla hmotnost modelu, ale třeba zalepe
ní motorového lože sportovní motorové po- 
lomakety je přímo lahůdkou. Lepicí pistoli 
oceníte i při jiných opravách v domácnosti
-  oprava „žraloka" na botě je hračkou, 
zacelit prasklý kbelík jinou technologií ani 
nemůžete.

- la b -

Novinka z USA
Americká firma FEMA uvedla na trh palubní 

spouštěč motoru pro modely letadel a lodí. Tvoří jej 
zpřevodovaný elektromotor Mabuchi, který dvakrát 
zalomeným hřídelem pohání pastorek zapadající 
do ozubeného kola, které je namontováno na mo
toru za unašečem vrtule nebo (u lodních modelů) 
setrvačníku. Spouštěč je napájen z niklkadmiových 
článků 12 V/600 mAh nebo 9,6 V/600 mAh podle 
velikosti pohonné jednotky. Zapíná se spínačem, 
ovládaným zvláštním servem. Žhavení je napájeno 
z jednoho článku 1,2 V/1200 mAh. Po naskočení 
motoru se žhavení přeruší a odpojí se pastorek 
spouštěče. Stavebnice spouštěče stojí bez baterií 
210 až 295 dolarů, podle výkonu; může být použit 
pro motory od 6,5 cm3 až po motory Quadra.

Podle Model Aviation 11/1991 Oš
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Přehled RC maket v roce 1991
Připojená tabulka ukazuje technické parametry 

vybraných rádiem řízených maket v kategoriích 
RCSM, F4C a F4C-X, které startovaly na soutěžích 
v ČR. Na rozdíl od tabulek v předchozích létech 
jsou v ni uvedeny i modely zahraničních modelářů, 
kteří se zúčastnili našich soutěží jako hosté. (Úplná 
tabulka obsahuje údaje o 52 modelech, s nimiž 
soutěžilo 49 soutěžících včetně 10 hostů.) Nejpil
nějšími z našich soutěžících byli Jiří Jílek a Stani

slav Váňa, kteří velmi úspěšně startovali na 7 sou
těžích, včetně mistrovství ČSFR, a 4 soutěžích 
v SRN a Rakousku.

Chci poděkovat těm maketářům, kteří mně po
skytli údaje o svých modelech, i když tentokrát ne 
všichni na mé dotazy odpověděli.

Jako v minulých létech mohu opět poslat všem, 
kteří mi zašlou zpáteční adresu a 3 ks korunových 
známek, kopii úplného přehledu. Stejné tak mohu

za úhradu poštovného překopírovat přehled (pří
padné i přehledy z let 1986 až 1990 a z mistrovství 
světa F4C 1988 a 1990) na zaslanou naformátova
nou 5 1/4" disketu.

Ing. Pavel Rajchart 
trenér ČR maket 

Polední 37 
312 08 Plzeň

Jméno Typ předlohy
* · £ * ;**.* r ‘

Konstr. Rozp.
(mm)

Měř. Hmot.
(9)

Zat
(g/dm2)

Motor Vrtule Souprava Kan. Ovl.f. Pozn.

Borm K. BELANCA SUPER D V 2200 1 :4 9400 Quadra 32 P 500/200 Graupner 4 OB, H
Brada L. CESSNA 177 S 1300 1 :8 1350 55 Junior 2 P 200/100 Cirrus 3 SM
Brown D. BLACKBURN MONO V 2450 1 :4 7000 '·'■ ...i OS 120 4T P 400/200 Microprop 4 OB, H
Bukovanský P. SUPER STAR v 2200 1 :3,8 9700 ZG 62 D 500/250 Graupner 4 OB
Fend P. SPAD S VII v 1820 1 :4,3 6900 63 ST 2500 D 500/200 Futaba 5 O
Galetta N. BE 2 v 2040 1 :6,3 5600 O S90 4T P 380/200 Futaba 6 B, M H
Handlik V. CAUDRON G 3 v 2500 1 :5,4 6850 68 JAP 20 4T D 500/200 Simprop 5 O
Klupp B. PIPER J 3 C P 3600 1 :3 18000 King 70 D 600/200 Graupner 5 A OB, H
Kraina R. FLY BABY 1 A v 2500 1 :3,4 8150 80 Webra 10 red. D 480/180 * ' 4 OB, 1
Kraina R. FLY BABY 1 B v 2010 1 :3,4 9000 74 Webra 10 red. 4 480/180 4 OB, 1
Kubát V. CANADAIR CL 215 P 2600 9800 101 2x Raduga 10 D 320/160 Graupner 6 K, BR OB
Löfelmann T. UDET U 12 FLAMINGO v 2000 1 :5 6000 62 OS 15 4T D 350/175 Microprop 4 O H
Menk G. WIGENS Z 250 s 2320 1 :3,5 9500 Titan ZG 62 D 550/250 Graupner 4 OB, H
Páník K. SPITFIRE MK IX C P 1100 1 :10 1200 Enya 3,2 P 220/120 Modeia 4 SM
Rajchart P. STEEN SKYBOLT v 1460 1 :5 4200 Raduga 10 D 300/150 Graupner 4
Rudolf J. ME 110 G 4 R III v 2600 1 :5,2 9000 89 2x HB 61 D 340/140 Futaba 7 5 K OB
Schmidt Η. H. SOPWITH PUP v 2500 1 :3,3 14000 65 ZG 38 red. D 800/450 Multiplex 4 OB, H
Smutný O. DSA 1 MINIPLANE P 1700 1 :3,16 6000 74 4T 27 vist. D 450/150 vlastní 4 OB
Steinberger J. FOKKER D VII v 1998 1 :4,5 6850 Laser V 30 D 450/150 Graupner 4 H
Stocker M. FOKKER DR I. v 1890 1 :3,8 6200 FT160 4T D 500/200 Graupner 4 H
Sukdot T. SOPWITH PUP v 2400 1 :3,3 12000 53 FSP 270 4T D 550/200 Robbe 4 OB
Vlk V. CHRISTEN EAGLE v 2080 1 :3 10000 4T 48 vist. D 500/280 Futaba 4 OB
Vyčichl J. EXTRA 230 v 2120 1 :3,7 7000 G 38 D 500/200 Futaba 4 ■
Winter E. PIPER J3 CUB s 2800 1 :4 7000 ■ . Mokl 30 D 500/200 Graupner 5 o OB, H
Záboj I. ZLÍN 50 L v 2140 1 :4 7000 80 Webra 15 D 400/180 Futaba 4 OB
Zdražil L. EXTRA 230 v 2200 1 :3,36 8000 Moki 25 D 450/200 Graupner 4 OB

Vysvětlivky: V -  vlastní konstrukce; P -  publikovaný plán; S -  stavebnice; A aerovlek; B -  odhoz bomb; BR -  brzdy; K -  klapky; M -  vypínač zapalování; 
O -odhoz letáků apod.; 1 -jeden  model; 1A-jednoplošník; 1B -  dvojplošník; Vrtule: D -  dřevěná, P -  plastiková; OB -  kategorie F4C-X; SM -  kategorie RCSM; 
H  -  zahr. host

DesignCAD versus ModelCAD
V desátém čísle letošního ročníku tohoto časopi

su jsem referoval o programu pro kreslení výkresů 
s názvem ModelCAD. Závěry, které jsem v recenzi 
uvedl, nebyly pro ModelCAD příliš lichotivé. Zřejmé 
ve snaze napravit nepříznivý dojem nabídla firma 
Visual Connection k vyzkoušeni další produkt, 
DesignCAD-2D, deklarovaný jako kreslicí program 
pro profesionální použití. Již první pohled na obra
zovku i do návodu ukazuje, že program ModelCAD 
i DesignCAD pocházejí z těhož zdroje. Tím chci

říci, že ovládání základních funkcí je u obou pro
gramů stejné. Program DesignCAD má samozřej
mě řadu dalších příkazů.

Při seznamování s tímto programem patřila má 
pozornost pochopitelně těm funkcím, které Model
CAD vykonával nevyhovujícím způsobem. Mohu 
konstatovat, že ve všech případech jsem byl plně 
uspokojen. Z přidaných funkcí mě zaujala přede
vším možnost interaktivní úpravy křivek, dodateč
né úpravy již vložených popisů (textů) a úprava

tloušťky čar. Je také zajímavé, že většina funkcí 
probíhá znatelné rychleji, přestože je program slo
žitější. Narazil jsem na jediný problém, který bylo 
nutno řešit oklikou. Tím je začeméní větší plochy 
(kreslil jsem plošný spoj se zemnicí plochou médi).

Možnost zadávat tloušťku čar při výstupu na 
tiskárnu je velmi významná. Zvlášť při použití lase
rové tiskárny lze dosáhnout tak dokonalé kresby, 
jakou není schopen poskytnout ani nejlepší sou
řadnicový zapisovač. Výstup na tiskárnu má ovšem 
rozměrová omezení.

Závěrem je možno konstatovat, že DesignCAD- 
2D je velmi kvalitní kreslicí program s širokými 
možnostmi použití. Vysoce profesionální uživatel 
asi bude postrádat zázemí AutoCADu (knihovny 
a návazné programy), naproti tomu uživatel, který 
potřebuje plné funkční kreslicí program a může se 
obejít bez rozsáhlých knihoven, ocení dostupnou 
cenu programové sady. Momentální cenu vám 
sdělí prodejce, firma Visual Connection, ale pro 
orientaci uvádím, že v říjnu bylo možno, se zapo
čtením slevy pro školy, získat celý soubor pro
gramů za pouhých 6800,- Kčs. A za tyto peníze se 
program opravdu vyplatí.

Firma American Small Business Computers na
bízí ještě program DesignCAD-3D, ale o něm snad 
někdy příště.

Ing. T. Bartovský, CSc.
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Habicht

Pro úspěšné vystoupení německých pilo
tů na olympijských hrách, jež se měly 
v roce 1936 konat v Berlině, byl u Ně
meckého výzkumného ústavu plachtěni 
DFS (Deutsche-Forschungsanstatt fůr 

Segelflug) objednán vývoj nového akrobatického 
větroně. Jeho konstrukci byl pověřen Hans 
Jacobs.

Aby vyhověl požadavku na vysokou letovou 
rychlost a letoun byl ve všech režimech obratný, 
zvolil Jacobs křidlo o menším rozpětí, ale s velkými 
křidélky, jejichž účinnost byla zvýšena použitím 
klapek na horní straně křídla.

Čtyři větroně byly včas dokončeny a nad pře
plněným berlínským stadiónem na nich úspěšné 
létala německá plachtařská smetánka včetně 
H. Reitschové, O. Brautigama, L. Hofmanna 
a H. Hutha. Po úspěšné premiéře pak byla v roce 
1938 H. Reitschová s Habichtem vyslána do USA 
na Cleveland Air Show.

Zakázka na sériovou stavbu Habichtú podle 
původní dokumentace DFS byla zadána firmě Wolf 
Hirth. Hirth výrazné zvětšil všechny ocasní plochy 
a v Kirchheimu a Nabern/Tecku bylo v létech 1942 
a 1943 postaveno na 50 větroňů o rozpětí 13,6 m, 
jež byly označeny Habicht E.

V roce 1942, kdy již bylo zřejmé, že se válka pro 
Německo nevyvíjí nejlépe, byl urychlován vývoj 
„zázračných zbraní1'. První poznatky zkušebních 
pilotů Me 163 s raketovými motory ukazovaly, že 
největším problémem je zvládnout přesné přistání.· 
Potřebné návyky měli budoucí piloti získat na upra
vených kluzácích. Aby se vlastnosti „mírného11 
větroně přiblížily vlastnostem bojové raketové stí
hačky, byly vyvinuty verze nazvané Stummel Ha
bicht s rozpětím zmenšeným z 13,6 na deset, osm 
a nakonec šest metrů.

„Desetimetrovka11 zůstala jen v plánech, první 
větroň o rozpětí osm metrů vzlétl 20. května 1943 
a o dva dny později byla Wolfem Hirthem zalétána 
také šestimetrová verze. Vlečnou byl Klemm 25; 
starty navijákem nebyly možné pro zatíženi na 
jednotku plochy 40 kg/m2. Obě verze (osmimetro- 
vá F i šestimetrová G) byly uznány za vhodné pro 
výcvik budoucích pilotů Me 163, i když zatíženi na 
jednotku plochy u přistávajících Me 163 bez paliva 
bylo podstatně vyšší -  přes 100 kg/m2.

Hirth se soustředil na vývoj prototypů a velkosé
riovou výrobu měl zajistit Ferdinand Schmetz 
v Herzogenrathu u města Aachen. Do 30. listopadu 
1944 bylo v jeho závodě postaveno osm Stummel 
Habichtú o rozpětí osm metrů a devět o rozpětí šest 
metrů. Habichty také měly být údajně v létech 1940 
až 49 licenčně stavěny v Turecku.

Budoucí piloti Me 163 po základním výcviku na 
dvoumístných větroních Kranich a Habichtech 
s rozpětím 13,6 m přecházeli na Stummel Habich
ty. Dalším krokem pak byly klouzavé lety na Me 
163A, jež byly vlekány za Bf 110. Po tomto urychle
ném výcviku už mnohdy sotva zletilí piloti vzlétali 
s vyzbrojenými Komety proti spojeneckým bom
bardérům.

Hirth experimentoval také s vývojem větroně pro 
nácvik vzdušných soubojů a útoků na pozemní cíle. 
Počátkem roku 1943 se tak objevil větroň s puškou 
a reflexním zaměřovačem místo větrného štítku; 
další měl pušku instalovanou v přídi. Větroň pro 
nácvik bombardování mohl nést malou cemento
vou pumu. Habicht se tak stal pravděpodobné 
jediným ozbrojeným větroněm v historii letectví.

Po válce se ve střední Evropě dochoval jediný 
větroň tohoto typu na letišti v Medlánkách. Byl sice 
poškozen náletem, ale po opravě v Kunovicích se 
do Medlánek vrátil a létal tam až do února 1947, 
kdy jej převzala armáda. K původnímu německé
mu zbarvení (krémová se šmolkovými klíny) dostal 
poznávací značku OK-8118 a sloužil mimo jiné 
v Hradci Králové při výcviku vojenských pilotů. 
Později byl ještě předváděn na leteckých dnech, 
létali s ním i zahraniční piloti, ale jeho další osud 
není znám.

Do současnosti se dochoval jediný původní le
toun, který je od roku 1980 součástí sbírek paříž
ského Museé de l'Air.

V Německu létá od 20. června 1987 replika 
s poznávací značkou D-8002, kterou po dvouleté 
stavbě zalétal Josef Kurz, vedoucí restaurátor
ských dílen na Wasserkuppe. Letoun, označený 
v dokumentaci jako typ 108-53E, byl podle původ
ních plánů, získaných po složitých jednáních z Tu
recka, postaven stejnou technologií a ze stejného 
materiálu jako předloha.

TECHNICKÝ POPIS:
Habicht byl celodřevéný jednomístný horno- 

plošný větroň s otevřeným pilotním prostorem, 
přistávací lyží a ostruhou.

Trup. Konstrukce tvořená 26 přepážkami a po- 
délniky byla polepena kvalitní diagonálně vrstve
nou březovou překližkou o tloušťce 1,5 mm. Boky

pilotního prostoru zesilovala ještě jedna vrstva 
překližky. Pilotní prostor byl u prototypu uzavřený, 
ostatní letouny měly jednoduchý větrný štítek, ne
boť piloti chtěli „cítit" vítr. Štítek z plexiskla byl na 
odnímatelném krytu z překližky tloušťky 0,8 mm; 
okraje pilotního prostoru byly čalouněny tmavou 
kůží, stejné tak opěrka hlavy.

Křídlo s lomením do M („racčí křídlo") bylo 
navrženo tak, aby při letu na zádech měly vnější 

. části křídla kladné vzepětí a přispívaly tak k jeho 
stabilitě. Základem konstrukce křídla byl hlavní 
nosník, navržený pro bezpečnostní násobek 12, 
a 26 žeber. Přední část křídla, polepena diagonál
ně vrstvenou překližkou, vytvářela odolnou torzní 
skříň. Nový profil křídla, vzniklý spojením Gó 420 
a Gó 693 přecházel na koncích v profil M 6. Na 
rozdíl od běžně používaných profilů byl méně 
prohnutý, což snížilo namáháni potahu při velkých 
rychlostech a zlepšilo vlastnosti větroně při letu na 
zádech. Na horní ploše křídla byly odštěpné klap
ky.

Ocasní plochy celodřevéné konstrukce měly 
stabilizátor a kýlovku polepené překližkou, kormid
la plátnem. VOP byla s trupem spojena jednodu
chými vzpěrami z ocelových trubek. Rohové vyvá
žení výškovky od výrobní série E-1 doplňovala 
vyvažovači ploška na její pravé polovině.

Přistávací zařízení tvořila jasanová lyže, odpru
žená pryžovými bloky (u repliky 12 tenisovými míči) 
pod koženým krytem, a jednoduchá ostruha.

Zbarvení. Habichty létaly v základním krémo
vém nátěru, doplněném na horních plochách střed
né modrými klíny. Červený pruh přes SOP měl ve 
středu bílý kruh s hákovým křížem.

Technická data a výkony verze E (F; G): Délka 
6,58 (6,58; 6,58) m; rozpětí 13,6 (8,00; 6,00) m; 
nosná plocha 15,82 (9,66; 8,03) m2; štíhlost křídla 
11,7 (6,6; 4,4); hmotnost 250 (200; 200) kg; letová 
hmotnost 335 (290; 290) kg; zatížení na jednotku 
plochy 22 (31; 37) kg/m2; minimální rychlost 60 (73; 
80) km/h; nejvyšší povolená rychlost 420 km/h; 
opadáni 1,06 m/s při rychlosti 67 km/h; nejlepši 
klouzavost 19,4 (15,1; 11,5) při rychlosti 80 (95; 
100) km/h.

M. Salajka

Další fotografie naleznete na III. straně obálky.
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Soutéžní raketoplán 
kategorie S4B

Jan Pukl příjemně překvapil na nedávném mis
trovství Evropy v Bulharsku, když v kategorii S4B 
vybojoval pro československé barvy stříbrnou me
daili a podílel se, samozřejmé, i na zisku zlaté 
medaile v hodnocení družstev. Po loňském nepříliš 
vydařeném vystoupení na mistrovství světa v Kyje
vě se Honza od modelů se sklápěcíma ušima vrátil 
k typu s pevným křídlem a klapkou na VOP. Jeho 
současné modely se při dobrém zalátání vyznačují 
nejen dobrou výkonností, ale i vysokou spolehli
vostí.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v milimet
rech):

Trup 1 je z pevné balsy tl. 4 s rovnými léty; vzadu 
jej sbrousíme až na tl. 3 na konci. Vpředu nalepíme 
na trup pylon 2 motorového kontejneru, rovněž 
z balsy tl. 4. Trup s pylonem jemně obrousíme, 
nalakujeme řidším čirým nitrolakem, lehce pře- 
brousíme a přilakujeme na něj tenký potahový

papír (Modelspan). Polepený trup třikrát nalakuje
me čirým nitrolakem, přičemž každou vrstvu po 
zaschnutí jemné obrousíme. Kontejner sestává 
z trubky 3, natočené na válcovém trnu ze čtyř 
vrstev papírové hnědé lepicí pásky, a hlavice 4, 
vytočené z balsového hranolu běžným způsobem 
ve vrtačce. Po nalakování a přebroušení hlavici 
zespodu odlehčíme odvrtáním či vydlabáním a za
lepíme do trubky. Slepený kontejner vytmelíme 
směsí zaponového nitrolaku a dětského zásypu, 
obrousíme do hladka a nastříkáme barvou; nejjed
nodušší je použít nitroemail ve spreji.

Křídlo 5 vybrousíme z lehké balsy tl. 6 tak, aby 
největší tloušťka profilu byla 5. Ostrým skalpelem 
vyřízneme v uších vylehčovací otvory a vlepíme do 
nich žebra 6 z pásků balsy tl. 3. Po zaschnutí žebra 
shora obrousíme, aby sledovala obrys profilu. 
Obroušené křídlo dvakrát nalakujeme čirým nitro
lakem a opět každou vrstvu obrousíme. Pak křídlo 
v místech lomení rozřízneme, sbrousíme styčné 
plochy do úkosu a křídlo slepíme do vzepétí. Do 
konce pravé poloviny vmáčkneme a zalepíme olo
věnou štěpinu či brok o hmotnosti asi 1,5 g, která 
v kluzu vyrovnává účinek vychýlení SOP, nutného 
pro docílení rotace modelu ve stoupavém letu. 
Křídlo potáhneme tenkým barevným Modelspa- 
nem. Potah v místě vylehčovacich otvorů vypneme 
zředěným napínacím nitrolakem a pak celé křídlo 
třikrát lakujeme čirým zaponovým nebo vrchním 
lesklým nitrolakem, jako vždy s následným obrou
šením každé vrstvy.

Svislou 7 a vodorovnou 8 ocasní plochu vyřízne
me z pevné, ale lehké balsy, obroušené na tl. 1,3. 
Hrany zaoblíme brusným papírem. Obě ocasní 
plochy třikrát lakujeme čirým nitrolakem a brousí

me. Od VOP odřízneme klapku 9, širokou 15, 
kterou připevníme otočně zpět shora přilakovaným 
páskem potahového papíru.

Sestaveni. Na pylon přilepíme kontejner, na 
konec trupu nejprve VOP a pak SOP, vychýlenou 
mimo osu modelu. Na spodní stranu VOP přilepí
me pružinu 10 z ocelového drátu o průměru 0,3, 
která drží klapku v poloze pro klouzavý let. K trupu 
přilepíme křídlo. Na trup přilepíme vodítka 11, 
stočená na kulatině o průměru 5,5 z pásku duralo- 
vé fólie tl. 0,3 nebo z papírové lepicí pásky. Olůvko- 
vý determilizátor 12 je uchycen na pevné niti, jejíž 
volný konec přilepíme mezi trup a VOP. Poutači 
kolík 13 gumičky determilizátoru je ze špendlíku, 
který vetkneme do trupu, zkrátíme na potřebnou 
délku a zalepíme.

Model zaklouzáváme nejlépe za bezvětří a na 
mírném svahu. Chyby v klouzavém letu odstraní
me dovážením do hlavice nebo na konec trupu. 
Zatáčení je dáno vyosenou SOP, pokud chceme 
zatáčku ještě upravit, pomůžeme si klapkou na 
SOP.

Před startem připevníme k motoru izolepou ten
ký měkký drát se streamerem z přírodní tkaniny, 
který svineme do ruličky a zasuneme do motoru 
nad krytkou výmetné slože. Na druhý drát, uchyce
ný k motoru stejným způsobem, upevníme balsový 
klín, kterým zajistíme klapku VOP v poloze pro 
motorový let.

Model startuje z běžné tyčové rampy o délce 
1 m. Při výmětu odlétávající motor vytrhne klínek, 
klapka VOP se natáhne a model přejde do klouza
vého letu.

Jan Pukl, RMK Zbrojovka Vyškov

Mistrovství České republiky 
v raketovém modelářství
se letos létalo v klasických kategoriích S3A, S4B a S6A. Poprvé v historii se 
uskutečnilo formou seriálu pěti soutěží, z nichž se každému soutěžícímu do 
konečného pořadí započítávaly tři nejlepší výsledky.

Výsledky každé soutěže byly hodnoceny bodově, podle vzorce

I .. r, , i  nn „  . , i  výsledek soutěžícíhoX = 110 +  100.(log a - lo g  n)| ---------------------------
výsledek vítěze

kde a je počet účastníků soutěže, n umístění soutěžícího.
Na první pohled složitý systém se zdá být zatím nejspravedlivéjši, na jaký 

klub raketových modelářů ČMMoS dokázal přijít. Zohledňuje počet soutěží
cích -  čím je jich na soutěži více, tím více bodů lze získat za stejné umístění. 
Bere v potaz poměr výkonu soutěžícího k výkonu vítěze (obdoba přepočtu na 
procenta či body u leteckomodelářských kategorií F1E, F3B). Logaritmy ve 
vzorci je pak dán odstup mezi jednotlivými soutěžícími v závislosti na tom, zda 
skončili v popředí nebo naopak na chvostu pořadí: Bodový rozdíl mezi 
soutěžícími na prvním a druhém místě je -  nepřihlížíme-li k rozdílu výkonu 
-  podstatně větší než třeba mezi devětadvacátým a třicátým.

Praxe ukázala, že s programovatelným kalkulátorem lze bodový zisk 
spočítat přímo v průběhu soutěže, takže při vyhlašování výsledků poslední 
soutěže seriálu mohlo už být vyhlášeno i celkové pořadí mistrovství. Samotný 
systém je s určitými úpravami převzat z hodnocení soutěží v jachtingu.

Jednotlivé soutěže se konaly 6. dubna v Rajhradu, 20. dubna v Hradci 
Králové, 13. srpna v Mladé Boleslavi, 14. září ve Vyškově a 5. října opět 
v Hradci Králové (náhradou za omluvivší se Plzeň). Jménem klubu raketových 
modelářů ČMMoS děkuji všem pořadatelům a věřím, že pomohou i při 
organizaci příštího ročníku.

Mistrovství se zúčastnilo celkem 52 soutěžících, na jednotlivých soutěžích 
startovalo kolem 30 účastníků, což je -  s přihlédnutím k současným cenám za 
dopravu -  víc, než jsme čekali. Našli se 1 nadšenci, kteří absolvovali všech pět 
soutěží seriálu.

V roce 1992 hodlá klub raketových modelářů ČMMoS mistrovství ČR 
organizovat v stejných kategoriích a stejným způsobem. Poslední soutěž 
seriálu však bude dvoudenní a jednorázovou formou při ní proběhne i mistrov
ství ČR v kategorii maket.

Tomáš Sládek,
předseda klubu raketových modelářů ČMMoS

Výsledky mistrovství ČR
Kategorie S3A: 1. J. Pukl, Vyškov 413; 2. B. Pavka, Krupka 338; 3. M. 

Hodač ml., Třebíč 308; 4. L. Vostál, Třebíč 303; 5. J. Chalupa, Šenov 299; 6. Z. 
Grenár, Vyškov 217; 7. P. Broný, Krupka 210; 8. T. Indruch, Šenov 205; 9. J. 
Ferbas, Hradec Králové 145; 10. M. Hodač st., Třebíč 138 b.

Kategorie S4B: 1. J. Ferbas, Hradec Králové 328; 2. P. Školař, Vyškov 326;
3. V. Drnek, Šenov 321; 4. J. Chalupa, Šenov 230; 5. T. Indruch, Šenov 212; 6. 
M. Caha, Třebíč 182; 7. L. Vostál, Třebíč 180; 8. M. Hodač ml., Třebíč 180; 9 .0 . 
Taxa, Havířov 159; 10. J. Špičák, Vyškov 153 b.

Kategorie S6A: 1. T. Indruch, Šenov 347; 2. J. Chalupa, Šenov 340; 3. J. 
Pukl, Vyškov 318; 4. B. Pavka, Krupka 251; 5. M. Kulhánek, Modelář Praha 
225; 6. V. Drnek, Šenov 180; 7. O. Ježek, Třebíč 167; 8. J. Herman, Havířov 
152; 9. P. Broný, Krupka 152; 10. O. Eremiáš, Modelář Praha 143 b.

Světový pohár S8E
Soutěží, která se létala ve dnech 4. až 5. října v Logatci u Lublaně, skončil 

první ročník světového poháru raketových kluzáků S8E. Rozhodnutím raketo
vé podkomise CIAM FAI byly do seriálu zařazeny soutěže v Bulharsku (9. až 
12. května), ČSFR (1. až 2. června), Francii (24. až 25. července), SRN (19. až 
20. září) a již výše zmíněná soutěž. Nejvíce účastníků, osm, startovalo z ČSFR, 
z Bulharska létalo pět účastníků, ze SRN a ze Švýcarska tři, Slovinci startovali 
rovněž tři a po jednom účastníku bylo z Francie a Polska.

První ročník skončil našim velkým úspěchem, do první desítky se dostalo 
sedm československých modelářů. Zvítězil Ondřej Eremiáš s 32 body před 
Jiřím Táborským (30) a Vladimírem Hadačem (25). Čtvrtý skončil Štefan 
Mokráň (25) před Lubomírem Droppou (24); oba však létali pouze soutěže 
v Nesvačilech a Zwickau. Na šestém místě se umístil Otto Nachtmann ze SRN 
(21). Jan Pukl, který zvítězil na dobře umístěné soutěži u nás, skončil 
s výsledkem 20 bodů na sedmém místě. Pokud by startoval i na jiných 
soutěžích, měl by určitě naději na lepší umístění. Bogo Štempihar z Logatce 
skončil osmý (20) a jeho klubový kolega Bogdan Makuc devátý. Desáté místo 
si vybojoval Vojta Chvátil, který bodoval na třech soutěžích.

-o š -
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Trup modelu je postaven podle návrhu modelu 
třídy FSR-E/7, který byl uveřejněn v MO 5/88. 
K trupu, který jsem původně stavěl pro rychlostní 
model, jsem posléze navrhl jednoduchou kabinu 
a po dlouhém zkoušení nalezl nejvhodnějšl uspo
řádání pohonné jednotky.

K STAVBĚ (neoznačené rozměry jsou v mm):
Trup stavíme na rovné pracovní desce klasickou 

metodou kýlem nahoru. Žebra 0 až 5 a klounovec
6 vyřízneme z překližky tl. 2,5. Žebra spojíme 
kýlovou lištou o průřezu 2 x 6  a čtyřmi smrkovými 
podélníky o průřezu 4x4 . Mezi žebra 2 a 3 jsou 
vlepeny výztuhy 3x3 . špičku trupu až k přepážce 
4 vyplníme polystyrénem. Takto připravenou 
kostru polepíme houževnatou balsou tl. 2. Vnější 
povrch obrousíme, vnitřek natřeme dvousložko
vým lakem. Na dokončený trup nalepíme oděrné 
lišty o průřezu 2x4.

Ve dně trupu opatrně vyřízneme a vybrousíme 
otvory pro hřídel pohonné jednotky a trubku kormi- 
delního hřídele. Současné s pohonným hřídelem 
usadíme do trupu elektromotor, který připevníme 
dvěma vruty a dvojicí polokruhových objímek z mo
sazného plechu tl. 0,8 k dvěma hranolům, přilepe
ným na dno trupu. Po vlepení základové desky
7 z překližky tl. 1,5 trup shora uzavřeme palubou 
z balsy. Nezakrytý ponecháme pouze otvor ozna
čený na výkrese „a", který olemujeme výztužnými 
lištami průřezu 4x4 . ·

Kabinu sestavíme z čela 13, zadní stěny 10, 
výztužných žeber 11 a 12 (2 ks), předního okna 17 
a zadního okna 16; vše z překližky tl. 2,5. Bočnice 
14 (2 ks), zadní víko 15, přední víko 18 a střecha 19 
jsou z překližky tl. 0,8 mm. Otvory v předním čele 
a zadním okně slouží k odvětrání tepla z rozjezdo
vých rezistorú. Nejprve sestavíme z dílů 10, 13 
a smrkových podélnfků o průřezu 3 x3  základní 
rám, těsné přiléhající k výztužným lištám otvoru 
,,a" v palubě. Při přesné práci kabina za jízdy 
dostatečně pevně drží a není třeba ji dále zajišťo
vat. Na postavený rám přilepíme žebra 11 a 12, 
která spojíme lištami o průřezu 3 x3  a dolepíme na 
né bočnice 14. Bočnice vyřežeme v celku a po 
přiložení na rám je upravíme do konečného tvaru. 
Na přední část bočnice 14b přilepíme lišty o průře
zu 3x3 . Zbývající části dolepíme v pořadí zadní 
víko, obě okna, střecha a přední víko. Ke znázorně
ní skla oken můžeme použít jemné rastrovanou (ne

čirou) PE fólii z běžné dostupných kancelářských 
desek. Vhodným lepidlem je Butacel.

Zábradlí a madla vytvarujeme z drátu o průměru 
1. Kormidlo vystřihneme z plechu tl. 0,5 a připájíme 
k hřídeli.

Materiál na zhotovení vybavení paluby a kabiny 
volíme podle našich zvyklostí, možností a fantazie.

Pohonnou jednotkou je motor Mabuchi 550 s tří- 
listou vrtuli Igra o průměru 30. Zdrojem jsou u pro
totypu čtyři NiCd baterie Panasonic P-2CSC 
(1200 mAh. 1,2 V, Standard Charge). Otáčky mo
toru ovládáme dvoustupňovým odporovým regulá
torem se zpětným chodem. Rezistory pro rozjezd 
a zpětný chod mají označení RT508 (4R7, 10 W) 
a jsou zapojeny paralelně po dvojicích. Z vlastní 
zkušenosti nedoporučuji osazovat regulátor rezis
tory nižších hodnot než 3,3 ohm, u nichž vlivem 
vysokých proudů a nadměrného zahřátí hrozí ne
bezpečí požáru.

Vodná plocha plážového kúpaliska v sídlis
ku Nad jazerom v Košiciach bola 12. a 13. 
októbra dejiskom majstrovskej súťaže, ktorú 
z poverenia Zvázu modelárov Slovenska us- 
poriadal Model klub Košice I pod vedením 
předsedu J. Kollára. Rozhodcovská komisia 
v čele so zaslúžilým športovým komisárom 
pánom ing. S. Haltenbergerom z Košic v sobo
tu hodnotila 10 lodí kategórie F2, 13 modelov 
v kategórii C a tri exponáty kategórii C3.

V nederu aj napriek pretrvávajúcim přeháň
kám, sa uskutočnili súťažne jazdy v kategórii 
F2. Okrem siedmich juniórov v nej bolí zastú- 
peni iba traja senióri, lebo ďalších přihlášených 
súťažiacich odradilo od účasti nielen nepriaz- 
nívé počasie, ale hádám aj znížena bojovnost 
a starosti o zaistenie existencie a zamestna- 
nia.

Úroveň technického zabezpečenia súťaže,

Pro větší komfort a požitek z jízdy se vyplatí do 
modelu zakoupit regulátor s plynulou změnou otá
ček. Doba jízdy nejvyšší rychlostí je podle stavu 
baterií asi 10 až 13 minut.

Povrchová úprava. Trup v barvě použitého mate
riálu je u prototypu natřen lodním lakem, bílá 
kabina je u dolního okraje ozdobena pásem z černé 
izolepy, doplňky jsou rovněž černé.

Ing. Jaroslav Kokoška

Hlavní materiál (rozměry v mm):
Překližka tl. 0,8 -  450 x 600; tl. 2,5 -  400x450
Dřevěné hranoly 15x20 dl. 40 -  2 ks
Balsa tl. 2 mm 100x1000 -  6 ks
Lišty smrkové dl. 10 00 :2 x4 -1  k s ;2 x 6 -1  ks,3 x3
-  3 ks, 4 x4  -  4 ks
Mosazný plech tl. 0,8 -  80x200
Drát 0  1 mm -  600
PE fólie, Kanagom, Butacel, epoxid, brusný papír, 
brusný tmel, nátěrové hmoty

Výkres modulu ve skutečné velikosti obdrží
te, poukážete-li čitelně vyplněnou poštovní 
poukázku typu C 14 Kčs na adresu: Redakce 
Modelář, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1. Do 
zprávy pro příjemce napište zřetelně název mo
delu „S m aragd". Výkres vám zašleme do 10 
dnů po obdržení poukázané částky.

ako aj zodpovedajúce ubytovanie a stravova- 
nie v campingu vedfa vodnej plochy bolo 
účastníkmi ohodotené ako velmi dobré.

L  V.

Výsledky:
Kategória C: 1. J. Kozák (Jamato) 95,33; 2. 

J. Kozák (Stoltera) 94,33; 3. Ing. G. Pichaničo- 
vá (Sobieski), všetci MK Košice I 92,33; -  C3:
1. Ing. š. Ondá (kanón Vickers) 89,66; 2. Ing. 
Š. Ondá (kulomet Maxim) 88,33; 3. J. Kozák 
(žeriav), všetci MK Košice 187,33; -  F2 junióri: 
1. Z. Chudjaková (Leader) 167; 2. Š. Kráí 
(Land Tiel) 155; 3. R. Proft (Pilot-24), všetci 
LMK Ružomberok 142; -  senióri: 1. J. Kozák 
(Stoltera) 188,33; 2. Ing. G. Pichaničová (Pe- 
čenga), obaja MK Košice 1185,0; 3. J. Ujhelský 
(Pilot-20), MK VSŽ Košice 170 b.

Majstrovstvá Slovenska 
v lodnom modelárstve
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JAGUAR 
X K 1 2 0

bil, který byl vyráběn ve třech variantách: jako 
základní model XK 120, jako kabriolet se stahovací 
střechou Super Sports Model a jako Fixed Head 
Coupe Model, tedy vůz kupé s pevnou střechou. 
Všechny tři varianty mohly mít podle přání zákazní
ků levostranné nebo pravostranné řízení.

Karosérie XK 120 je hliníková na dřevěném 
rámu, některé později vyrobené vozy měly ocelo
vou karosérii na ocelovém rámu. Motor umístěný 
vpředu je řadový šestiválec o zdvihovém objemu 
3442 cm3 s kompresním poměrem 7:1 a výkonem 
150 k (111 kW) při otáčkách 5200/min nebo kom
presním poměrem 8:1 a výkonem 160 k (119 kW) 
při stejných otáčkách. Rozvod OHC, chlazeni vo
dou. Čtyřstupňová převodovka je částečně syn
chronizovaná, poháněna jsou zadní kola. Přední 
náprava má nezávisle zavěšená kola, řízeni šne
kem, odpružení vinutými pružinami doplněnými 
tlumiči. Zadní náprava je pevná, odpružená listový
mi pery a opatřená dvěma tlumiči. Bubnové brzdy 
jsou ve všech čtyřech kolech. Celý vůz měl hmot
nost 1117 kg a dosahoval maximální rychlost 
192 kni/h. V létech 1948 až 1954 bylo postaveno 
12 078 těchto automobilů.

Jaguar XK 120 představený na výkrese předvádí 
na závodech historických vozů rakouský architekt 
Andreas Merbach z Idsteinu-Ehrenbachu. Startuje 
v kategorii GT a umísťuje se mezi nejrychlejšími 
auty této kategorie -  převážné vozy Alfa Romeo, 
ale i lotusy, triumphy a ferrari. V Maďarsku startoval 

j.s  červeným Jaguarem se startovním číslem 11. 
' Milovníkům původního vzhledu však na jeho vozu 

asi budou kromě reklamy Camel vadit i širší pneu
matiky, které dokonce „vykukují" z karosérie.

Milan Vasko

Historický automobil, jako jeden z prvků 
technického rozvoje člověka, měl vždy 
mnoho příznivců, a tak byl při nejrůzněj- 
šich příležitostech představován divá
kům. Není divu, že původně předváděcí 

jízdy restaurovaných vozidel a jejich replik se po
stupem času změnily v závody, lákající diváky 
stejně jako závody nových vozů.

Československý divák může pečlivě udržované 
dokumenty historie vidět na závodech ME historic
kých vozů v Mostě, ale i v Maďarsku na Hungarorin- 
gu, kde před GP-F1 jezdily i nejrychlejší vozy konce 
šedesátých let. Většina z těchto historických aut 
má „garáž" přímo v některém muzeu, jichž je po 
světě -  převážně jako soukromých sbírek -  velmi 
mnoho. Zemi zaslíbenou pro závodní automobily 
byla vždy Anglie, v níž se zrodilo nejvíc závodních 
automobilů a kde lehké sportovní vozy dodnes 
vyrábí velké množství malých továren.

Jednou z takových firem, která se však během let 
vypracovala a vyrábí i luxusní cestovní limuzíny, je 
Jaguar, dnes známý hlavně z MS sportovních 
prototypů. Úspěchy automobilky, sídlící na Browns 
Lane v Coventry, jsou spojeny převážné se závody 
24 hodin Le Mans, kde v létech 1951 až 1957 
jaguary pětkrát zvítězily a další dvě vítězství přidaly 
koncem let osmdesátých. Nejznámějšim vozem 
padesátých let byl Jaguar typ D. Konstrukcí vyšel 
z typu C, odvozeného ze sériového modelu XK 
120.

Jaguar XK 120 je dvoumístný sportovní automo-

Mistrovské buggy
V sobotu 5. října se v příjemném prostředí slun

cem zalitého závodiště velkých buggy Homolka 
v Poříčí nad Sázavou uskutečnilo mistrovství 
ČSFR v kategoriích buggy 1:10 s elektropohonem 
a buggy 1:8 se spalovacím motorem. V areálu, 
hrajícím všemi barvami poutačů sponzorujících

firem, bez jejichž účasti by se asi mistrovství ne
mohlo konat v takovém rozsahu, se po úvodních 
rozjížďkách rozpoutaly urputné boje, v nichž nebylo 
o kolize a překvapeni nouze. Asi nejvíc překvapen 
byl J. Kadlec z Prahy, který nemohl uvěřit, že 
v konečném pořadí za sebou nechal i takově borce 
jako jsou Červenka, Vopat či Ondráček.

Pořadatelé z RC Model klubu v Poříčí nad Sáza
vou nejen úspěšné zvládli své organizátorské po
vinnosti, ale pro pohodlí jezdců i návštěvníků zajis
tili jak pojízdnou prodejnu občerstvení, tak umožnili 
vedle depa prodej modelářského zboží firmě Nová
ček z Prahy.

mas

Finálové výsledky nejlepších jezdců:
Buggy 1:10 elektro: 1. M. Kořínek 11/10; 2. R. 

Kořínek, oba Kolín 11/16; 3. J. Janovec, Domažlice 
9/6,8: 4. J. Kolman, Praha 2 9/20; 5. J. Kupšina. 
Kolín 8/9,2 okruhů/s.

Buggy 1:8 spalovací motor: 1. J. Kadlec, 
Praha 42/N; 2. T. Alexin, Bratislava 41/17,2; 3. J. 
Červenka, Poříčí nad Sázavou 39/N; 4. M. Ondrá
ček, Brno 38/25,2; 5. V. Vopat, Kadaň 3523 nkm- 
hů/s

Z praxe pro praxi
Na miešaní malých množstiev dvojzložkových 

lepidiel móžme s výhodou použit polyetylénových 
zátok A. V ich vnútornej dutině B rozmiešame 
-  najlepšie skleněnou tyčinkou -  potřebné množ
stvo oboch zložiek. Tyčinkou lepidlo vyberáme 
a nanášame na potřebné miesta. Ak sme namiešali 
dlhotuhnúcu zmes a lepenie přerušíme, zakryjeme 
nádobku plastovou krytkou C, ktorá bývá pod
skrutkovacim uzáverom fliaš 
s riedidlom. { r ~ x ^Zátky móžme použif aj na Ií T
čistiace kvapaliny, miešanie '
farieb lebo k uloženiu drob I; B I A
ných súčiastok.

»Dulo« .
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Jaguar 
XK 120

Tabulka rozměrů

1:8 1:12 1:24 1:32

délka 519 346 173 130
šířka 204 136 68 51
výška 159 106 53 40
rozvor 315 210 105 79
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7 1 m  Π  elektronik
< I l ■ I p ro  m o d e lo v o u  ž e le z n ic i

V článku Modelová železnice v Norimber
ku, který byl zveřejněn v MO 5/91, byly 
uvedeny nepřesné údaje o firmě Zimo. Diky 
pracovníkovi této firmy můžeme údaje uvést 
na pravou míru a současně vám přiblížit 
činnost firmy Zimo elektronik. Její výrobky 
sice asi nebudou pro naše modeláře dostup
né, ale přiblížení činnosti systému Zimo 
může pomoci šikovným kutilům k vyřešení 
podobných problémů při navrhování men
ších a jednodušších systémů domácí výro
by.

Rakouská firma Zimo elektronik, sídlící ve 
Vídni, se zabývá vývojem a výrobou v sou
časné době asi nejkomfortnějšího řídicího 
systému modelové železnice na světě. Spe
cialitou podniku je ovládání provozu modelo
vého kolejiště pultem shodným s pulty použí
vanými Rakouskou státní dráhou.

Možnosti dodávaného systému jsou veli
ké a k jeho přednostem patří, že je průběžně 
doplňován o další funkce. Díky systému je 
možné za stálého napětí na kolejišti (osvět
lení vagónů funguje, i když vlak stojí, a jeho 
intenzita se nemění v závislosti na rychlosti 
jízdy) ovládat až 255 modelů lokomotiv. 
U každé z nich je možné individuálně nasta
vit dobu rozjezdu i brzdění, a omezit maxi
mální rychlosti tak, aby byla využita celá 
dráha ovladače rychlosti. Lze přizpůsobit 
také délku řídicích pulsů motoru tak, aby 
jeho chod byl pravidelný i při nízkých rych
lostech.

Při normálním provozu je u každé lokomo
tivy ovládána rychlost a směr jízdy (rozjezd 
a brzdění dle předem nastaveného času), 
zapínání světel (reflektory a červená brzdo
vá světla se přepínají automaticky podle 
směru jízdy) a další čtyři funkce (podle přání 
třeba generátor kouře u parních lokomotiv, 
imitace zvuku, píšťalka, siréna, automatické 
spojování vozů).

Hlavní úlohou systému Zimo ale zůstává

automatizace a zabezpečení provozu. Sy
stém umožňuje jak nastavování jednotlivých 
výhybek, tak i programování celých tras. 
U každé trasy je možné naprogramovat 
automatické omezení rychlosti (např. pro 
průjezd nádražím). Při nastavení takové tra
sy se na příslušných semaforech automatic
ky objeví zelený, respektive při omezené 
rychlosti oranžový signál a všechny výhybky 
s trasou sousedící budou uzamčeny v tako

vých polohách, aby žádný vlak nemohl na 
trasu nechtěně vjet.

Po zapnutí automatizace si k nádraží při
jíždějící vlak sám najde a nastaví takovou 
trasu, která není obsazena odstaveným vla
kem. V případě, že úsek, do něhož má vlak 
vjet, je obsazen, nastaví se červený signál 
a přijíždějící vlak nezávisle na poloze ovla
dače rychlosti zastaví podle předem napro
gramované brzdné doby. Uvolní-li se tento

Základní jednotka 
systému

Ovladače

část Světelná návěstidla ÖBB
ovládacího panelu v modelové velikosti HO

\
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úsek, signál se změní na zelený a vlak se 
plynule rozjede.

Všechny důležité údaje jsou zobrazovány 
na řídicím panelu, z nějž tak lze vyčíst údaje
0 nastavení výhybek a tras, obsazenost úse
ků (buď změnou barvy úseku z bílě na červe
nou, nebo dokonce číslem lokomotivy na 
displeji vestavěném do panelu). Vše bez 
nutnosti vnějších úprav na lokomotivě, tedy 
bez čtení čárkového kódu, jež je u podob
ných systémů obvyklé, ale čisté elektronic
ky.

Základem celého systému je základní jed
notka, která umožňuje plynulé nastavení ve
likosti stabilizovaného kolejového napětí 
v rozmezí 15 až 24 V, maximálního proudu
1 až 5 A a ukazuje aktuální stav napájení. 
V případě jakéhokoliv přetížení se přístroj 
sám vypne. Základní jednotka dokáže trvale 
dodávat proud 5 A, s přídavným posilova
čem 15 A. Na čelním panelu se rovněž na
chází tlačítko nouzového zastavení všech 
vlaků na kolejišti.

K základní jednotce se připojuje libovolné 
množství ovladačů. Z každého lze ovládat 
současně všech až 255 lokomotiv, z nichž 
každá má individuálně nastaveny jízdní 
vlastnosti. Toto nastavení zůstane v paměti 
i po odpojení systému od napájecího napětí.

Mezi mnoha dalšími funkcemi ovladače je 
například možnost přímého přepínání výhy
bek a programování tras.

Jednotka řízení provozu je vlastně nejslo- 
žitéjší součástí systému, jeho „mozkem". 
Slouží automatizaci a zabezpečení provozu 
kolejiště. Funguje jako mnohaprocesorový 
počítač, hardwarově optimalizovaný podle 
každého kolejiště.

Výkonnými orgány bychom mohli nazvat 
přijímače povelů magnetických prvků a přijí
mače povelů kolejových úseků. Ty přijímají 
povely vysílané jednotkou řízení provozu 
nebo jednotlivými ovladači, přepínají výhyb
ky do žádané polohy, a je-li výhybka součás
tí nastavené trasy nebo uzamčena, nedovolí 
její mechanické přestavení. Tyto přijímače 
mohou využít i modeláři, kteří nevlastni sy
stém Zimo, neboť jsou připojitelné ke každé
mu počítači typu PC.

Z mnoha dalších, řekněme globálních 
funkcí je třeba upozornit na to, že každý 
prvek systému je stále testován a jakákoliv 
závada (zkrat, nefungující výhybka, spálená 
svítivá dioda v semaforu) je okamžitě lokali
zována, vadný prvek je identifikován a na
hlášen. Výhodou je rovněž to, že každý 
vnější díl je přijímačem připojen přímo ke 
kolejnicím, takže odpadá pracné „drátová

ní" od výhybek k ovládacímu pultu.
K výrobnímu programu firmy Zimo patří 

i doplňky k lokomotivám, např. imitátor zvuku 
jak dieselového, tak parního motoru, který 
napodobuje i zvuk motoru při spouštění, 
generuje zvuk motoru běžícího na volnoběh 
a mění zvuk v závislosti na rychlosti jízdy. 
Zimo dodává moduly umožňující otáčení 
vlaku (bez tohoto modulu by došlo ke zkratu) 
a zajišťuje díly pro stavbu řídicích pultů.

Informace o nových výrobcích, činnosti 
klubů Zimo a zajímavých výstavách nalez
nou zákazníci a příznivci systému Zimo v ča
sopise Zimo aktuell, vydávaného firmou.

Tento článek není zdaleka kompletním 
popisem všech možností, které poskytuje 
řídicí systém firmy Zimo, ale jen hrubým 
náčrtem jeho hlavních rysů. Zájemci o pří
padné bližší informace se mohou obrátit buď 
písemně na adresu Zimo elektronik, Petr 
Žák, Schčnbrunnerstrasse 188, A-1120 Ví
deň, nebo telefonicky na vídeňské číslo 
0043 (222) 8131 0073. Na stejné adrese si 
ze zástupcem firmy mohou sjednat návštěvu 
ukázkového kolejiště, které je mimo předvá
dění na výstavách vystaveno v prostorách 
firmy. Petr Žák

Zimo elektronik

Falešná lokom otiva
Podobně jako mnoha ostatním modelářům i mně 

na kolejištích scházely modely lokomotiv postave
né podle ryze československých předloh. Zahra
ničními výrobci byly a jsou takové modely nabízeny, 
sporadicky a za ceny pro nás nedostupné. Bohužel 
se zdá, že ani v nejbližší době se nedočkáme 
zajímavých a pro nás cenové dostupných továr
ních modelů, a tak jsme většinou odkázáni na 
vlastní stavbu.

Naštěstí jsou k mání epoxidové odlitky karosérii 
lokomotiv, které za 50 až 100 Kčs vyrábí a rozesílá 
několik výrobců v republice. Nabízený sortiment 
obsahuje všechny nejběžnější řady českosloven
ských motorových a elektrických lokomotiv. Špič
koví modeláři, kteří své soutěžní modely stavějí 
celé sami, k modelům zhotoveným z těchto odlitků 
mohou mít řadu výhrad. Ovšem průměrně zručný 
modelář odlitky uvítá, neboť tak může bez zvláštní
ho technického zázemí postavit poměrné snadno 
věrný model.

Problémem takřka neřešitelným však je pohon 
modelů. V domácích obchodech potřebné sou
částky nenalezneme a dovoz ze zahranič! je po
dobně jako u hotových modelů finančně náročný.

Osvědčilo se mi vcelku prosté řešení -  stavba 
falešných lokomotiv. Z epoxidových odlitků jsem 
postavil několik modelů našich lokomotiv bez vlast
ního pohonu. Soupravy, v jejichž čelech jezdí mo
dely lokomotiv z odlitků, jsou poháněny spěšnino- 
vým vozem (Piko, katalogové číslo 5/6605) s vesta
věným podvozkem s motorem ze starší lokomotivy 
ES 479 (Piko kat. číslo 5/6220), která byla před 
časem k dostání v našich prodejnách.

Stavbu zahájíme úpravou motoru lokomotivy 
Piko. Po vyjmutí podvozku s motorem sejmeme 
plastikový kryt s maskami podvozku. Soky lůžka 
motoru pro snazší nasazování karosérie obrousí
me podle obr. 1. Odstraníme výstupky 2 na lůžku 
pod motorem a podle výkresu opatrně ohneme 
červený polštářek kondenzátoru 3 podle čela 
pohonné jednotky.

Karosérii spěšninového vozu oddělíme od spod
ku s podvozky. Spodek vozu kompletně odstrojí
me, sejmeme plechové držáky spřáhel a vyjmeme 
plechové držáky hrotového uložení dvojkolí. Z od
strojeného spodku vozu podle obr. 2 opatrné odříz
neme masky podvozků 4 a odříznuté díly pečlivě 
uschováme. Stupačky neodřezáváme.

Spodek vozu rozřízneme v podélné ose a vyříz
neme vnitřek mezi otvory po plechových držácích, 
jak je znázorněno na obr. 2 šrafováním 5. Vnější

části rámu začistíme a přilepíme k připravenému 
podvozku lokomotivy tak, aby zkosená strana rámu 
vozu byla na straně podvozku s ozubenými koly 
motoru. Nakonec například Styrofixem přilepime 
odříznuté masky k rámu v poloze odpovídající 
zkrácenému rozvoru vozu.

Z karosérie odstraníme sloupky, které sloužily 
k jejímu spojeni se spodkem vozu, a vnitřek pečlivé 
obrousíme. Do přepážky, oddělující zvýšenou část 
karosérie, vyřízneme otvor 6 o rozměrech 
15x7 mm, do nějž zapadne nálitek na motoru na 
straně ozubených kol.

Z plechu nebo tenkého deskového polystyrénu 
zhotovíme „kapsy" 7 pro uložení zátěže (rybářská 
olúvka, broky). Před uložením zátěže „zasklíme" 
okna ve dveřích vozu a čtvercové okno vedle dveří, 
aby zátěž nevypadávala.

Ve střední části skříně vybrousíme zaoblení 8 
tak, že stěnu ztenčíme asi na polovinu. Do zářezů 
ve středu dveří, asi 3 mm od spodního okraje 
karosérie, vlepíme přibližně 7 mm dlouhé kousky 
polystyrénu 9 půlkulatého tvaru (z licích rámečků 
plastikových stavebnic), které budou sloužit jako 
zámky spojení karosérie s podvozkem. Zaoblená 
polovina bude směřoval dovnitř vozu, rovnou část 
obrousíme podle zářezu v karosérii.

Na závěr přišroubujeme mírně upravená spřáhla 
a celý komplet jednoduchým sesazením spojíme 
dohromady.

Takto zhotovená „lokomotiva" nemá díky malé
mu rozvoru a nízké hmotnosti nijak zázračné jízdní 
vlastnosti, ale bez problému utáhne kratší nákladní 
nebo i osobní vlak. Souprava s falešnou lokomoti
vou působí na kolejišti překvapivě věrně a umožňu
je k velké radosti železničních modelářů obohatit 
kolejiště o modely lokomotiv ČSD. Výhodou také 
je, že jedna ve vagónu vestavěná pohonná jednot
ka může pohánět různé makety lokomotiv.

Miroslav Panský

MODELÁŘ · 12/1991 · 377 25



Majstrovstvá SR 
v kategorii F3J

usporiadal LMK Bratislava 2-Trnávka v dňoch 7. 
a 8. septembra na letisku v Bratislave-Vajnoroch. 
Přihlášených bolo 94 pretekárov, prezentovalo sa 
ich 81 zo Slovenska a tiež 1 Juhoslovan 

V prvý deň súťaže fúkal nepříjemný nárazový 
vietor nad povolená hranicu 12 m/s. Prvá skupina 
z celkom devíatich, do ktorých bolí súfažiaci rozlo- 
sovaní, tak mohla odštartovař až v poobedňajšich 
hodinách. Na šťastie sa počasí na druhý deň 
zlepšilo, vietor mal len 1 až 5 m/s, a tak sa dopolud- 
nia prvá časf súťaže ukončila.

Po obedňajšej přestávka sa začalo finále, do 
ktorého postúpilo prvých 9 pretekárov. Súčet vý-

V pátek 20. září se začali do Plas sjíždět první 
soutěžící. V Plaších v té době dost hustě pršelo, 
a organizátoři se obávali, že objednané slunečné 
počasí s teplotou 20 až 25 °C a mírným proměnli
vým větrem 0 až 2 m/s nebude dodáno. V sobotu 
na letišti už však bylo vše přesné podle objednáv
ky.

Soutěžící měli možnost se prezentovat také až 
v sobotu před soutěží. Po uzavření výsledkové 
listiny bylo na jedenadvaceti startovištích (z toho 
sedmnáct pro F1A) zaregistrováno 117 soutěží
cích ze 121 přihlášených. Po krátké informaci 
o organizaci soutěže bylo v 8.40 h zahájeno první 
kolo.

V kategoriích F1B a F1C bylo rozhodnuto už po 
sedmi kolech. V kategorii F1A však do rozlétávání 
na 240 s nastoupilo 33 soutěžících a do třetího 
rozlétávácího kola na 360 s jich postoupilo ještě 16! 
V něm už naletěl maximum při „kopaném" startu 
å la F1C jediný Jan Vosejpka z Plzně.

Výsledky byly vyhlášeny ještě v sobotu při spole
čenském večeru v areálu ČSAD Plzeň v Plaších, 
kde byli účastníci ubytováni.

Esky v  B rně
Poslední sportovní akcí raketomodelář- 

skó sezóny 1991 byla soutěž pořádaná 10. 
listopadu RMK Junior a DDM Brno 4, 
jejímž cílem bylo znovu uvést do života 
kdysi velmi oblíbenou kategorii modelů 
s nízkotlakým raketovým motorem typu 
Synjet-2, nazývanou zkráceně S-2 
-  „Esky"; v Brně se ujal mezi mládeží 
název „tableťáky". Přestože vlastní moto
ry vyrobil a dodal RMK Mladá Boleslav 
v termínu, výrobu většího množství tablet 
TPH se pardubickému klubu pro materiá
lové potíže nepodařilo realizovat. Soutěž 
se tak stala záležitosti pouze brněnských 
účastníků.

V kategorii kluzáků zvítězil z 8 účastníků 
J. Svoboda. V kategorii polomaket, kde 
oproti dosud platným národním pravidlům 
byla hodnocena i shodnost se vzorem 
a zpracování, byl první P. Havel s mode
lem L-39 Albatros.

A lois Rosenberg

sledkov z dvoch finálových letov mal určif majstra 
Slovenska pro rok 1991. Rozhodlo sa už v prvom 
lete, keď Ernest Tesárek ako jediný zaletel takmer 
15 minút, a tak získal vysoký náskok. V druhom lete 
už mu stačilo iba udržať.

Súťaž bola vefmi dobré zorganizovaná. Všetky 
pásma, na ktorých sa lietalo, bolí kontrolované 
monitorom, o ktorý sa velmi zodpovědně staral Ing. 
T. Bartovský. Ani v jednom případe tak nedošlo ku 
koiízii. Za všetko, vrátane výpočtovej techniky, bol 
zodpovědný Ing. F. Ruisl, ktorému pomáhali nielen 
ostatní organizátoři, ale aj ich manželky. Patří im za 
to vďaka. Vefmi hodnotné věcné ceny věnoval LMK 
Bratislava 2-Trnávka.

Š. Kuchta

Finálové výsledky : 1. E. Tesárek, Bratislava 
2 1936,7; 2. M. Blažek, Holič 1631,8; 3 .0 . Vitásek, 
Holič 1526,9; 4. Ing. J. Onderčin, Zvolen 1421,2; 5. 
J. Michalec, Zvolen 1311,9 b.

Při hodnocení sportovní úrovně mistrovství lze 
bez přehánění konstatovat, že to byla zase jednou 
pořádná soutěž, která potvrdila vysokou úroveň 
našich volných modelářů. Jasné se také prokázalo, 
že lze i vrcholné soutěže pořádat jako otevřené, 
a tak snad už žádný funkcionář nezačne vymýšlet 
„postupová kritéria".

Ing. I. Kornatovský

Výsledky
Kategorie F1A (96 soutěžících): 1. J. Vosejpka, 

Plzeň 1260+240+300+360; 2. J. Blažek, Sezimo- 
vo Ústí 1260+ 240+300+ 352; 3. I. Hořejší, Plzeň 
1260 +240 +300+317; 4. L. Chlupáč, Semily 
1260+ 240 +300+316; 5. K. Kos, Sezimovo Ústí 
1260+240+300+276 S

Kategorie F1B (14): 1. V. Kubeš st., Sezimovo 
Ústí 1290; 2. V. Kubeš ml., Sezimovo Ústí 1282; 3. 
R. Jor, Chlumec nad Cidlinou 1199 s 

Kategorie F1C (7): 1. J. Kaiser, Praha 1390;2. V. 
Paték, Strakonice 1315; 3. J. Michálek, Ostrava 
1289 s

Ve dnech 31. srpna a 1. září se na kopci Raná 
u Loun uskutečnil první ročník Poháru Multiplex. 
Přestože byl zařazen do mezinárodního kalendáře 
FAI, žádný zahraniční účastník se na startu neobje
vil. Sešlo se však šestnáct domácích letuchtivých 
modelářů.

V sobotu, poslední srpnový den, panovalo na 
Rané typicky letní počasí -  teplo, slabý vítr, termi- 
ka. V 11 hodin byla soutěž zahájena prvním star
tem do výrazné „bubliny". Výsledné časy nebyly 
nijak oslnivé, přesto se podařilo odlétat tři kola. 
V prvních dvou nasadil vysokou laťku Zdeněk 
Zemánek, ve třetím se prosadila vyčkávací taktika 
Ládi Koudelky, kterému dobře sekundoval Leoš 
Svoboda. Po třetím kole přestala účinkovat i termi- 
ka, a proto bylo dokončení soutěže odloženo na 
neděli.

V neděli již vál spolehlivé vítr o rychlosti 5 až 7 
m/s, v nárazech dokonce 10 m/s, navíc byl podpo
řen stále silnou termikou. Soutěž tím získala na 
rychlosti i dramatičnosti. Ve čtvrtém kole znovu 
ukázal Zemánek, že létat umí, ale v dalších se již 
viditelně trápil. V pátém kole se opět výrazně 
projevilo taktické umění Koudelkovo, počínaje

Světový pohár 
F1E1991

Poslední soutěží v Oberkotzau 11. 10. 
skončil letošní ročník Světového poháru 
„magnetů“ . Započítávaly se tyto soutěže: 
1 1 .5 .-  Raná, 26. 5. -  Cluj Napoca, Rumun
sko; 10. 8. -  Melchsee Frutt, Švýcarsko; 24. 
8. -  Kárneralm, Rakousko; 19. 9. -  Nowy 
Targ, Polsko, 11. 10. -  Oberkotzau, SRN.

Celkem se zúčastnilo asi 150 soutěžících, 
z nichž 49 se umístilo na bodovaných mís
tech. Nejvíce bodů (70) nasbíral náš Ivan 
Crha. Po vítězství na Rané a druhém místě 
v Rumunsku se dostavil výpadek ve Švýcar
sku a Rakousku, ale na konci sezóny doká
zal Ivan všem svým soupeřům, kdo je v této 
kategorii pánem -  druhé místo v Polsku 
a závěrečné vítězství v SRN bylo nejlepší 
tečkou za letošním vítězstvím ve Světovém 
poháru. Na druhém místě se umístil tradičně 
výborný K. H. Ritterbusch ze SRN. Třetí 
místo obsadil obhájce Jaroslav Mach, který 
nepotvrdil zvlášť na konci sezóny loňské 
výsledky. Na pěkném pátém místě se umístil 
dobře létající Milan Valaštiak.

—lik —

Celkové výsledky; 1. Ivan Crha, ČSFR 70; 
2. K. H. Ritterbusch, SRN 55; 3. Jaroslav 
Mach, ČSFR 37; 4. Helmut Schuberth, SRN 
37; 5. Milan Valaštiak, ČSFR 3 6 . . . .  10. 
Ivan Tréger 24; 11. Rudolf Musil 20; 13. Juraj 
Uhrín 18; 15. Ivo Kornatovský 16; 16. Jiří 
Kalina 15; 22. Milan Mravec 12; 30. Ivan 
Hořejší 9; 35. Jiří Blažek 6; 41. Pavel Stlou
kal 4; 46. Bohumír Berger 2.

šestým kolem však přišly chvíle Václava Vojtíška: 
Co start, to výtečný výkon, a v desátém kole -  za 
ideálních podmínek -  se po desátém průletu jeho 
modelu zastavily stopky časoměřičů na fantastic
kých 39 s! Tímto časem si Vojtíšek zajistil zisk 
poháru a zároveň zaletěl svůj (a s největší pravdě
podobností i místní) rekord.

Celou soutěž sponzorovala firma Pecka Model, 
jejíž majitel zajistil i občerstveni soutěžících až na 
samém vrcholku Rané. Ceny, pohár firmy Multiplex 
a modelářský materiál, předával sponzor osobně 
společně s ředitelem soutěže ing. Tanglem a ve
doucím jury ing. Havlem. Závěrečný ceremoniál 
řídil, stejné jako průběh závodu, startér J. Kohout.

Závod se vydařil, problémy se nevyskytly, soutě
žící byli spokojeni. Lze jen doufat, že druhý ročník 
Poháru Multiplex už bude skutečné mezinárodní.

Ing. R. Tangl

Výsledky: 1. V. Vojtíšek 1000 (8352,6); 2. L. 
Svoboda 983 (8211); 3. L. Koudelka 965,1 
(8060,8); 4. Z. Zemánek 947,1 (7910,6); 5. J. Plch 
909,7 (7598,1) b.

Mistrovství České republiky 
1991 ve volném letu

Multiplex Cup 91
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HOBBY 92
20.-24. 5.1992

-  výstavní a prodejní akce 
s mezinárodní účastí v areálu 
českobudějovického výsta
viště

Specializace -  Dům, Dítě, Za
hrada, Dílna, Cestovní ruch 
Park Centrum České Budějo
vice nabízí možnost prezen
tovat a prodávat své výrobky

všem podnikatelům v těchto 
oblastech, všem kutilům a ko- 
níčkářúm.
Bližší informace na tel. čísle: 
038/41620

Pork Centrum
Park Centrum 
Husova 523 
370 21 České Budě
jovice

Žebříčky ČR 1991
Když jsem v minulém roce psal o významu žebříčků, vůbec jsem netušil, 

s jakými rozpaky budu sepisovat letošní text. Ačkoliv se mi podařilo získat od 
pořadatelů výsledkové listiny téměř ze všech soutěží, není v některých 
kategoriích co sestavovat. Důvod nejlépe ukáže připojená tabulka. Žebříčky 
jsem sestavil jen v té kategorii, ve které bylo možno započítat soutěžícímu tři 
nejlepší výsledky. Do tabulky jsou zahrnutý všechny veřejné soutěže uvedené 
v kalendáři ČMMoS, včetně mistrovství ČR juniorů v kategorii SUM a mistrov
ství ČSFR F4C. V kategoriích UŠ a SUM se neuskutečnila téměř polovina 
soutěží, ve čtyřech případech pořadatel ani po urgenci nezaslal výsledkovou 
listinu nebo zprávu o zrušení soutěže.

Pro letošní rok bylo nakonec možné sestavit žebříčky jen pro kategorii F4B 
a F4C. Tyto žebříčky budou pro federálního trenéra jedním z kritérií pro výběr 
reprezentantů. V kategorii F4B se umístili reprezentanti ve stejném pořadí jako 
na letošním mistrovství Evropy. Pomohlo tomu i rozmístění soutěží, z nichž se 
většina uskutečnila v oblasti středních Čech v dosahu většiny soutěžících. 
Bohužel v této kategorii chybí širší základna, která by dokázala reprezentan
tům „šlapat na paty". V kategorii F4C je situace poněkud jiná, plánované 
soutěže byly rozptýleny od Karlových Varů a Plzně až po Karvinou a Uherské 
Hradiště, a reprezentanti z loňského mistrovství světa nestačili odlétat požado
vaný počet soutěží, a tím i úspěšně zabodovat do žebříčku. Na předních 
místech se tedy umístili další úspěšní maketáři, kteří jsou vážnými aspiranty na 
repezentační dres.

Nakonec mi dovolte, abych se zmínil o stále stejném problému, o výsledko
vých listinách. Přes neustálé opakování se stále řada pořadatelů neobtěžuje 
včasným zasláním výsledkové listiny nebo zprávy o zrušení soutěže. Všichni 
trenéři jsou dobrovolní aktivisté, takové nepořádky jim jen přidělávají další 
zbytečnou práci. Řada výsledkových listin je neúplná, chybí dílčí výsledky 
jednotlivých letových kol, licenční čísla, nebo jsou uváděna stará licenční čísla 
atd. Stará licenční čísla je možno používat pouze pro označení modelu do jeho 
dožití, ale ne pro zápis do výsledkové listiny. Pokud soutěžící neuvede své 
nové licenční číslo, lze pochybovat, zda je vůbec členem ČSMoS. Stejné tak 
nejsou často správně uvedeny věkové kategorie, v řadě případů je soutěžící na 
výsledkovce uveden jako žák, na jiné jako junior apod. To vše způsobuje při 
sestavování žebříčku potíže a může i zpochybnit jejich přesnost.

Ing. P. Rajchart, trenér ČR

Žebříček kategorie F4B: 1. Kusý Vladimír, Litvínov 10 921,5; 2. 
Netopilík Jan, Nymburk 10 828,5; 3. Betka Václav, Nymburk 9792,0; 
4. Stránský Pavel, Nymburk 8788,5; 5. Spurný Josef, Litvínov 
7571,5 b.

Nezapomeňte si u nás objednat zboží, které jsme pro 
vás zajistili od předních našich i zahraničních výrobců
*  Novinky firem Monogram, Revell, Matchbox, Fujimi, Aca
demy, Italeri a Esci pro stavitele plastikových modelů všech 
měřítek
*  Náš nový prodejní hit je létající maketa stíhacího letadla 
Messerschmitt Bf 109E v měřítku 1:15 firmy Flying Styro 
Kit, kterou můžeme dodat též s motorem Modela C 02
*  Stále větší oblibu mezi modeláři získávají barvy Agama, 
jež dodáváme za velmi výhodné ceny v deseti základních 
odstínech a v sadách kamuflážních barev RAF, USAF, 
Luftwaffe a japonského letectva
*  Rádiem řízené automobily předních světových výrobců 
za výhodné ceny
*  Pestrá nabídka modelů bojové techniky a automobilů od 
firmy Solido
*  Co nenajdete v našem katalogu, který byl součástí 
Modeláře 7/91, najdete určitě u nás
*  Pište, telefonujte, faxujte

MPK Mattanelli
Velkoodběr pro státní Zásilková služba pro
a soukromý sektor jednotlivce a kluby
MPK Mattanelli HORYP
Karlštejnská 162 Pokrovského 1757
252 25 Ořech 155 00 Praha 5
faxM  (02) 528 593 fax/tel. (02) 528573

(Hodnoceno celkem 7 soutěžících, 5 soutěžících odlétalo 3 nebo 
více soutěží.)

Žebříček kategorie F4C: 1. Jílek Jiří, Ostrov 11 121,3; 2. Váňa 
Stanislav, Benešov 10 312,0; 3. Voděšil Karel, Benešov 10 237,2; 4. 
Páník Karel, Plzeň-Bory 8315,7; 5. Fend Pavel, Řež 7002,6 b. 
(Hodnoceno 16 soutěžících, pouze 4 soutěžící odlétali po 3 soutě
žích.)

Kat. Počet 
soutěži 
v kat.

Počet
uskut.
sout.

Počet
zruš.
sout.

Počet
pravd.
zruš. Ž

Počet
sout.
J s

Zpraco
vaný
žebříček

UŠ 14 6 6 2 25 13 - ne
SUM 14+1 6+1 6 2 5 11 7 ne
F4B 5 5 0 0 - - 7 ano
RCSM 1 1 0 0 - 1 4 ne
F4C 6+1 4+1 2 0 - - 16 ano
F4C-X 5 4 1 0 - - 20 ne

Vrtulníky 
v Linci

Dne 28. 9. 1991 se na modelářském letišti Enns 
nedaleko Lince v Rakousku uskutečnilo setkání 
příznivců vrtulníků, kterým modeláři z Lince, ale 
i z míst vzdálenějších, ukončují vrtulníkářskou se
zónu. Protože nejde o soutěž, ale o přátelské

polétání, předvádějí zkušení piloti vše ze svého 
umění bez ohledu na soutěžní pravidla.

Kromě modelů ze stavebnic (různé modifikace 
á úpravy) se objevily i modely kombinované kon
strukce. Například i polomaketa amerického bojo
vého vrtulníku AH 64 Apache s motorem 12 cm2, 
čtyřlistým rotorem a hmotností okolo 6 kg. Jeho 
majitel předváděl kromě jiného i odpálení rakety za 
letu. Tentýž modelář předvedl i obři polomaketu 
Bell UH-1 ze stavebnice fy Hirobo. Vrtulník s moto
rem o zdvihovém objemu 22 cm2 a rotorem o prů
měru dva metry byl vybaven funkčním jeřábem a za

letu dopravoval v podvěsu i figurinu. Do třetice 
tento modelář předvedl polomaketu vrtulníku Bell 
206 A Jet Ranger v provedení „Rigid", tedy bez 
pomocného rotoru. Příznivci této kategorie u nás 
jistě vědí, co to znamená pro ovladatelnost a pře
devším stabilitu vrtulníku. Vedle dalších lahůdek 
(třeba elektrovrtulnik s rotorem o průměru 
1400 mm, poháněným motorem Keller 80/8 napá
jeným akumulátorem s 32 články) akci korunovalo 
nouzové přistání v autorotaci, kdy po uvolnění lože 
motoru za letu přistál majitel s modelem téměř „u 
nohy", samozřejmé za potlesku diváků. Až na ►
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^  poškození vyplývající z vibrací v momentě poruchy 
byl vrtulník v naprostém pořádku.

Celou akci provázelo krásné počasí, téměř bez 
větru. Za zmínku ještě stojí perfektní evidence 
kanálů, kdy je absolutné vyloučena možnost vzá
jemného rušení, a to i na obyčejném „nedělním" 
polétání.

Ing. V. Burian, Praha

Ještě
o pravidlech  

C 0 2 -  podruhé
Po přečtení svého článku v Modeláři 10/1991 

jsem se pousmál a povzdechl nad tím, jak ten čas 
letí. O čem jsme přemýšleli na jaře, není pravda na 
podzim, natož na vánoce! Co se vlastně v letošním 
roce kolem kategorie C 02 událo:

Kolotoč kolem pravidel C 02 začal vlastně kvůli 
naší lhostejnosti a neschopnosti se mezi sebou 
domluvit. Čekali jsme, až někdo problém vyřeší za 
nás, a to se také stalo: Maďarští modeláři, vedení 
dr. Benedekem, se ujali iniciativy a přišli se svým 
návrhem mezinárodních pravidel. My jsme jen 
koukali s otevřenu pusou. Snad z šoku ti, co mají na 
starosti mládež, zrušili kategorii C 02 na žákov
ských soutěžích pořádaných domy dětí a mládeže. 
A tak jsme jen nadávali po straně, někteří silnější 
jedinci, kterým kategorie C 02 není lhostejná, se 
ozvali v Modeláři. Já kategorii C 02 také létám, 
a proto jsem dostal nabídku od pana Zlesáka, psát 
do Volného letu rubriku C 02. Nejdříve jsem váhal, 
ale protože jsem pro naši věc chtěl něco udělat, dal 
jsem se do toho. V Maďarsku dr. Benedek organi
zuje tým modelářů, kteří si předávají zkušenosti se 
svými kolegy z Rakouska, kde dokonce založili 
vývojovou skupinu pro létání s modely na C 02, 
v SRN propaguje C 0 2 K. J. Hammerschmidt, v Ju
goslávii Miloš Raletič, jenom u nás nic. Byli jsme 
králové v sifonovém létání, a teď, kdy se nám 
otevřely dveře do světa, bychom toho nevyužili?

Začal jsem přímo u kováře. S panem Benede
kem jsme si vyměňovali názory na pravidla a hleda
li kompromis, který by vyhovoval nám i ostatním. 
Na soutěžích jsem mluvil s účastníky a shromažďo
val jejich názory. Pak jsme to s modeláři v mém 
okolí srovnali, a vznikl návrh, který jsme zaslali 
členu podkomise pro volný let CIAM FAI Ivanu 
Hořejšímu. Návrh se týká převážné nádrže a hmot
nosti modelu: Nádrž 3 cm3 -  startovní hmotnost 
modelu 45 g; nádrž 5 cm3 -  startovní hmotnost 
75 g. Tedy 15 g na 1 cm3 objemu nádrže. Pro 
začátek by takový kompromis mohl být přínosem 
pro všechny modeláře, neboť by mohly létat mode
ly s tří i pěticentimetrovou nádrží společné. Návrh 
by mělo posoudit zasedání CIAM FAI v březnu 
příštího roku a buď jej přijmout, nebo zamítnout. 
Nechtěli bychom, aby jej někdo pozměňoval.

Co by přijetí návrhu mělo za následek? Co se 
týká technické stránky na soutěžích, nic se nemusí 
přehánět. Zvážil by se model vítězům, nebo na 
základě protestu. Měření nádrže není nutné, u na
šich motorů jsou kalibrované nádrže Modela a u za
hraničních existují rovněž technická data udávaná 
výrobcem.

Situace v našem létání se změnila, honba za 
body už je dávno ta tam. Začíná zdravá rivalita 
mezi soutěžícími, ale hlavně se soutěže mění 
spíše na přátelská setkání modelářů i jejich rodin
ných příslušníků. A o to nám všem snad jde.

Dáme se dohromady? Kdo máte zájem o létání 
s modely na C 02, pochopitelné i s maketami, 
napište za váš klub na moji adresu, kolik vás létá. 
Pomůže to při našem organizování se.

Petr Vašina, 
Heranova 1245, 

562 00 Ústí nad Orlicí

QØEIØIIIØEIØ SO
Inzerci přijímá Vydavatelství Magnet-Press, 
inzertní oddáleni (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26,113 66 Praha 1, telefon 26 15 51, 
linka 294.

PRODEJ
■  1 RC soupravu Conrad FM-SS Profi 7/14 (předsta
vena v Modeláři 4/88) -  7-kanálový vysílač, 2 mixéry, 
přepínače smyslů výchylek, dvojité výchylky 
40-100% (f-ce D/R), kontrola vf výkonu i napětí, 
výměnný vf modul; 2 přijímače -  dvojí směšování, 
4 serva S-14 (kul. lož), 2x servo S-15,3x kabel s vyp., 
2 sady krystalů, aku vysílač -  8x Panasonic 500 mAh, 
přijímačové -  500 mAh a 180 mAh Panasonic. Pořizo
vání cena cca 700 DEM, procleno, nyní (8920). Před
vedu, váž. záj. zašlu xerox návodu. Motor pro RC 
buggy 1/10 -  OPS 3,5 cm3 Buggy + spojka kompletní 
+ vzd. filtr. Cena nového 363 DEM, nyní (3630). Píst. 
čerpadlo Conrad s el. mot. (99), am. zat. 3-kolový 
podvozek (285). Letecký motor FSP-225 4-takt, 
36 cm3, 2 kW (Velešín), nepoužitý (4850). Pospa Mo
dell, P. O. Box 68, 120 00 Praha 2. tel. 02/43 97 723
■  2 Plány histor. plachetnic -  galér Trois Lis 17501:50 
a La Dracéne 1675 1:100, bombardy Cacafuego 1750 
1:65 a galeon Golden Hind 15751:60 a Revenge 1577 
1:100 (po 100). Ing. J. Švec, Slunečná 4556, 760 05 
Zlín
■  3 Plány válečných lodí 1:200 -  letadlové Zuikaku 
(120), bitevních Warspite a Vittorio Veneto, křižníky 
Indianopolis, Mogami, Suffolk, Exeter (po 100), ponor
ky Surcouf (50). Ing. J. švec, Slunečná 4556, 760 05 
Zlín
■  4 Přijímače s párem kryst. FM27 Futaba Mikro FP 
R7R (1950) Modela R6 (500), starší motory OPS 
40RIRE (900), HP 40R RC lodní + loď FSR 6,5 
(750+200), stavebnice Igra Asterix, Graupner Race 
Rat, QB-20H (220,1300,550). lam. trup ASK-14 (200), 
nové sady aku Sanyo 6x 1,2 Ah SCR (po 540), FET 
regui. otáček Adams USA 6-24 čl„ 600 W (1200). Z. 
Janáček, Moravská 4779, 760 05 Zlín, tel. 422 30 
-  večer
■  5 T4 AM27 (1200), R6 AM27 (610), 2x ST-1 (po 
365), kabel přij. s vyp. (55), pouzdro bat. (35) nebo vše 
(2500), MVVS 1,5D zábéh (160) + 1,5D RC (250) 
+ 1,5D na ND (45). S. Mudrich, Mařákova 1107, 
570 01 Litomyšl
■  6 Futabu FP7 MAG + 10 serv a přfsluš. (10 000), 
Acorns AP-227 (1200). J. Kuhnel, Dolní Němčíce 26, 
380 01 Dačice, tel. 033 221 72, pá-ne 19-20 hod.
■  7 Nový přijímač Webra Micro S-5 FM, 
51x32x12 mm, váha 19 g, 35/40 MHz s konektory 
pro 5 serv Futaba a Graupner/JR (1800). J. Pipek, 
ČSLA 830, 399 01 Milevsko
■  8 Kompl. Serpent 2WD, kompl. VCS s množstvím 
náhr. dílů, amat. RC buggy, motor Webra 20 + náhr. 
díly, lexan. karosérie BMW M1, amat. elektru Porsche 
+ 2x sada NiCd 2000 mAh, RC soupravu Acorns MK 
III -  vše levně. M. Beníček, Pořádí 9, 607 51 
Nivnice
■  9 Tovární závodní podvozek 1:8 Serpent Sprint 
4WD 6010 TQ, mistr ČSFR a vitéz PEJ 1991 homolo- 
govaný na ME, výborný stav (7500). M. Konečný, 
Palánek 115, 602 01 Vyškov
■  10 Nový nezaběhnut/ motor MWS 2,5 GRR (450). 
I. Durčák, Haškova 749, 734 01 Karviná Ráj
■  11 Nové ruské motory MDS 10-ABC RC Marine 
Speed + tlumič, MDS 10-ABC RC Air Speed + tlumič, 
MDS 6,5 ABC RC Air, MDS 3,5 ABC RC Car Speed, 
MDS 3,5 ABC RC Marine Speed + tlumič, KMD 2,5D, 
Raduga 7A, svíčky KS-2, KS-10 RC, vrtule uhlíkové, 
sklolam., dřevěné 220x120, 457 x 203, 508 x 254. P. 
Opletal, B. Martinů 65, 602 00 Brno
■ 12 RC soupravu Graupner JR D8 SSM/40 MHz, 
vysílač, přijímač, 1 x servo C 505,3x Robbe RS 3000, 
nová nepoužitá (8500). L. Uher, Hraniční 312, 277 11 
Neratovice, tel. 0206/983 043
■ 13 Větroň V2, F3B (600-900), motor MVVS 2,5 cm3 
(150). D. Dzurek, Štúrova 24,900 28 Ivánka pri Dunaji
■  14 Plánky lodi, seznam zašlu. R. Horák, Golanova 
32/6013, 917 00 Trnava
■ 15 Motory MVVS 3,5 GFR RC (800) nový, Junior 
2 + tlumič (250), RC souprava Modela 4 AM27 Rx + Tx 
+ zdroje + příslušenství (1300), možnost přeladěni; el. 
otáčkoměr (600). J. Martének, Alešova 29, 678 01 
Blansko
■ 16 RC auto speciál 4WD -  dvoust. převod. + náhr. 
díly + obuti +  karosér. V1, V2 -  bližší odpověď za 1 Kčs 
známku (4500), RC soupravu Acorns AP 227 MK III 
(2300), soustruh na kov (6000). A. Dřezo, Pod kaštany 
30, 616 00 Brno
■ ’ 17 Novou RC 4-kan. soupr. Graupner FM 4014, 
40 MHz modul, system + 1 x servo C507 (5400), nový

elektrostartér let. mot. do 15ccm fy Conrad obj. č. 
224667 (990), pár X-talů 35 MHz 65. kan. pro soupr. 
Conrad FM (340). V. Strnad, Faml 348,345 06 Kdyně, 
tel. 0189/912 48
■  18 RC súpravu Robbe F-14 kompletná v orig. 
balení, nepoužitá, rozšířená o 2 lineår, potenciom. na 
7-kan., možnosf rfalšieho rozšírenia (380 DM alebo 
6800 Kčs), stav. Astir s málo rozost. trupom (450), nový 
nezaběhnutý motor Junior 2GFS + RC karburátor 
+ tlmič (600). M. Cetkovský, Svidnícka 21, 821 03 
Bratislava, tel. 234 987
■  19 Plány obřích RC polomaket a RC polomaket, 
dřevěné vrtule pr. 250-800. B. Misterka, Dobrovského 
437, 340 22 Nýrsko
■  20 Aerosil i větší mn. Cena za 1 litr (150). J. 
Tomešek, Nerudova 1185, 790 01 Jeseník, tel. do 14 
hod. 3161
■ 21 RC amat. 2-kanál. soupravu + 2 ks ST-1 (990), 
RC etektru 1:12 4WD, řemínek, lehká, rychlá, silik. kola 
(1290), motor Le Mans 240 SB převinutý na 8 min. 
(500), nové servo Futaba FP-S29 (450). J. Fiala, Polní 
654, 431 51 Klášterec n. O.
■  22 Větroň s pylonem porn. mot. 1,5 cm3 mezi 
křídlem, laminát, trup, rozp. 2m  (500); vétr. křidla 
dělená, rozp. 2 m (150), soupravu T4 AM27 (2500). J. 
Průcha, Budovatelská 1026, 388 01 Blatná
■ 23 RC soupravu Modela 6 FM27, náhr. přijímač, 
2 kabely s vypínačem, 2x zdroj Rx, 1 x  Tx, 4 serva 
Robbe RS-10 -  komplet (6800), dále komplet. RC 
soupravu Acoms Techniplus (2500), motory Enya 1,65 
(200), Enya 3,2 (250). V. Pajurek, J. Weisse 999, 
514 01 Jilemnice, tel. 0432/2020
■  24 Dvoustupňové pákové moduly 6. a 7. kanálu na 
vysílač Multiplex Europa Sprint vhodné na servospín., 
podvoz. apod. M. Víšek, Berlínská 2749,390 05 Tábor
■ 25 1 rok starou RC soupravu 6 FM27 (3300), málo 
používanou. E. Herudek, 1. máje 41, 747 23 Boletice
■  26 RC soupravu Robbe FMSS 35 MHz -  T4, 2x 
přijímač, 15x serva Futaba (levné), tlumič výf. 6,5 F 
(100), servokabely, 20 ks NiCd 900 (15), ASW-19,5 m. 
A. Dodek, Lupenice 40, 517 54 Vamberk
■  27 Spurt RC-P celobals. nezalétaný na mot. MVVS 
2,5 F (500). J. Bryknar, kpt. Jaroše 329,541 01 Trutnov
■  28 Nový RC North Star 2000 na motor 6,5 cm3 
(1300) -  osobný odběr. D. Dzurek, Štúrova 28,900 28 
Ivánka pri Dunaji
■  29 RC soupravu Futaba Attack-4 + Acu. Robbe 
+ F3F Varan, vše nové + přísluš. V. Lokvenc, 543 41 
Lánov 252
■  30 Standard servo S188 -  43 gramov (390), mini 
servo S189 -  32 gramov (590). E. Ježík, Beethovenové 
22, 917 08 Trnava
■  31 2-kanál. RC soupravu Robbe Compact AMSS, 
nová (2500), 2 x  serva Futaba FP-S22 (300). J. Mai- 
vald, U háje 1506, 530 03 Pardubice
■  32 Odporový drát Kanthal na řezání polystyrénu 
1 m (po 20), šedá serva (200), žlutá serva C05 (200), 
Tono 5,6 (200), Enya 19 (250), tr. Universal (150), bat. 
Saft 2 Ah (60). Koupím lad. výfuk na Moki 10. E. Salcer, 
Neštémická 23, 400 07 Ústí nad Labem
■  33 RC Modela 6 AM35 Tx + Rx málo používaná 
(2100). J. Merhaut, Hakenova 380, 463 03 Stráž nad 
Nisou
■  34 RC soupravu Graupner JR Exzelent FMsss 
T301 2H, 2x přijímač, 2x zdroje, 10x servo + pult 
(7000), RC vrtulník Heli-Star Kolektiv -  autorotace, 
motor OS Max 10; ložiska pr. 3 mm (po 15), pr. 4 (po 
15), vrtulník (3000) -  končím -  osobni odběr. J. Dolen- 
ský, 512 31 Roztoky u Jilemnice 338
■  35 RC soupravu T6 AM27 + přij. Acoms + 3x 
servo AS 5 + bat. (vše 2600). M. Roztočil, U stadiónu 
730, 537 03 Chrudim
■ 36 Elektru Porsche 934 M 1:12 (500), Holiday 
Buggy Μ 1:10 (950), RC plachetnici (700), sintr, aku
mulátory Sanyo 1,2 Ah. K. Daněk, Vinohradská 101, 
130 00 Praha 3
■  37 Letecké motory OS Max 60 FSR 9,95 ccm, Enya 
09-III 1,62 ccm. 781 35 68 Praha -  večer
■  38 Soupravu Modela T4 AM27 -  Tx, Rx, vypínač, 
pouzdro bat., popruh (1490) -  možno i s NiCd Panaso
nic. 4 ks serva S-17 (po 480), 1 ks servo ST-1 (250). M. 
Stuchlík, Jeseniova 120,130 00 Praha 3
■ 39 Nepoužité servo Kraft 14II bez konektoru (400), 
ani ne zaběhnutý motor OS Max 6,5 FSR (1100). A. 
ňíha, Husníkova 2082, 158 00 Praha 5
■ 40 St. servo S-198 (po 390), mini servo S-189 (po 
590). E. Ježík, Beethovenové 22, 917 08 Trnava
■ 41 Kolejiště TT nepoužité, trakční vozidla, vagóny, 
koleje, výhybky, příslušenství. J. Hulín, Sněženková 
25, 100 00 Praha 10, tel. 755 17 25
■ 42 RC soupravu Futaba FP-8 JN -  Module, 8-kan„ 
Dual r., mix., baterie (4000). L. Lambeiti, Machatého 
679, 152 00 Praha 5, tel. 798 96 57
■  43 Modely áut Burago, Revell, Matchbox Yester 
Year a kúpim modely F-1 Burago. Zoznam za známku. 
J. Beníček, Študentská 30, 917 00 Trnava
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BRNO -  intershop BOBY 
Dominikánské nám. 2, pasáž JALTA

Prodejní doba: Po-Pá: 8.30-18.30, So: 9.00-12.00 
tel.: (05) 221 55

zveme Vás do příjemného prostředí, kde k dobrému jídlu 
a pití si můžete vybrat:

•  manželkám -  kosmetiku, luxusní textil, prádlo, oblečení
•  dětem -  hračky, plastikové modely
•  pro domácnost -  špičkovou elektroniku a el. spotřebiče
•  a nakonec, něco příjemného pro naše krásné hobby od 
tuzemských i zahraničních firem: ROBBE-FUTABA, JAMA- 
RA, KAVAN, GRAUPNER, WEBRA, MULTIPLEX

Zásilkový prodej 
modelářských potřeb 
hraček
plastikových modelů 
zajišťuje:

Ing. J. Rumreich 
Lelekovice 416 
664 31 Brno 
fax: 0522156

Koněvova 223 
130 00 Praha 3 
tel. 82 68 88 
Fax 82 67 78

Plastikové
stavebnice
firem
ITALERI
DRAGON a barvy 
MODEL MASTER

nabízí za
vynikající ceny ve 
výhradním 
zastoupení pro 
ČSFR firma

BÍLEK
Zásilkový prodej i 
prodej ve velkém.

■ 44 RC Acoms MK III (1500) bez serv, RC Modela 
6 AM27 s bater. 900 mAh (2300) bez serv. přijímač 3- 
kanál. Modela (500), přijímač Acoms 4-kanál. (800). 
Vše spolehlivé. J. Skácel, Smrčenská 7,586 02 Jihlava
■ 45 RC vrtulník s motorem Raduga 10 ccm, kolektiv, 
říz. (3000), RC buggy s motorem 3,5 a RC soupravu AP 
227 MK 2 (3800), RC model větroně Jantar, rozp. 
3900 mm (1500). J. Dušek, U Bažantnice 493, 507 00 
Lázně Bělohrad
■ 46 Trup Universal (200), rozprac. stav. Trenér Mo
dela (500), el. mot. Kyosho 240 SB (1000), aku. 1,2 Ah/ 
7,2 V Sunrise (1 sada 250), nabfjač 2x 120 mA/220 V 
(250). S. Kalaš, I. Krásku 248/2,017 01 P. Bystrica
■  47 Nové servo ST-1 bez konekt. (300), lét. RC V2 
(F3J), lam. trup, fólie, brzdy (700), zhotovím RC V2, 
F3J, dohoda. Ing. J. Cafourek, Slovanská 74, 405 02 
Děčín
■ 48 RC soupravu 6 FM40, vys. (FM, AM), Dual Rate, 
NiCd Varta, 2x přijímač 6 FM40, 4 AM40, 1 pár X-tal 
40 MHz Robbe, NiCd Rx, 4x servo S-15 a další přísl. 
(3990), 2x F3A Espada 6,5 (po 900), Presto (1000), 
moto. mod. 2,5-3,5 polomaketa (500). Vše nové, nelá
tané, souprava 1 hod. v provozu. P. Meduna, Obce 
Ležáků 493, 537 01 Chrudim
■ 49 Spolehlivý Acoms AP-227 MK 111 komplet (2500), 
motorový naviják 50 cm3 vleč. šňůry (1700), zalátaný

Nabíječe akumulátorů
7 variant v cenách od 295,- Kčs do 4470,- Kčs 
podle výbavy:
-  nezávislé nabíjení několika sad aku součas

né
-  stabilizované nabíjecí proudy
-  přepínatelné hodnoty nabíjecích proudů
-  účinné nabíjeni pulsním proudem
-  výstupy pro rychlonabíjeni
-  automatika řízená mikroprocesorem
-  vybíjení s automatickým přepnutím na nabí

jení
-  automatické vypnutí po nabiti
-  číslicový voltmetr (ampérmetr), stopky
-  měnič napětí pro nabíjení z autobaterie
-  možnost nabíjení autobaterie 
Záruka 12 měsíců, servis zajištěn.
Prospekt proti 4korunovým známkám na adrese: 
Ing. M. Prokeš, Roudnická 450, 182 00 Praha 8

LMK NH Ostrava prodá levné balsu, nosníky, 
papír, překližku, palivo Ž, lam. trupy, gumu, sklo, 
uhlík, kevlar a zprostředkuje prodej různého mod. 
materiálu i hotových modelů. Od. 8.12. každou 
neděli od 9-14 hed. v klubovně klubu u zast. 
tramvaje č. 9, Nová huť, hlavní brána. Katalog, 
aktualizovaný každý měsíc, zašle za 5 Kčs 
a známku B. REICHARD, Plavecká 1, 705 00 
Ostrava 3. Materiál zašleme i na dobírku.

V) Μ Λ  JAN PECKA -  PRODEJ 
Γ/V í MODELÁŘSKÝCH POTŘEB

Nabídka na leden: RC soupravy Graupner 
a Multiplex, plastikové modely Revell, Ita- 
leri, Supermodel a Matchbox, štětce, bar
vy Humbrol.

Ul. Karolíny Světlé 3, 110 00 Praha 1 
tel. (02) 26 83 74
Po— Pá 9.00— 18.00 So 9.00— 13.00

/ I m š i A K  nám. SNP 13 
r t  m o del  B. Bystrica 

^ ____ M  Sp o r t  tel. 088/244 05

Ponuka na január: Publíkácíe Squadron Signal 
in Action; stavebnice plastikových modelov firiem 
Tamiya, Revell, Academy; RC súpravy Multiplex, 
Graupner, Futaba; dovozové motory 1 0 c n r

Z-125 Šohaj 2 dle Modeláře (1500), osobní odběr. 
Lam. trup polomakety LF-107 Luňák (280) na dobírku. 
J. Kudláček, Podháj 643, 543 71 Hostinné
■ 50 2-kan. RC soupr. Simprop-Sanwa, 2 serva S-15, 
pult, perf. stav (1500). P. Šlajs, Rooseveltova2,301 14 
Plzeň, tel. 344 66
■ 51 1:12 -  Tamiya-McLaren M23 (750), Renault 
RE20 (1t), Airfix-Bentley (1t), 1:43 -  Box-Ford GT40 
(600), Starter-Mercedes C9 (1t). V. Janiga, PP 116, 
034 01 Ružomberok
■ 52 Novů RC súpravu T6 FM27 + příslušenstvo 
+ 3 ks serva ST-1 (4600). P. Bičan, Prostějovská 57, 
080 01 Prešov
■ 53 Makety bit. lodi 1:200 s el. mot. Bismarck, King 
George (2500), Jamato, Rodney (2000), North Caroli
na, Saratoga (1500), torp. člun PT105 (800). P. Hrdina, 
Pod Šmukýřkou 1080, 150 00 Praha 5

KOUPĚ

■ 54 RC motorovou maketu F4C, maketu kolesového 
parníku vhodnou pro zabud. parního stroje. P. Girl, 
Lublaňská 49, 120 00 Praha 2, tel. 229 88 71
■ 55 Sestavený QB-20 s křidélky, bez motoru. M. 
Stuchlík, Jeseniova 120, 130 00 Praha 3
■ 56 Staré modelářské spalovací motory do r. výroby 
1975, motory ze souč. produkce bývalých soc. států 
a amatérské výroby -  i poškozené, neúplné nebo jen 
části. Cenu respektuji. V. Strnad, Farní 348, 345 06 
Kdyně, tel. 0189/912 48
■  57 Elektricky ovládané výhybky a rozpojovače va
gonů fy. PIKO rozchod „HO" (cca 10 ks) -  nejlépe 
nové. Nabídněte stav a cenu. Ing. Tichava, Strakonic
ká 175, 341 01 Horažďovice
■ 58 RC soupr. Mars II. F. Kašpárek, 257 41 Týnec n. 
Sázavou 271
■ 59 Sběratel motorů ze SRN hledá staré dieselové, 
benzínové nebo žhavicí motory, výměna za modelář
ské artikly jakéhokoliv druhu je možná a vítána. Norbert 
Koch, Weissenfelser Strasse 5, 0-4070 Halle, SRN

RŮZNÉ

■ 60 SCH-servis RC modelů. Podle dodaných plánů 
nebo návrhů zhotovím konstrukční RC větroně a elek- 
trolety
(i stavebnice) nebo jejich části. Rozp. max. 3000 mm. 
St. Chvála, Krupská 3083, 1C« 00 Praha 10, tel. 02/ 
7821062
■ 61 Potřebujete pro svůj model podvozek? Obraťte 
se na IPF! Pevné a zatahovací podvozky, čerpadla 
paliva, vidličky, páky atd. Katalog za 3 Kčs. Pište na 
adresu: Petr Flídr, U smaltovny 20, 312 19 Plzeň
■  62 Kovové liate figurky z „kindervajec". Inzerát 
platí stále. V. Janiga, PP 116, 03401 Ružomberok

.0.
η  I  Veleslavínská 26/4 

C  b i f l  16200 Praha 6 
% ■  f c  ■ tel. 31 66 22 16

ČETO nabízí kvalitu a okamžité dodání
přímým a dobírkovým prodejem:

Přijímače: R4 AM 27 bez krystalů 490 Kčs
R6 AM 27 bez krystalů 550 Kčs
R4 AM 35 bez krystalů 560 Kčs
R6 AM 35 bez krystalů 620 Kčs
R4FM 35 bez krystalů 670 Kčs
R6FM 35 bez krystalů 720 Kčs

Přijímače AM-FM 35 lze použít rovněž k sou
pravám Acoms a Futaba (vyjma s. PCM)

Vysílače T4AM27 1260 Kčs
T6AM27 1370 Kčs
T4AM35 1790 Kčs
T6AM35 1890 Kčs
T4FM35 1850 Kčs
T6FM35 1950 Kčs

Sada T4 AM 35 3620 KČS
Sada T6 AM 35 3980 Kčs
SadaT4FM35 3720 KČS
SadaT6FM35 4080 Kčs

Sada T4 obsahuje: T4 +  R4 +  kabel Rx +  pouz
dro baterie + sada krystalů +  2 serva (Japan) 
Sada T6 obsahuje: T6 +  R6 + kabel Rx +  pouz
dro baterie + sada krystalů + 3 serva (Japan)

Zástrčka serva 13 KČS
Kabel přijímače Rx 80 KČS
Pouzdro baterie 70 Kčs
Sada krystalů AM 27 130 kčs
Sada krystalů AM 35 150 Kčs
Sada krystalů FM 35 od 1.92, cca 150 Kčs

Dále přelaďujeme RC soupravy AM 27 MHz na 
AM 35 Mhz včetně oprav. Cena, zahrnující 
opravu, nový schválený ví díl + 1 pár krystalů
AM 35, je přibližně 800 až 850 Kčs.

ČETO spol. s r.o. 
Veleslavínská 26/4

162 00 Praha 6 
tel. 31 66 22 16
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Eraupner Modellbau

SHARK
Délka Rádiem  řízená ponorka
555 m m s e lek tropohonem

Zásilkový prodej pro jednotlivce i velkoodběratele zajišťuje 
obchodní zástupce pro ČSFR URBANIEC

Brožíkova 10/1105
735 06 Karviná-Nové Město
te l. 069 93 /  459 003

Záruční i pozáruční servis zajištěn.

H4CKER
A

Pozor!
Adresa prodejny změněna

Nabízíme Vám RC stavebnice 
a rychlostavebnice aut, letadel, lodi, 
buggy, vrtulníků z naší i zahraniční 
produkce. Vše ve velkém výběru již 
od nejnižších cenových relací.
— RC soupravy, NiCd akumulátory
— vteřinová lepidla, 5-min. epoxidy, 
aktivátor, Speedy Combine Pulver
— barvy Humbrol
— serva od Ultra mikro po Jumbo
— broušenou balsu, kvalitní smrkové 
lišty
— stříkací pistole německé firmy 
Aero-pro
— startéry, žhavicí koncovky, kužely, 
nádrže
— palivo pro žhavicí a detonační 
motory
Speciální nabídka: modely aut firmy 
Matchbox řady Convoy a plastikové 
stavebnice firem Italeri, Revell, Match
box
U nás si vybere každýl

Prodejna: Husitská 68, Praha 3
— Tel/Fax: 75 35 35
Otevřeno: Po -  pá 09.00 -  18.00 h.

Zboží zasíláme též na dobírku
Za výhodných podmínek dodáváme 
zboží velkoodběratelům

• f e .

Dětskou radost zaručí

MATCHBOX
★ Dovezli jsme pro Vás to nejlepší z bohatého 
sortimentu firmy Matchbox
★ Určitě si vyberete ze 75 typů série „Miniatures"
★ Stále větší oblibu získává kolekce nákladních 
automobilů „Convoy" a „Team Convoy"
★ Pro sběratele modelů letadel nabízíme to 
nejzajímavéjší z řady „Skybusters"
★ Jednou z úspěšných novinek firmy Matchbox 
je série „Motorcity", z níž dodáváme i funkční 
modely
★ Pro náročnější nabízíme modely v oblíbeném 
sběratelském měřítku 1:43; unikáty pro doplnění 
sbírky „Models of Yesteryear" a bohatý výběr 
modelů „Dinky Colection"

Velkoodběratelům dodává v krátkých lhůtách 
a za výhodné ceny

MPK Mattanelli 
Karlštejnská 162 
252 25 Ořech 
fax/tel.
(02) 528 593

^irnSmr
J e d L

Modelářská 
prodejna 
FRIEDRICH 
M. HELLER

CHAM -Janahof 25, SRN 
tel. 09971/3812 — N,A 

Produkce firem: Graupner, Robbe, 
Kavan, Multiplex, Slmprop, Kyosho

Nováček
130 00 Praha 3, Krásova 34 

Prodejní doba 9-12, 13-18 h
Nabídka na leden: Balsová prkénka různých 

tloušték, balsová hranoly, překližkové tabule 
60 X  60 cm různých tloušték, koiejlvo HO, RC 
soupravy Futaba-Robbe.

O aktuální nabídce se informujte na tel. 
(02) 627 87 89

Fa MERC0S Vám nabízí

El. obousměrný regulátor s brzdou:
OER -  B 10/20 -  pro el. motory MABUCHI 
380, 540, 550 apod. -  nastav, výkon 
a brzda, termopoj. Im =  20 A (20 s) se 
stab, napětí pro přijímač a servo (BEC) 
60 g 62 X 37 X 24 mm, cena 1150,- Kčs.

Servis zajištěn. Jaroslav Rzepka, Spor
tovní 4, 701 00 Ostrava

bpBCial.
ponúka v spolupráci s holandskou Fy Berton najmodernejšie ultra 
fahké podvozky Serpent Sprint C -  6000 pre RC automodely so
spalovacím motorom v mierke 1:8 za podstatné znížené ceny 
30-50%.
Kompletný servis + náhradně diely, originál kvalitně gumy, lexanové 
karosérie, motory 3,5 ccm, servá, ložiská, výkresově dokumentáciu, 
katalog 12 Kčs + poštovné.

Ing. Juraj Hudý, Díbrova 6/4, 
91101 Trenčín, tel. 0831/336 69
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Rozdělení pásem 35 a 40 MHz 4/11
Rady pro elektroletce 5/12
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Kontrolní měření Četo AM 35 11/12
DmychadlovýRC model F-117 11/17
Nabíječ MN 250 12/10
Přehled RC maket 1991 12/15

Čs. letecké modely
9 0 1 -Model F1E 1/8
730- C 0 2 model 1/8
Historický model Tandem JM-3 1/10
Piper L-4H na C 02 1/11
Rekreační RC Antares na 6,5 cm3 1/14
KL-88F1B 2/8
U-polomaketaBe-252BetaScolar 2/9
A1 Bára 2/10
Rekreační RC Mini Jet na 3,5 cm3 2/14
Historický motorový model Korzár 2/16
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A3R-115 5/10
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Biko C 02 6/10
F3F Ďábel 6/13
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Mistrovství SR v kategorii F3J 12/26
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F1AS. Makarova 8/6
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Hansenúv 12/9
Koňské závodiště kontra
aerodynamický tunel 11/8
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Hutter H-17 1/16
Aero Ae-10 2/17
S-7 Courier 3/18
Douglas Skyraider 4/14
Antonov A-15 5/18

Me 163 Komet 6/18
Zlín ZXIII 7/16
Kitfox 8/18
Lavočkín La-9/La-11 9/16
Hi Max 10/16
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Odhazovací kontejner 3/20
Vímík S7A EOS 4/16
Hlavice z pěnového polystyrénu 4/16
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Přebor ČR žáků 10/30
Škoda přeškoda 11/20
Mistrovství ČSFR S7 a S8E 11/20
Mistrovství Slovenska 11/27
S4B Amigo 12/18
Mistrovství ČR 12/18
Esky v Bmě 12/26

Lodní modelářství
Stavba modelů hist.
lodí 1/22; 2/21; 3/24; 6/21; 8/23;
Okna lodních modelů 1/23
Budík jako převodovka 1/23
Mistrovství ČSFR F a FSR-E 1/26
Třípolohový přepínač 3/25
RC rekreační model BPX-01 4/18
Kam jde vývoj? 5/20
Rekreační model F-50 7/18
Přebor ČR žáků 8/23
VI. světová soutěž Naviga v C 9/20; 11/22
ME v kategorii F1 9/21
Přátelská soutěž 9/21
RC model Orfeus 10/22
Mezinárodní soutěž Naviga C 11/22
Mistrovství Čech a Moravy F 11/23
Rekreační RC model Smaragd 12/20
Majstrovstvá Slovenska 12/20

Železniční modelářství
Stane se Lipsko Norimberkem 1/24
Tradiční regulátor 1/25
Mistrovství ČSFR 1/27;4/30
Lokomotiva ř. 735 (T 466) 2/24
XXXVII. mezinárodní soutěž 2/26
Parní lokomotiva 498.0 3/26;4/21
Modelová železnice v Norimberku 5/24
Výsypný vůz Fall (Wap) 6/26
Setkání železničních modelářů 6/26
Epochy v modelové železnici 7/22
Co tím autor myslí? 7/23
Ze světa malé železnice 7/23
Papírové modely 8/26
Přehled norem NEM 8/26
Modelová železnice po zániku NDR 8/27
Železniční modeláři v Olomouci 9/24
TV MOROP v Góppingenu 9/24
Mistrovství ČSFR 9/25
Nákladní vůz Zav/Hadgs 10/24
Integrovaný obvod místo relé 10/24
Osobní vůz Bai 11/24
Pod stromeček vláček 11/25
ZIMO elektronik 12/24
Falešná lokomotiva 12/25

Automobilové modelářství
Lola LC 90 2/22
ALDC289 3/22
Podvozek RC-ES 4 x  4J 5/22
Mistrovství ČSFR elekter 5/22
Moravsko-slezský pohár 5/22
Modeláři v tělocvičně 5/22
Soutěžní podvozek BMT 891 6/24

Autíčkáři v papučích 6/25
Heidegger ATF Lola Horag Can-Am 7/20
Soutěž na koberci 8/24
Jak dál v RC elektrách 8/25
Mistrovství ČSFR RC buggy
Off-road 8/25; 12/22
Chevrolet Corvette 9/22
XIII. GPLaugaricio 10/20
RC elektry 1:10 10/21
Pružné připojeni táhla 10/21
Yankee Racing Show 11/21
XX. minirallye VSŽ 11/21
JaguarXK-120 12/22

Sloupky
J. Kaliny 1 /4; 4/4; 7/4; 10/4
Ing. J. Havla 1/12; 7/10; 9/10
J. Lejska 1/22; 4/18;5/20; 10/21
Ing. I. Hořejšího 2/4; 5/4; 8/4; 11/4
J. Suchomela 2/12; 4/10; 6/12; 12/10
Ing. B. Votýpky 3/4; 6/4; 9/4; 12/4
Ing. T. Bartovského, CSc. 8/12; 11/12

Motory
Přídavný tlumič M W S  6,5 2/12
Ze dvou motorů jeden 3/24
Modela C 0 2 v teorii a praxi 5/8
Elektromotor Mega R4 10/10
Rossi90 10/14

Pracovní pomůcky
Nůž 1/4
Stříkací pistole 2/4
Místo kolíků na prádlo 3/4
Otočná podložka 3/25
Svérka z pantů 3/25
Zkracování šroubů 3/25
Kryt zásobníku plynu 4/4
Řezačka pěnového polystyrénu 4/11
Vykružovací přípravek 10/5
Kapesní vrtačka 10/14

Představujeme
Sunny 2000 3/13
Graupner Pinto 4/20
Isensee Holli 6/8
Kawasaki GPz-400F 6/24
DH Vampire Mk. 5 7/20
Pilatus P-6 Porter na C 02 8/6
RC člun Eco Speed 8/22
Rhino 4WD 8/24
Lavočkín La-9/11 9/22
Helio Courier 10/11;11/15
Kreslení s ModelCADem 10/14
RC buggy Jamara Z1 10/20
Messerschmitt Bf-109E na C 02 11/6
Služební vůz Ds/Daa-k 11/24
DesignCAD 12/15

Nové knihy
RC Elektroflug 4/28

Různé
Nejmenší kamión na světě 1/18
Trofeo Internationale a mafie 1/26
Mini Holly 4/5
Čím začít 5/4; 7/4; 11/4
65 let MLL 6/3
Nejmenší model s motorem C 02 6/8
Soutěž letecké minimuzeum 9/4
Jak seriál pana Dietla 10/28
Obsah ročníku 1991 12/31

Obálky
1. str. obálky: Titulní snímek s textem v každém 

sešitu
2. strana obálky: Co dovedou naši modeláři? 
-  snímky nových čs. modelů v každém sešitu
3. strana obálky: Létáme pro vás 1; v seš. 2-5,11 
Viděno objektivem, 6 Me 163 Komet, 7 Zlín Z-XIII, 
8 Kitfox, 9 Patriot, 10 6. ročník FITEM, 12 Habicht
4. str. obálky: snímky čs. a zahraničních modelů: 
1 Top Gun; 2 model Engineer and Modelling Exhi
bition; 10, 11 inzerce

Inzerce řádková a plošná: 1/30; 2/29; 3/29; 4/ 
18, 28; 5/12, 28; 6/23, 26, 29; 7/28; 8/28, 30; 9/28; 
10/30; 11/29; 12/28
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4 Angličan 
Butch Had
land zvítězil 
na I. ročníku 
Interscale, 
který se létal 
koncem září 
v Nottingha- 
mu, s make
tou Piper Cub 
„Clipped 
W ing“ , pohá
něnou gumo
vým svazkem

Vítězem mistrovství ČSFR v kategori 
buggy se spalovacím motorem se v Poříč 
nad Sázavou stal Jan Kadlec z Prahy. Jehc 
model je poháněn upraveným motorerr 
MVVS 3,5: na rozdíl od běžných zvyklost 
jsou obě převodovky uzavřené a s olejovoi 
náplní

^  V Měřička 
z KŽM Plzeň 
zhotovil 
v modelové 
velikosti HO 
vůz na pře
pravu ce
mentu řady 
Raj

► S pečlivě 
propracova
nou maketou 
remorkéru 
Garant zvítě
zil ve třídě 
F2A+B se
nior M. Šes
ták z Hulína 
na mistrov
ství Čech 
a Moravy

4 Na 19. ročníku 
Mezinárodního 
setkání historic
kých větroňů ve 
švýcarském 
Schaffhausenu 
bylo 57 „oldtime- 
rů“ . Přítomni všal· 
byli i modeláři, kte 
ří létali každý ve
čer

Sním ky: M. Salaj- 
ka (3), O. Šaffek 
(2)
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