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M A  P O Č E S T  I .  S J E Z D I !  S V A Z A R M U
Na základě dobrých příkladů modelářských závazků k I. sjezdu 

Svazarmu, které jsme otiskli v minulých číslech, začínají redakci 
LM  již  docházet zprávy o závazcích modelářů i z  jiných míst. 
Je pozoruhodné, že jsou to zejména menH organisace, kde letečtí 
modeláři správné chápou význam předsjezdového závazkového 
hnuti pro posílení organisace Svazarmu. Naproti tomu modeláři 
mnohých krajských aeroklubů dosud neodpovědili na naši výzvu,

aby napsali, jak se zapojili do předsjezdového hnutí, č i  se snad 
sjezd netýká modelářů v K A Č. Budějovice, Ústi n. L ., Hradec 
Králové, Ostrava, Bratislava, Nitra, Zilina, Košice a Prešov? 
Očekáváme, soudruzi, vaše zprávy, které rádi otiskneme v příštím 
čísle!

Dále otiskujeme několik pěkných zpráv, které jsme dostali do 
uzávěrky tohoto čísla.

PARDUBICE
Na výroční schůzi modelářského odboru 

KA Pardubice v listopadu se projednávala 
zpráva o činnosti modelářů v Pardubickém 
kraji. Bylo zjištěno, že se činnost proti 
minulým letům podstatně zlepšila. V roce
1954 bylo v KA organisováno jen 8 mode
lářů stupně C, organisačně nebyla vedena 
ani členská základna, ani odbor. Propagační 
činnost byla slabá a účast na soutěžích 
minimální.

Činnost v r. 1955 byla mnohem bohatší 
a výsledky uspokojivější. V KA je nyní 
organisováno několik desítek modelářů- 
sportovců, kteří mají hotový výcvik stupně 
C. Členské schůze se konají po 2 měsících, 
výbor se schází týdně. Propagační létání 
s U-modely při slavnostech a sportovních 
vystoupeních byla od 1. kvétna 1955 téměř 
každou druhou neděli.

Na výroční schůzi byla přečtena zpráva 
z LM  11/55 o závazcích modelářů KA 
Brno, vyhlášených na počest I. sjezdu 
Svazarmu. Modeláři KA Pardubice se 
rozhodli připojit se k závazku brněnských 
modelářů. Výroční členská schůze při
jala k tomu účelu usneseni:

1. Splnit směrná čísla výcviku v jed
notlivých stupních na 100 % do 30. záři 
1956.

2. Členské příspěvky klubu za I. polo
letí 1956 budou vyrovnány do 31. prosince
1955 (uzávěrka LM 1/56 10. 12. 55 -  
pozn. red.).

3. Uspořádat modelářské soutěže podle 
plánu ve všech okresech (okresy mezi se-

/. celostátní sjezd naši vlaste
necké organisace, jehož svoláni je při
praveno na květen 1956, bude mít mimo
řádný význam nejen pro naši vnitro- 
svazovou činnost, ale pro rozvoj branné 
výchovy vůbec.

Veškerá opatření Ú V Svazarmu ke 
sjezdu jsou zaměřena nejen k upevnění 
jednotlivých svazarmovských orgánů, ale 
současně i k popularisaci činnosti Svaz
armu mezi obyvatelstvem.

Jedním z propagačních opatření je vy
dáni sjezdové známky. Sjezdová známka 
je  modrá a její hodnota je 2,— Kčs. Je 
určena především členům Svazarmu a 
bude se vylepovat do nového členského 
průkazu na 5. straně do obdélníčku 
„Zvláštní známka".

Vylepování sjezdových znåmek'se sta
ne důležitou součásti práce našich agi
tátorů v ZO, kteří j i  nejen osobně kaž
dému členu vylepí, ale současně s nim 
projednají uzavřeni osobního závazku 
v předsjezdové soutěži. Náčelnici a rady 
klubů zajisti, aby členové klubu měli sjez-

bou) a organisačně je připravit nejpozději 
1 měsíc před konáním.

4. Uspořádat čtrnáctidenní instruktor- 
ský kurs pro 20 modelářů ze všech okresů 
do 12. srpna 1956.

5. Uspořádat časoměřičský kursnejméně 
pro 20 modelářů, plachtařů, motorářů a pa
rašutistů do 31. října 1956.

6. Tneoreticky doškolovat modeláře 
stupně C vždy jednou za 2 měsíce.

7. Zúčastnit se propagačním létáním 
na všech oslavách a větších sportovních 
podnicích v kraji a získávat při tom osobní 
agitací nové členy Svazarmu -  do 31. 
prosince 1956.

8. Prostudovat návrh nového organisač- 
ního řádu Svazarmu kolektivně se všemi 
modeláři stupně C do 31. ledna 1956.

Plnění jednotlivých bodů závazku bude 
kontrolovat náčelník KA, výbor modelář
ského odboru KA a krajský modelářský 
instruktor.

Modeláři KA Pardubice jsou přesvědče
ni, že uvedené závazky jim pomohou zlep
šit činnost v roce 1956 ve všech směrech 
a že budou dobrým příkladem i pro členy 
jiných krajských aeroklubů.

Zpracováno podle dopisu F. Bohdálka.

PLZEŇ
Modeláři krajského aeroklubu se roz

hodli na počest I. sjezdu Svazarmu vy
hlásit kolektivní pracovní závazek:

Do sjezdu vybuduji dráhu pro upoutané 
modely, která pomůže zvýšit úroveň mo
delářství v celém kraji. V době uzávěrky

dové známky vylepeny ve svém novém 
členském průkazu. ÚV Svazarmu je 
pevně přesvědčen, že funkcionáři kraj
ských a okresních výborů základních 
organisací Svazarmu využijí vydáni 
sjezdové známky k dalšímu zintensiv
něni předsjezdové propagandy i soutěže 
a zajisti, aby každý člen měl tuto sjezdo
vou známku řádně a včas vylepenu.
S J E Z D O V Ý  O D Z N A K

K  I. celostátnímu sjezdu Svazarmu 
vydá Ú V Svazarmu pro delegáty a po
zvané hosty slavnostní sjezdový odznak. 
Odznak je řešen v kruhu, který je zlatý. 
V kruhu je rudá hvězda se zlatou puš
kou, padákem a vrtulí. Kolem hvězdy 
jsou zlaté listy. Pod hvězdou je nápis
I. sjezd 1956 a lipové ratolesti. Kolem 
zlatého kruhu je nápis Svaz pro spolu
práci s armádou. Odznak je tedy dvou
barevný, kromě rudé hvězdy je vše zlaté.

Nositeli tohoto odznaku se stanou ti 
nejlepší z  nás, kteří budou na krajských 
konferencích zvoleni za delegáty na
1. celostátní sjezd Svazarmu.

tohoto čísla (10. 12. 55) již začali na úpravě 
dráhy pracovat.

Krajský modelářský instruktor Martin 
Benda si dal ke sjezdu osobní závazek, že 
převezme patronát nad modelářským 
kroužkem ZUŠ Nečtiny v okrese Plasy 
a připraví členy ke splněni výcvikového 
stupně A.

Plnění závazků bude kontrolovat náčel
ník KA Plzeň.

Zpracováno podle dopisu K A  Plzeň.

KARLOVY VARY
Velkou brzdou modelářské práce v Kar

lovarském kraji byla do nedávné doby sku
tečnost, že po */4 roku nebyla obsazena 
funkce krajského instruktora. To se kon
cem r. 1955 napravilo a nyní se rychle 
dohání zpoždění, aby modeláři Karlovar
ského kraje byli opět mezi nejlepšími.

O závazkovém hnuti a soutěženi na po
čest I, sjezdu Svazarmu byli modeláři 
v okresech Karlovarského kraje informo
váni poměrně pozdě. Proto zatím můžeme 
zveřejnit jen závazky modelářů z Kadaně:

1. Kadaňští modeláři dají do 31. 1. 56 
do provozu okresní modelářskou dílnu.

2. V měsíci březnu 1956 uspořádají pro
pagační letecko-modelářskou výstavu.

3. Do 1. 7. 56 upraví kadaňští modeláři 
dráhu pro upoutané modely.

4. Modeláři se zapojí do propagace svaz
armovského tisku. Pro Leteckého modeláře 
získají nejméně 15 nových předplatitelů.

Plněni těchto závazků bude kontrolovat 
náčelník KA a krajský modelářský in
struktor.

V příštím čísle LM  uveřejníme přehled 
hlavních závazků modelářů z ostatních 
okresů Karlovarského kraje, které byly vy
hlášeny na okresních modelářských schů
zích. Zpracováno podle dopisu J . Urbana.

OPĚT SE HLÁSÍME Z BENÁTEK 
NAD JIZEROU

V minulém čísle LM  jsme vás před
běžně informovali o našich závazcích na 
počest I. sjezdu Svazarmu. Od té doby 
ovšem uběhlo již trochu času. Nyní již 
máme za sebou výroční členskou schůzi, 
na které naše závazky dostaly konečnou 
podobu.

Výroční členská schůze naší ZO se ko
nala 25. listopadu. Jako host se jí zúčastnil 
předseda KV Svazarmu se svým zástup
cem a předseda OV Svazarmu v Mladé 
Boleslavi. V přilehlé místnosti měly vše
chny odbory výstavku své činnosti. Před
seda KV si s velkým zájmem prohlédl 
naši výstavku U-modelů, která se mu velmi 
líbila. Během slavnostní schůze byli ně
kteří naši členové odměněni diplomy za 
obětavou přípravu „Dne armády". Pak 
byly vyhlášeny závazky jednotlivých od
borů k I. sjezdu Svazarmu.

Závazky modelářů
1. Do 1. května 1956 vybudujeme drá

hu pro U-modely. Mezi 1.—9. květnem 
na ní zahájíme provoz programem pro

S J E Z D O V Á  Z N Á M K A

L E T E C K Ý  M O D E L Á Ř
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veřejnost, pod názvem „Létáme pro vás“ , 
s ukázkami všech druhů upoutaných mo
delů.

2. Do konce r. 1955 upravíme mode
lářskou dílnu, jako potažení střechy, vy
bíleni dílny, úpravu čelní stěny od silnice 
a jiné (uzávěrka LM 1/56 -  10. 12. 55 -  
pozn. red.).

3. Všichni modeláři se aktivně zapojí 
do náboru nových členů Svazarmu.

4. Zorganisujeme kampaň k odběru tis
ku tak, aby se 50 % modelářů stalo organi- 
sovanými předplatiteli LM u PNS.

5. K 1. květnu 1956 získá 8 členů vý
cvikový stupeň „C“ .

6. Ustavíme 1 nový čs. národní modelář
ský rekord.

Nezůstáváme ovšem jen u vyhlášeni zá
vazků. Tak na př. 2. a 4. bod našeho zá
vazku máme již splněn. A výstavba dráhy 
nám půjde rychle kupředu, až nám KA 
ještě zapůjčí slíbený traktor, abychom si 
mohli na úpravu povrchu navozit po
třebnou škváru. Zd. Kaláb.

ZO TOS VARNSDORF
Modeláři ZO Svazarmu TOS Varns

dorf se zabývali koncem listopadu ve dvou 
schůzích pracovními závazky na počest 
I. sjezdu Svazu pro spolupráci s armádou.

Kolektivní závazky zahrnuji:
a) rozšíření stavu členstva letecko mo

delářského odboru a instruktorů v základ
ních organisacích,

b) příspěvkovou morálku (výměnu člen
ských legitimaci, přihlášky nových členů 
a vystaveni legitimací),

c) zlepšení spolupráce vychovatelů 
s mistry učňů SPZ,

d) rozšířeni propagace letecko-modelář- 
ského výcviku (pomoci vývěsních skříněk, 
nástěnek, přednášek o letectví, výstavek, 
létáni pro veřejnost s volnými i upoutaný
mi modely atd.).

Kontrola závazků je průběžná a za je
jich plnění odpovídají bud jednotliví in
struktoři, nebo instruktorský aktiv -  podle 
charakteru závazků.

Na počest sjezdu v^lásili pracovní zá
vazky i jednotliví instruktoři. Závazky ob
sahuji ve většině případů přípravu mode
lářů pro některý výcvikový stupeň, zlep
šení vlastních konstrukcí modelů a stav
by modelů vlastni konstrukce. Příklad 
hodnotného závazku dal instruktor I. 
stupně, soudruh Ladislav Rudinský, který 
připraví lOčlenný kroužek modelářů ke 
zkouškám výcvikového stupně A do kon
ce března 1956 a povede celý kroužek tak, 
aby byl nejlepším kroužkem modelářského 
odboru.

Modeláři stupně A s. Muller, Schiffne- 
der a modeláři stupně B soudruzi Myška, 
Miihlberger a Bárta uzavřeli rovněž hod
notné závazky, týkající se stavby modelů 
vlastní konstrukce, splněni výcvikového 
stupně C a prohloubeni soukromého stu
dia. Tak modelář stupně A -  Jindřich 
Muller se zavázal ke zhotovení upoutané 
makety dvoumotorového letadla „Hodek- 
10T‘, která bude využita k propagaci. 
Tento závazek splní do krajské soutěže 
1956 v Liberci.

Soudruzi z letecko-modelářského od
boru ZO Svazarmu TOS jsou si plně 
vědomi, že dobrou prací a svými závazky 
na počest sjezdu přispívají k zpevnění na
ší branné organisace a tim i obranyschop
nosti naší vlasti.

Jsme přesvědčeni, že vyhlášené zá
vazky čestně splní.

Zpracováno podle dop tv ZO Svazarmu 
TOS Varnsdorf.

Přicházíme do dílny nedlouho po za
hájení práce kroužku. Vedoucí kroužku 
s. Patočka právě vysvětluje mladým mo- 
delářům-začáteěnikům theorii profilů 
křidel.

Rozhlížíme se zatím po dílně. Veliká, 
světlá místnost s velkými stoly, pokry
tými nezbytným modelářským nářadím, 
materiálem a plány. Vkusná výzdoba 
(práce některého z mnoha kroužků), ná
stěnky, informující o závodech draků,
0 soutěžích a pod. A ted jsme si po
všimli deníků kroužků, vystavených v za
sklené skříni. Protože soudruh vedoucí 
dokončuje výklad a nechceme jej rušit, 
nahlížíme do deníku kroužku, který jsme 
právě navštívili. Pionýři zde pracuji od 
záři loňského roku. Dva z šestnácti mo
delářů pracovali už v předcházejícím 
školním roce -  ostatní jsou opravdu za
čátečníci. Obracíme list a zjišlujeme, že 
kroužek má samosprávu, jejímž před
sedou je Vašek Mentlik, že práci v letoš
ním školním roce zahájili stavbou drakii-  
ale to už konči theorie a s. Patočka se 
nám může chvíli věnoval.

Kroužek pracuje přesně podle plánu. 
Největší zájem byl o papírové házeci 
kluzáčky, se kterými byla dokonce uspo
řádána soutěž mezi jednotlivci. Klu
záčky pěkně létaly v parku před Pio
nýrským domem. Zvítězil pionýr Zdeněk 
Svoboda, jeden z  nejzručnějších členů 
kroužku, který nalétal ve třech startech 
celkem 28 vt. Soutěž kladně hodnotil
1 ředitel KPD, který nejlepši pionýry 
odměnil knihami.

Ted se mladí modeláři pustili do stav
by Vosy. Jak jsme si všimli v  deníku, 
mají práci na tomto modelu v plánu 
až do konce ledna. Každá hodina je 
rozdělena na část theoretickou a prak
tickou. Theorie bývá v první části -

NA NÁVŠTĚVĚ 
V PIONÝRSKÉM 

DOMĚ

průměrně 10-15 minut a zbývající 
dobu se zabývají pionýři stavbou 
modelů. Theoretická část se někdy pro
dlužuje, protože průběžně se pionýři se
znamují s historii leteckého modelářství, 
meteorologii, základy aerodynamiky a 
navíc se připravují pro výcvikový stu
peň A.

Pionýři se scházejí v kroužku jednou 
týdně, vždy v pálek od 16.20 do 18.00 
hodin. O tom, že chlapci mají o práci 
zájem, svědčí pravidelná docházka. Do 
kroužku docházejí pionýři z nejvzdále
nějších čtvrti Prahy -  z  Proseku, Hlou- 
bětina, Dejvic, Libné atd.

A to nám také potvrdili dva „z nej- 
šikovnějších“ -  Vašek Mentlik z Prahy- 
Hloubětina a Zdeněk Svoboda z Libně. 
Do kroužku docházejí opravdu poctivě 
a v kolektivu pionýrů stejného stáří se 
jim pracuje velmi dobře (průměrný věk 
modelářů je 13 roků). Oba si svorně stě
žují na děvčata. Dvě se totiž do kroužku 
přihlásila, jednou přišla, ale pak „je to 
přestalo bavit". A to Zdeněk i Vašek 
nemohou dost dobře pochopit. Při řeči 
nenápadně pokukuji po ostatních, kteří 
mají už plné ruce práce.

Tak je nezdržujeme. Ještě nás za
jímá, jak hodnotí práci letecko-modelář- 
ských kroužků ředitel Krajského pionýr
ského domu s. Růžička. Říká stručně a 
jasně: „Modelářské kroužky v KPD  
pracuji dobře. Je to zásluhou zejména 
jejich vedoucích, instruktorů KA Svaz
armu s. Karla Bittnera a Bohuslava 
Patočky. Té spolupráce si velmi vážím, 
stejně jako trpělivosti a svědomitosti 
obou soudruhů, kteří mají za sebou tří
letou úspěšnou činnost v KPD. Potře
bovali bychom více tak dobrých vedou
cích, protože už ted máme 35 zájemců 
o letecké modelářství navíc." L. Začalová.

K T I T U L N Í M U  S N Í M K U
Zimní m ěsíce nejsou dnes již pro letecké modeláře „m rtvým ” obdobím. Tré- 

ningové létání s modely větroňů a s volnými motorovými modely je dokonce 
vhodnější pro posouzeni skutečného vvkonu modelu, který není příliš zkreslen 
therm ickým i vlivy. - Na snímku je m istr sportu a čs. representant Vli-dimír 
Hájek, který spolu s mnoha jiným i modeláři KA Praha věnuje každou volnou 
chvíli cvičném u létáni i v zim ě.

★

V Krajském pionýrském domě v Praze-Karlině pracují čtyři letecko-modelářské 
kroužky -  to jsme se dověděli telefonicky od instruktora KA Svazarmu Praha, 
který je jedním z vedoucích těchto kroužků. A rozhodli jsme se pionýry navštívit.

L E T E C K Ý  M O D E L Á Ř 3
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S V Ě T OV Ý  R E K O R D  
Č E C H O S L O V Á K A  

K O Č Í H O

Přinášíme reprodukcí 
diplomu, kterým mezi
národní letecká federace 
FAI uznala rychlostní let 
U-modelu Čechoslováka 
Jaroslava Kočího jako svě
tový rekord, 

jde o rychlost 203,500 
km/h., které dosáhl upou
taný model J. Kočího 
z KA Brno na trati 1 km 
dlouhé při soutěži v Tře
bíči dne 11. září 1955. 
Psali jsme o tom v LM 
10 a 11/55.

M A  S li, 11Á Λ í  Μ. EZIX.C i t n i k v f  ■ ^
M  L E T E C K O - M O D E L i f t S K É  K O M I S E  F A I  V P A Ř Í Ž I

Pro LM napsal Fr Frhf„„ .
tr, cs. deiegdt v letecko-modelářské komisi FAI

letecko-modelářská t a ^ " F A ? ( l w S ^ ^ S 3 S Í 5 S  

řídil předseda komise Angličan Houlberg z^déasd ^  v'
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V první části programu zabývala se komise sportovním kalen
dářem na rok 1956 Vzhledem k vítězství v jednotlivých katego
riích v roce 1955 bylo stanoveno mistrovství světa takto:

Kategorie Datum Stát Místo
• Větroně 6. až 7. 10. 1956 Itálie Řím
O Guma 17. až 19. 8. 1956 Švédsko Höganäs

Motorové modely 3. až 6. 8. 1956 Anglie Granfield
• Rychl. U-modely 15. až 16. 9. 1956 Itálie Janov

Tyto termíny jsou pevné a nebudou měněny, protože na ně 
navazuji další terminy mezinárodních soutěží, které budou uspo
řádány takto:

modelů, a to nejen motorových, ale i bezmotorových je na celém 
světě velmi rozšířena a nabývá už forem velké dokonalosti. V tom 
směru mají naši letečtí modeláři opravdu mnoho co dohánět.

Podkomise mezinárodni letecko-modelářské komise připravila 
i proposice pro skupinové létání; tento druh sportu je velmi za
jímavý a čeká i na naše modeláře, kteří vzhledem k vysoké úrovni 
ve stavbě upoutaných maket a polomaket mají k tomuto létání 
všechny předpoklady.

Nynější sportovní řády pro mezinárodni závody a soutěže po
zbudou dnem 31. prosince 1956 platnosti a dnem 1. ledna 1957 
vstoupí v platnost řády nové. Na těchto řádech se pracuje tak, 
aby mohly být během roku 1956 vydány tiskem. Některé změny, 
které dozná nová úprava řádů, byly předmětem jednání komise; 
bylo stanoveno, že proti dosavadním řádům budou provedeny 
tyto změny:

•  V kategorii modelů s pohonem gumovým svazkem bude 
váha svazku snížena z 80 na 50 gramů.

•  V kategorii volně létajících modelů s motorovým pohonem 
bude změněna váha modelů na 400 gramů na 1 kubický centi
metr obsahu motoru.

Kategorie
•  Vodní modely
•  Radiem řízené modely
•  Samokřídla
•  Pohár belgického krále 

(soutěž radiem říz. modelů)
•  Evropský pohár volně 

létajících modelů
•  Evropské kriterium 

rychlostních U-modelů

Datum Stál
7. až 8. 7. 1956 Itálie
5. 8. 1956 Anglie
3. 10. 1956 Holandsko

17. až 18. 6. 1956 Belgie

21. až 22. 7. 1956 Sársko

29. 4. až 2. 5. 1956 Belgie

Je velkou výhodou pro naše modelářské representanty i pro 
vedení Svazarmu, že termíny jsou přesné známy už nyní, to 
umožní vypracováni přesného plánu přípravy a provedeni všec i 
připrav tak, aby vystoupeni čs. leteckých modelářů na světovém 
mistrovství bylo úspěšné a dobře připravené.

V průběhu dalšího jednáni byly probrány nové Proposice sou
těží radiem řízených modelů. Létám a stavba ra tem ri y

•  Volně létající modely se budou startovat z ruky. Ty kate
gorie modelů, u kterých je bezpodmínečně nutno, aby startovaly 
se země nebo vodní hladiny, budou mít o způsobu stanu zvláštní 
zmínku v pravidlech.

* Zajímavá je myšlenka zavést soutěž, dokonce světové mis
trovství modelů začátečníků. Na zasedání byly stanoveny a schvá
leny technické i soutěžní podmínky pro novou soutěž; mohou se 
jí zúčastnit modeláři ve věku do patnácti let s modely o maxi
mální ploše 18 dma a s nejmenši vahou 210 gramů. Po prvé bude 
soutěž provedena roku 1957 bud u příležitosti světového mistrov
ství, nebo jako zvláštní podnik.

V závěru zasedání bylo usneseno, že Kongresu FAI, který se 
bude konat v květnu 1956 ve Vidní, bude doporučeno, aby před
sedou letecko-modelářské komise FAI byl nadále Angličan Houl- 
berg a tajemníky Francouz Guillmand a Němec Meier.

Zasedání komise bylo velmi rušné a vyznačovalo se vysokou 
aktivitou všech členů komise, kteří ke každému bodu velmi živé 
diskutovali. Diskuse přinesla celou řadu nových mvšlenek a ná
vrhů, které budou dalším podkladem pro práci komise, která se 
sejde opět v prosinci 1956 v Paříží.
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Sním ek rad iem  
řízeného m odelu 

ELEKTRA

Stavba radiem řízených 
modelů se u nás začíná utě
šeně rozbíhat. Jen z náhod
ného styku, nebo z dopisů 
jsme se dověděli o řadě mo
delářů, kteří již na radiovém 
modelu pracují, nebo shánějí 
podklady ke stavbě. Vlastni 
radiovou ovládací aparaturu 
většinou modeláři sami ne
staví -  v tom využívají po
moci svazarmovských radis
tů. Horši už je to s konstruk
cemi modelů, schopných 
unést přijímač a vybavovaci 
zařízeni. V tom směru máme 
zatím málo zkušeností a mi
mo model soudruha Mo- 
rávka, jehož malý výkres jsme 
otiskli v LM 7/1954, není 
žádný výkres k disposici. 
Mezitím se již v mnoha ze
mích stavba radiem řízených 
modelů tak rozmohla a ra
diové aparatury jsou tak zdo
konaleně, že se pro cvičné 
létání běžně vystačí s malými 

modely, poháněnými motorem 1,5 až 3,5 
ccm obsahu. Motory 2,5 ccm pro modely 
o rozpětí 1300—1500 mm převládají.

K nejvyspělejšim v tomto oboru patří 
modeláři z Německé spolkové republiky, 
kteří v posledních dvou letech obsadili 
přední místa na všech mezinárodních sou
těžích radiem řízených modelů.

Jako pomůcku pro naše konstruktéry při
nášíme výkres a struírw popis radiem ří
zeného modelu „Elektra", který se v NSR 
běžně používá pro cvičné létáni se sériově 
vyráběnými radiovými ovládacími apa
raturami. Konstruktérem modelu je Ing. 
F. W. Bicstcrfeld.

Í Í P D M

© P I 1L V

Datu m odelu „Elektra**
Rozpětí 1375 mm, délka 905 mm, plo

cha křídla 26,00 dm®, plocha výškovky 
6,70 dm®, celková nosná plocha 32,70 dm*. 
Váha modelu bez zařízení 856 g, váha 
modelu s max. užitečným zatiženim 550 g 
činí 1406 g. Spec. zatíženi nosné plochy 
při užitečném zatížení 550 g (radiové ří
zeni a reserva) je 43 g/dm*.

Do modelu lze zamontovat jakýkoli 
výkonný motor detonačni nebo se žhavicí 
svíčkou o obsahu 2,5 ccm. Motor je za
montován ležatě, t. j. s válcem ve vodo
rovné poloze. Motor je v letu úplně za- 
krytován. Dvoudílné křidlo a výškovka 
jsou odnímatelné. V podrobném dílenském 
výkrese je zakresleno jednokanálové radiové 
řízení, ovládající směrové kormidlo. Všim
něte si na titulním obrázku, že se prp při
jímač v modelu používá jednoduché bi

Upozorňujeme naše čtenáře na člá
nek „Přijímač pro radiové řízení mo
delů", otištěný v Časopise Amatérské 
radio, č. 12/1955. Měsíčník Svazarmu 
Amatérské radio žádejte v novinových 
Stáncích, nebo u poštovních doručo
vatelů. Výtisk stoji 3 Kčs.

čové antény (vyčnívá z kabiny), která je 
ve skutečnosti 63 cm dlouhá.

Do modelu „Elektra" se montují dva 
typy sériové vyráběných radiových apara
tur a to typ „Standard 10“ a „Standard 
20". Oba typy jsou velmi podobné, mají 
stejný přijímač a liší se jen druhem a vý
konností vysilače. Vysilač typu „S 10“ 
má dosah přes 3000 m, vysilač typu „S 20“ 
1500—2000 m.

Pro informaci uvedeme hlavní data 
aparatury „S 20":

P řijím ač  je dvouelektronkový, se dvě
ma ležatě montovanými elektronkami (viz 
obrázek); kmitočet 27,12 MHz; elektron
ky 2 X  3S4 nebo 2 x DL92; žhavení 
1,5V; anoda 1 x 30 V; délka antény 63 
cm; rozměry přijímače 93x45x25  mm; 
váha s normálním relé 75 g.

Vysilač je jednokanálový; kmitočet 
27,12 MHz; výkon 1,5 W, dosah 1500 až 
2000 m; zapojení souměrné se dvěma 
elektronkami DL94 nebo 2x3V 4; žha
veni 1,5 V; anodové napětí 2 x 75 V (zapo
jení v sérii 150 V); chromovaná vytahovací 
anténa o celkové délce 120 cm je zastavěna 
ve vysilači; rozměry vysilače 10,5 x 10 x 
X 25,5 cm -  poslední rozměr je výška; 
váha bez zdrojů 850 g.

K zařízeni patři: vysilači tlačítko s při
pojovacím kabelem 1,5 m dlouhým; mi
niaturní anodová baterie pro přijímač,

rozměr 25 x 16x66 mm, váha 38 g; žha
vicí článek pro přijímač 1,5 V, rozměr 
14 X 14 X 50 mm, váha 13,5 g; miniaturní 
anoda 75 V, rozměr 33 x 73 x 96 mm,

Používám radiového řízení typu „S 10", 
které má větší obsah, je vázáno na koncesi 
jako u nás. Používání slabšího typu však 
nikoliv -  Německá spolková pošta po vy- . 
zkoušení prototypu povolila používat toto 
zařízení každému modeláři, který si je 
zakoupí, bez jakýchkoli dalších podmínek.

Podobná věc by jistě šla zařídit i u nás, 
až bude dána do výroby jednoduchá radio
vá ovládači aparatura pro začátečníky, 
kterou vyvíji Modelářské výzkumné a vý
vojové středisko Svazarmu v Brně. -bií-

Výkres radiem řízeného 
modelu „Elektra"
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Vítězný sovětský větroň
Sovětský časopis Krylja rodiny přinesl 

v čísle 10jl955 podrobný popis mezistátní 
soutěže modelářů Sovětského svazu, Finska 
a Švédská, uspořádané v červnu na letišti 
Jämi-Järvi ve Finsku (viz zpráva v LM  
11/55). Ve zmíněném článku je podrobný 
rozbor všech soutěžních letů a nejúspěšněj- 
šich modelů.

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 mode
lářů, z  nichž vzhledem k těžkým povětrnost
ním podmínkám jen pět dolétalo všech pět 
předepsaných startů. Z  celkového hodnocení 
vyplývá, že to byla pro sovětské modeláře

cenná mezinárodní zkušenost, právě s ohle
dem na drsné severské počasí. Tím cennější 
je  pak úspěch sovětského representanta Ju- 
rije Sokolova z  Moskvy, jehož bezmotorový 
model nalétal v pěti startech 711 vteřin 
z 900 možných a tím zvítězil v  kategorii.

Informativní výkres vítězného modelu 
přetiskujeme. Model je jednoduché kon
strukce, na rozdíl od ostatních zúčastněných 
modelů celý bez balsy. Plocha křídla je  
27,6 dmz, plocha výškovky 5,7 dm1, cel
ková nosná plocha 33,3 dm1. Váha modelu 
415 g, specifické zatíženi 12,5 g/dm2. Sou
řadnice profilu křidla uvádíme v tabulce, 
profil výškovky přesně neznáme, ale víme, 
že je velmi tenký, mírně prohnutý.

Souřadnice profilu křidla
X 0 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100
Yh L4 4,8 6,5 9,5 11,8 12,6 12,7 12,5 11,7 10,2 7,6 4,5 2,6 0
Yd 1,4 0,15 0,0 0,7 2,0 3,25 4,1 4,5 4,75 4,6 3,75 2,3 1,3 0

Upravila L. Kučerová

Vedle všeobecně známé ka
tegorie větroňů A-2 existuje 
druhá, neméně zajímavá ka
tegorie A -l, nazývaná někdy 
též juniorskou kategorií. Stejně 
jako kategorie A-2, přišly i no
vé větroně ze severských zemi a rozšířily se již téměř po celém 
světě. Nadšenci pro tuto kategorii dokonce navrhovali, aby ka
tegorie A-l byla zařazena do mezinárodních soutěži misto 
dosud používaných „A-dvojek“ !

Jaké jsou charakteristiky nové kategorie větroňů ? Celková nosná 
plocha (křídlo-)- výškovka) je 17-18 dm2, minimální zatíženi plochy 
je 12 g/dm2, minimální celková váha 216 g. Modely se startuji 
šňůrou 50 m. Jak je vidět, je kategorie A-l vlastně polovinou kate
gorie A-2. Výhodou těchto modelů je, že jejich konstrukce neni 
jinak omezena, takže každý může vyzkoušet volně své myšlenky.

Pro zajímavost uvádíme údaje o některých zahraničních mo
delech kategorie A -l:

Polský model A-l „Festival 55“ byl vyvinut ze staršiho typu 
„Junak-2“ . Data neuvedená na výkrese: plocha křídla 13,75 dm2, 
plocha výškovky 4 dm2, celková plocha 17,75 dm2, plocha smě
rovky 0,68 dm2, váha 216 g, zatíženi 12,25 g/dm”-. Profil křidla 
$ rovnou spodní hranou je podobný profilu Clark Y, profil výš

kovky podobný, snížený. Trup 
stavěný v šabloně má obdélní
kový průřez. Boční startovací 
háček vyrovnává účinek klap
ky na směrovce (podobně jak 
u Vážky). Těžiště modelu je 

asi ve */, hloubky křídla. Křidlo je zalomeno do jednoduchého „V“ .
Osvědčený holandský model „Kolibri“ má tato technická data: 

rozpět! 1100 mm, délka 800 mm, plocha křídla 14,9 dm2, plocha 
výškovky 3 dm2, celková plocha 17,9 dm2, váha 220 g. Profil křidla 
vydutý, profil výškovky s rovnou spodní hranou. Model je po
staven z balsy.

Anglický model „Golden Wings“ , který je na druhém výkre
se, podobá se modelu Festival 55. Má plochu křídla 14 dm2, 
plochu výškovky 3,8 dm3, celkovou plochu 17,8 dm2, váží 216 g, 
zatíženi 12,13 g/dm2. Trup je potažen v přední části balsou, 
ostatek japonským hedvábným papírem.

Jak známo, v NDR je na příklad kategorie A-l zařazena samo
statně do celostátní soutěže. I v jiných zemích se začínají tyto 
modely uplatňovat. Najdou své místo i u nás?

Podle článku „Szybovcce viyczynmue w miniaturze" v časopise 
„Skrzydlata Polska“ upravil J. Púchl, Chrudim.

M I N I A T U R N Í  V Ě T R O N Ě
■>V'-· \ , *
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AKROBATICKÝ UPOUTANÝ MODEL

Zajímavý model, jehož informativní výkres uveřejňujeme, po
stavil Ing. Jan Kadlec, člen ZO Svazarmu Agrostroj Prostějov. 
Model je určen k propagačnímu létání pro veřejnost a proto se po
dobá skutečnému letadlu.

Je celý postaven z  domácího materiálu a potažen papírem. S  mo
torem Letmo 2,5 ccm, vrtuli 0  250 mm o stoupáni 150 mm létá 
model rychlosti 70 kmjh. na řídicích drátech 16 m dlouhých. Letová 
stabilita je velmi dobrá, reakce kormidel plynulá, takže model je 
schopen úplné akrobacie.

Technická d a ta : rozpětí 940 mm, délka 740mm,plocha křídla 
15,2 dm*, plocha výlkovky 3,0 dm*, celková plocha 18,2 dm', váha 
v letu 530 g, zatížení 29 g,ldm*, profil křidla N AC A 0018, profil 
výlkovky N AC A 0012.

l e t e c k ý  Č t r n á c t i d e n í k  s v a z a r m u

IOt(Ula rtu ti
vychází od ledna t. r. o zvýšeném počtu stran.

V prvním čísle se dočtete o tom, jak se svazarmovští 
letci připravují na I. celostátní sjezd Svazarmu, jak to 
u nás vypadá s leteckými rekordy, o úspěších našich letců 
v Číně a jak budou létat čs. aerolinie za několik let.

Z letecké techniky vás bude jistě zajímat článek o leta
dlech s prsténcovými křídly a prohlédnete si rozšířenou 
Galerii Křidel vlasti. Nepřejdete bez povšimnuti ani po
vídku J. F. Dyrina Do posledního dechu.

A ještě něco: první číslo KV 1956 má opět barevnou 
obálku. Nezapomeňte si včas Křidla vlasti zajistit — nejlépe 
předplacením u poštovní novinové služby!

Na snímku: L. M u iný  (vpravo) i  K , Schiuttrem (vlevo)

MODEL
representanta Mužného

Přinášíme informativní výkres a popis modelu s gumo
vým pohonem Ladislava Mužného z KA Ostrava, který 
byl ncjúspěšnějšim čs. representantem v kat. B na světo
vém mistrovství 1955. S popisovaným modelem dosáhl 
s. Mužný plného maxima 900 vteřin v pěti startech. 
V rozlétáváni pak byl vinou málo výkonné gumy sedmý 
(viz články v LM 11/55 a 12/55).

Stručný popis. Model je celobalsový, potažený japonským 
hedvábným papírem. Trup je ze čtyř podélniků 4 x 4  a 
příček 3 x 3  mm. Obdélníkový průřez trupu přechází 
vpředu do kruhového. Snímatelný vrtulový kužel je z bal- 
sy. Směrovka z 3 mm silných balsových destiček je k trupu 
přilepena pevně. Podvozek je z balsové lišty 6 x 4  mm; 
další dva body pro tříbodový start jsou na pomocných 
směrovkách.

Půlené křídlo se nasazuje na 3 mm silný vyjímatelný 
balsový jazyk. Na náběžné hraně křídla je turbulátor, 
původně z niti, později z lišty 0,5 x 1 mm. Turbulátor je 
nalepen ve vzdálenosti 10 mm od náběžné hrany.

Výškovka slouží zároveň jako dethermalisátor -  vy- 
klápi se o 40 stupňů.

Při létáni na 14 pásků gumy Pirelli průřezu 1 x6 mm 
dosahuje model při 800 otáčkách času okolo 4 minut.

Technická data neuvedená ve výkrese: plocha křidla 15,5 
dms, plocha výškovky 3,4 dm8, celková plocha 18,9 dm8, 
profil upravený MVA 301, profil výškovky Clark Y-60%, 
lipová vrtule 0  500 mm, stoupáni 1,2 D, max. šířka 
vrtulového listu 65 mm, úhel seřízeni -  křídlo +  3,5°, 
výškovka 0°. Ing. M. Kubala.
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V několika číslech loňského ročníku LM  byly výkresy a návody na zhotovení různých 
papírových házedch klusáčků. Zhotovil jsem je a U mnohých jsem byl překvapen jejich 
dobrými letovými vlastnostmi.

Pokládám za vhodné učit nejmladší modeláře právě na takových modelech, které ne
vyžaduji mnoho trpělivosti a přesnosti. Předkládám jim další typ -  házeci klusáček 
„Krajánek". Byl nesčetněkrát vyzkoušen, létá také velmi hezky, je pevný a snese 
i „surové“ zacházeni.

S E S T A V E N I  : Materiál -  kreslicí čtvrtka nebo podobný tuhý papír.
Postup práce: obkreslime obrys trupu -  část „A" (nejlépe jenom polovinu), po čárkované čáře vytlačíme podle pravítka tupým 

nožem k snazšímu přehnuti. Přehneme a vystřihneme obě poloviny najednou; dosáhneme tím přesnosti a souměrnosti trupu. Vystřihneme 
profilovaný prostor pro uloženi křidla. Trup pod výškovkou a celou směrovku slepíme dohromady.

Podobným způsobem vystřihneme část „B“ k vyztužení přední části trupu a tuto výztuhu nalepíme do trupu. Tím je trup hotov. 
Zbývá jen vyhnout obě části výškovky do vodorovné polohy.

Křidlo nakreslíme a vystřihneme i s výztuhami na náběžné hraně. Tupým nožem podle pravítka vytlačíme čárkované čáry a vý
ztuhu zahneme pod křidlo. Potom nejlépe podle kulaté tužky křidlo prohneme ve smyslu profilu, který jsme vystřihli v trupu a slepíme. 
Tím dosáhneme, že křídlo bude držet daný profil.

Do náběžné a odtokové hrany křídla uděláme malé zářezy k uchycení křídla v trupu. Křidlo v trupu drží pod chlopněmi dosti pevně, 
je však možno je přichytit ještě křížem slabou gumovou niti. Nakonec vyvážíme model olověnou nebo jinou zátěži. Předek trupu kolem 
zátěže, kterou je  nejlépe přišít, zaklížime.

Tím je klusáček hotov.
Můžeme jej házet z  ruky, nebo vystřeloval gumovou nití za háček, který vystřihneme těsně za zátěží. Z. Häusler, Jihlava

PR O  N E J M E N Š Í  -

papí r ový  kluzáček

K R A J Á N E K

I  '·■·■·
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Výroba vrtule na model s gumovým pohonem

tomto článku dávám k disposici ně
kolik zkušeností jednak vlastních, jednak 
našeho brněnského kolektivu, z praktické 
stavby vrtulí. Je to zajisté nejtvrdší oříšek 
pro mladého modeláře, který staví svůj 
první soutěžní „gumák“ .

Vycházím ze zkušeností, ověřených pra
xí a nezabývám se proto v článku mate
matickými vzorci a theorií, která by pro 
mladší modeláře byla těžko srozumitelná.

Ve stavbě vrtuli rozeznáváme tři zá
kladní směry:

a) vrtule s malým stoupáním a velkým 
průměrem,

b) vrtule s velkým stoupáním a malým 
průměrem,

c) vrtule s velkým stoupáním a velkým 
průměrem.

V poslední době podle našich zkuše
nosti nejlépe vyhovují vrtule s malým 
stoupáním a velkým průměrem Osou 
ovšem výjimky). Je to proto, že guma, 
kterou máme k disposici, nemá dosta
tečný kroutící moment (populárně řečeno- 
dostatečnou sílu). Naše guma tedy nestačí 
pro vrtule s velkým stoupáním a velkým 
průměrem (ovšem v rozumném rozmezí). 
Vrtule pak musíme řešit vzhledem ke gu
mě, kterou máme k disposici.

A nyní k vlastní stavbě vrtule.

Do první skupiny, kterou se budu vý
hradně zabývat, patři vrtule o D =  500 až 
560 mm a stoupáni H — 1,2 D—0,9 D 
(D =  průměr vrtule, H  =  stoupání).

Stavbu vrtule si rozdělíme do několika 
bodů:

1. určeni stoupání a průměru vrtule ve 
výše uvedeném rozmezí. Nejvíce se osvěd
čila vrtule o D = 500 mm a stoupání 
/ / =  1,1 D.

2. rozkreslení vrtule;
3. vlastní zhotovení vrtule;
4. kontrola stoupání a statické vyvážení.
Nyní si ukážeme tento postup na prak

tickém příkladu.
1. Zvolíme H  1,1 D; D = 500 mm.
2. Rozkreslíme vrtuli (obr. la, b, c). 

Při rozkreslováni vycházíme z rozvinu
tého listu a z něho odvozujeme půdorys

a bokorys. Rozvinutý list si zvolíme tak, 
že jeho největší šířka je 55-65 mm a na
chází se v 60-70 % délky listu. Na osu x 
nanášíme délku listu s polovinou délky 
středu, do kterého je list zasazen. Na osu v 
naneseme hodnotu H . Dj2 Π  (H = stou
pání vrtule, D = průměr).

V našem případě po dosazení do vzorce 
dostaneme:

Takto jsme získali půdorys a bokorys 
hledané vrtule.

3. Lipový špalík ohoblujeme tak, aby 
jeho šířka se přibližně rovnala šířce půdo
rysu listu, výška bokorysu a délka délce 
listu. Špalík musí být bezpodmínečně 
pravoúhlý. Na takto upravený špalík na-

Obr. 1.
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kreslíme půdorys a bokorys tak, aby jeho 
osy byly rovnoběžné s hranami špalíku 
(obr. 2a). Přitom náběžná hrana půdorysu 
a bokorysu musí být u sebe (obr. 2a).

Potom opracováním špalíku získáme 
hrubý výřez vrtule (obr. 2b). Při ořezávání 
špalíku musíme dbát na to, abychom ře
zali kolmo. Při nepřesném opracováni by 
se změnilo stoupání, a tím by naše práce 
byla bezúčelná, protože bychom přesně 
nevěděli, jaké stoupáni vlastně vrtule má.

Nejtěžší práci je opracování výřezu. 
Nejdříve odřízneme ty části výřezu, které 
jsou nad a pod úhlopříčným řezem, ve
deným náběžnou a odtokovou hranou listu 
vrtule. Tloušťku, prohnutí a profily v jed
notlivých částech vrtule nám ukazuje 
obr. 3, tab. 1.

4. Když máme oba listy takto opracova
né, musíme zjistit, zda mají stejné stou
pání. Je to věc důležitá, protože v opačném 
případě by byl let modelu velmi neklidný

A B C D
i ! *

Tab. 1

Max.
tloušťka

Max.
prohru Rez

3 3 A-A
2,5 4 B-B

2. 3,5 C-C
1.2

• + l í 5
D-D

a účinnost vrtule by se o mnoho zmenšila. 
Pro měření stoupání se osvědčil přípravek, 
který ukazuje obr. 4. Není zcela přesný, 
ale praktický účel splňuje.

Na rovné prkénko nalepíme trojúhelní
kové (lichoběžníkové) podložky, které zís
káme z obr. la  (viz vyšrafovaný trojúhel
ník). Trojúhelníky musíme zvýšit o délky, 
které odměříme z obr. lc. Hledané délky 
jsou vzdálenosti spodního obrysu boko
rysu od tečny. Kontrolní podložky budou 
mít tvar trojúhelníku v místě dotyku tečny 
a tvar lichoběžníku v ostatních místech, 
k Kontrolní podložky nalepíme na rovné

prkénko ve vzdálenostech, které odmě
říme z půdorysu listu (obr. lb). Na takto 
zhotovenou šablonu přiložíme list vrtule 
tak, aby se rysky na listu, které jsme si od
měřili z půdorysu, kryly s kontrolními 
podložkami. Při přesném opracování listu 
musí se list dotýkat kontrolních podložek 
ve všech příslušných bodech náběžné a 
odtokové hrany. Jestliže tomu tak není, 
můžeme to částečně napravit tím, že se
řízneme kořen listu, abychom chybu zmen
šili na minimum.

Při kontrole stoupáni vyvážíme listy, 
jednak před lakováním, jednak po něm. 
Hotové listy vrtule popsaných rozměrů 
mají vážit 18-22 g.

Tím je vyčerpán popis amatérské výroby 
vrtule, které se mnozí -  i zruční modeláři -  
tolik obávají. Přeji vám všem, kteří se 
pustíte do nové vrtule, aby se vám po
dařila. Nezůstávejte ovšem při jedné vrtu
li, ale hledejte takovou, která pro váš mo
del nejlépe vyhovuje. Jedině tak zvýšíte 
podstatně výkon svého „gumáku", kde 
vrtule a gumový svazek jsou hlavními 
činiteli. Václav Petr

ČASOVAČ K OMEZENÁ C H O D U  MOTORKU

Podle mezinárodních soutěžních podmínek FAI 
je dovolen na soutěžící volných motorových mo
delů chod motorku jen do 15 vteřin. Překročený 
čas i po opravě má za následek neplatný start a 
nepočítá se do soutěže. Z toho důvodu modeláři 
bud odměřují množství paliva -  což je dosti ne
přesné, nebo montují časovače pneumatické, či 
mechanické fotografické časovače, t. zv. auto- 
knipsy. Popíšeme dokonale vyzkoušené a přesné 
časovači zařízeni, které používá na svých modelech 
přeborník republiky V. Procházka. Red.

Montáž zařízení je vidět na obr. 1. a 5. Zařízení k uzavírání pří
toku paliva jehlou stisknutím je přímo vmontováno do nádrže

a ovládáno táhlem od časovače. Fotografický ča
sovač je zamontován v „krku“ trupu a je opatřen 
velkou natahovací ručičkou. Na kratší konec ru
čičky je upevněno táhlo. Časování, jak je znázor
něno na obrázku, pracuje s přesnosti zlomku vte
řiny, jelikož po uvolnění natažené ručičky můžeme 
pozorovat její pohyb na velké stupnici a model 
vypustit v tom okamžiku, kdy ručička prochází 
označeným místem. Ručička se pohybuje dále, až 
dosáhne bodu „0“ a v té chvíli právě táhlo uvolni 
jehlu v nádrži, která uzavře palivo.

Jak vypadá vlastni úprava stiskaci jehly v nádrži, je vidět na 
obr. 2. Kovová oválná nádrž (1) je ze slabého mosazného plechu.

10 L E T E C K Ý  M O D E L Á Ř

v



Vedeni jehly (2) je vysq^istružcno z mosazi, stejně jako jehla (3); 
přesné míry jsou na výkrese. Držák nádrže (4) se připevni na 
šroub patky motoru. Rameno pro připevnění nádrže a uchyceni 
přítlačných per je označeno (5). Přítlačné drátěné pero, které za
padá do postranního zářezu jehly a je opatřeno očkem, kterým 
prochází táhlo k časovači, má číslo (6). Přítlačné drátěné pero (7)

zapadá do horního zářezu jehly, přitiskne jehlu po uvolnění pera 
(6) do sedla vedeni (2) a tím uzavírá přívod paliva.

Oválnou plechovou nádrž vyrobíme postupem podle obr. 3. 
Špalík upravíme do zvoleného rozměru a tvaru (A). Pro mosazný 
pás plechu si nejdříve vyměříme papírovou šablonu a podle ní 
teprve ustřihneme přesnou míru plechu. Na plošší straně plech 
spájíme (B). Po vyjmutí špalíku očistíme okraje pro připájení 
viček. Víčka vystřihneme ze dvou větších obdélníků a připájíme 
po obvodě pláště nádrže (C). Přebytečný plech po vychladnutí 
odstřihneme.

Fotografický časovač zn. Elchom-Polná, který se prodává v od
borných fotozávodech po 80,- Kčs, nemůžeme použít v tom 
stavu, jak jej koupíme. Jednak je dosti těžký (váží přes 40 g), 
jednak zcela nevyhovuje našemu účelu. Opatrně jej proto roze
bereme a upravíme. Nejdříve odmontujeme natahovací páčku, 
potom sejmeme kovové vičko i kryt a vyjmeme hřebínek pro 
fotospoušť.

Na takto „odstrojený" časovač, který nyní váží necelých 25 g, 
zhotovíme si ze slabé hliníkové neb mosazné folie (stačí i kladív
ková čtvrtka) nový kryt (2) podle rozměrů na obr. 4. Přední 
destičku (1) vyřízneme ze slabé překližky 0,6 až 0,8 mm a při
šroubujeme ji k časovači šroubky (3), které nám zbyly z demon
táže. Zadní kryt (2) také přišroubujeme šroubky (3). Aby se nám 

do časovače neprášilo, přelepímc zadní 
kryt úzkými proužky lepicí pásky.

Natahovací ručičku (4) zhotovíme z du- 
ralového plechu a přinýtujeme ji na vhod
ně upravenou zbylou natahovací páčku, 
jak patrno z výkresu. Hotovou ručičku 
připevníme matičkou (5), která byla u ča
sovače.

Nyní zbývá najit místo na přední des
tičce (1), kde asi je odbrzdovaci vrtulka. 
Tam opatrně zapíchneme špendlík tak, 
aby vrtulku blokoval. Je to potřeba proto, 
aby při rozebíráni časovače se nám pero 
úplně neuvolnilo. Při vložení do trupu 
musíme tedy časovač nejdříve znovu na
táhnout, vyzkoušet a zajistit špendlíkem.

Takto upravený časovač můžeme kdy
koli odmontovat z trupu a případně i použit 
v jiném modelu, máme-li v trupu připra
vený úložný prostor (obr. 5).

V. Procházka, K A Praha
Obr. 4.
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Κ v ý k r e s u  na p r o s t ř e d n í  d v o u s t r a n ě

Předkládám modelářům výkres svého 
nejúspěšnějšiho větroně kategorie A-2, 
s nimž jsem létal celý loňský rok. Zúčast
nil jsem se s ním několika modelářských 
soutěži, především MMS ve Vrchlabí a 
světového mistrovství FAI v Německé 
spolkové republice.

Model jsem zalétal týden před první 
výběrovou soutěží širšího čs. rcpresentač- 
ního družstva, začátkem minulého roku. 
Svými výkony splnil předpoklady, neboť 
na sněhu dosahoval průměrně 165 vt s 50 m 
šňůry.

Stabilita modelu je vynikajíc! i při po
měrně malé výškovcc (5,05 dm" na proto
typu). Na výkrese, který dávám k dispo
sici, jsem s ohledem na snazší seřizováni 
modelu zvětšil výškovku na 5,53 dm* na 
úkor křidla. V Hradci Králové létá takto 
upravených modelů celkem pět a řekl 
bych, že jejich výkon, i při méně kvalit
ním vypracováni, je stejný jako výkon pro
totypu.

Těžiště modelu je v 50% hloubky křidla 
a podle toho je model též vyvážen. Jemné 
seřizováni modelu provádíme změnou úhlu 
náběhu výškovky. Stavimc-li model z bal- 
sy, je pravděpodobné, že vyjde celkově 
pod váhu. V tom případě ho dovážíme 
zátěži v těžišti, nikoli nadměrným a ne
smyslným lakováním. Po malých úpra
vách přepážek trupu (zvětšení) můžeme 
trup klidně potáhnout topolovou dýhou

Z A K L Á D E J T E  IVOVÉ
K l t o r ž l i l !

Pracovníci nc(pvlckové sta
nice v Křižanovč v čele s náčel
níkem se zam ěřili v předsjezdo- 
vč kampani hlavně na nábor 
nových členů. Připravili řadu 
přednášek a besed v městech 
a vesnicích Jihlavského kraje. 
Na besedách promítají letecké 
a modelářské filmy.

Práce se jim daří. Tak na 
příklad po přednášce v Křiža- 
nově se přihlásilo 12 nových 
členů do letccko-modelářského 
kroužku. Vedením kroužku byl 
pověřen modelářský instruktor 
Ant. Jurán, který dříve pracoval 
v modelářském kroužku v Brně, 
kde byl zaměstnán. Dojíždí ze 
zaměstnáni k rodičům do Ka- 
dalcc, blízko Křižanova. Sou
druh jurán obětavě a rád do
chází do kroužku. Jeho zkuše
nosti a láska k modelářství jsou 
předpokladem k tomu, aby se 
kroužek stal brzy jedním z nej- 
lepších v kraji. .

Tento malý příklad ukazuje, 
že modelářské kroužky mohou 
vznikat a pracovat dobře i tam, 
kde jsme o nich dosud neslyše
li. Závazkové hnutí a soutěženi 
k I. sjezdu Svazarmu dává nám  
k tomu zvláště dobrou příle
žitost. -ha-

0,8 mm bez obav, že překročíme váhu. 
Výškovku je ovšem třeba postavit co nej
lehčí (setrvačné síly), proto doporučuji 
stavět ji z balsy, i když na ostatni části 
modelu balsu mit nebudete.

Stavba modelu je zcela běžná, a proto se 
v dalším popisu omezuji na stručné po
známky ke stavbě některých části a na 
postup stavby.

Trup
má v přední části vejčitý průřez, hned 

za křídlem přechází v trojúhelníkový nos
ník. Postup stavby: z 2 mm silného prkén
ka odřízneme pás tak široký, aby lícoval 
mezi horni podélniky (pohled shora). Ten
to pás sahá od 6. až k 13. přepážce. Pás 
vlepíme mezi oba podélniky 3 x 3 . (Na 
konstrukci se nejlépe osvědčuje acetonové 
lepidlo, zejména pracujemc-li s balsou.)

V příslušných roztečích zalepíme do 
zadní části trupu přepážky č. 7 až 13, na 
které po zaschnuti přilepíme spodní po- 
dčlnlk 3x 3 . Spodní podélnik máme při 
této práci ovšem nahoře, neboť trup se
stavujeme na rovné pracovní desce „na 
zádech*'. Nakonec potáhneme boky troj
úhelníkové zadní části trupu rovněž 2 mm 
silnou balsou, a to v rozmezí od 6. k 13. 
přepážce.

Podélniky jsme si pochopitelně nechali 
vpředu dostatečně dlouhé, abychom mohli 
mezi ně zalepit přepážky č. 1 až 6, střední 
rám hlavice z překližky 3 mm, krajní žebra 
centroplánu a krátký horní podélnik 3 x 3  
přední části trupu, který je třeba předem 
ohnout podle výkresu. Než lepidlo na 
sestavené přední části trupu zatvrdne, pře
kontrolujeme, zda se trup na některou 
stranu neuhnul.

Po důkladném zaschnuti přední části 
trupu potahujeme ji asi 3 mm širokými 
pásky balsy, silné 2 mm. Tento potah sahá 
od 1. až k 7. přepážce, takže mezi β. a 7. 
přepážkou je potah dvojitý. Na hotovém 
trupu potom takto vzniklý „schod" do 
ztracena vybrousíme.

Schránku na přítěž získáme přilepením 
dvou vydlabaných dílů na rám hlavice 
trupu.

Rám směrovky přilepíme na spodní po
délnik trupu. Dbáme, aby byl kolmo na 
lože výškovky. Po zaschnuti zhotovíme 
steven ze dvou lišt 2 x 8 , které směrem dolů 
sbrousíme do klínu. Směrovou klapku z du- 
ralového plechu 0,5 mm ke směrovce při
nýtujeme. Dohotovíme potah zadní části 
trupu, partii uložení křídla, potáhneme 
směrovku a celý trup nalakujeme hustým 
čirým nitrolakem.

Potom trup obrousíme, dvakrát kytu- 
jeme směsi nitrolaku a dětského zásypu 
Sypsi v poměru asi 2 : 1. Po důkladném 
zatvrdnuti (asi dva dny) opět brousíme, 
je-li třeba znovu kytujeme a natřeme celý 
trup bezbarvým lakem. Barevně natíráme 
trup až na hotovém modelu. Chceme-li 
dosáhnout u povrchu trupu hladkosti 
a lesku automobilových karoserii, brousíme 
nátěr z barevného nitrolaku speciálním 
jemným smirkovým papírem pod vodou. 
Zrcadlového lesku dosáhneme leštěním 
plavenou křidou a voskem na karoserie.

Křídlo
je dělené; obě části se ztuha navlékají 

na duralový jazyk, který se zasunuje do 
centroplánu trupu. Stavba křidla je zcela 
běžná. Eliptickou část můžeme sestavovat 
samostatně a v šabloně ji na tupo přilepit 
ke středni, stejně hluboké části křidla.

Spoje náběžné a odtokové hrany zpev
níme plátěnými pásky. Hlavni a pomocný 
nosník spojíme v místech zalomeni pře
kližkovými nákližky.

Výškovka
je stavěna podobným způsobem jako 

křídlo. Dbáme hlavně na to, aby váha 
výškovky byla co nejmenši.

Potah modelu
je z papíru Kablo II (křídlo) a Kablo I 

(výškovka). Po vypnuti vodou lakujeme 
potah 1 X kolodiem. Nemáme-li je, při
dáme zbytek kaseinu od potahování do 
vody, kterou vypínáme potah. Papír se 
stane tímto nátěrem hladký a dříve do
sáhneme lesklého povrchu při lakování. 
Potom papír lakujeme 4 x až 6 X řidším 
čirým nitrolakem. Hotové a nalakované po
loviny křidla i výškovku necháme ně
kolik dní důkladně zaschnout v šabloně, 
nebo připevněné na rovné desce.

K zalétání
si vybereme úplné klidné počasí. Po 

zaklouzáni zkoušíme nejdříve starty na 
kratší šňůře. Když odstraníme případné 
houpáni modelu podložením výškovky (tě
žiště je v 50% hloubky), zkusíme opatrně 
start na plnou délku 50 m šňůry. Směrovou 
klapku samozřejmě vychylujeme na tu 
stranu, kde máme boční startovací háček.

Ar

Závěrem ještě poznámka pro ty modeláře, 
kteří ze zásady nevěří, že osvědčený model 
je uveřejňován v přesně stejném provedeni 
jako prototyp a vymýšlejí různá vlastni 
„zlepšení". Těmto zájemcům o stavbu 
větroně CEMIS chci říci, že jsem výkres 
kreslil do detailů přesně a současně jsem 
se snažil, aby byl přehledný.

Uvedený výkon 150 vt je průměr z 35 
kontrolovaných startů na výběrových sou
těžích pro členy čs. representačniho 
družstva v roce 1955. Domnívám se, že 
jsem na modelu během minulého roku 
vyzkoušel všechny možné úpravy, které 
by případně ještě mohly zvýšit výkon. 
Jakékoli další „zdokonalení" tedy nedo
poručuji.

Omlouvám se tímto způsobem modelá
řům, kteří mi o výkres psali. Pro nedosta
tek času nemohl jsem odpovídat jednotlivě, 
ani výkres zaslat, protože nebyl hotový. 
Přeji vám mnoho úspěchů s modelem 
CEMIS v soutěžích 1955!

Václav Horyna, KA Hradec Králové

VÝKRES MODELU CEMIS
budou prodávat všechny modelářské pro
dejny asi ve 2. čtvrtletí 1956.

Modelářům, kteří chtějí model stavět 
dříve, dá redakce zhotovit a zašle poštou 
planograíickou kopii výkresu ve skutečné 
velikosti. Planografická kopie stojí 3,50 Kčs 
včetně poštovného. Plaťte předem pošt. 
poukázkou na adresu: Redakce LM, Jung- 
mannova 24, Praha II. Vyřízeni trvá nej
méně 14 dnů. Objednávky výkresu 
CEMIS přijímáme do 30. ledna 1956. 
Později došlé NEVYŘÍDÍME!
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S P O R T O V N Í  Ú R O V E Ň  M O D E L Á Ř Ů  V MA Ď A R S K U  V Z R Ů S T Á
(Iž) V srpnu minulého roku konalo se 

v Madarsku celostátní mistrovství upouta
ných akrobatických modelů. Závody se lé
taly na sportovním hřišti za účasti nikolika 
tisíc diváků. Ve srovnání s rokem 1954 bylo 
zaznamenáno jak značné zdokonalení tech
niky létáni, tak i podstatné zlepšeni kon
strukce a stavby modelů u včtšiny účastníků.

Akrobatický upoutaný model, 's nimž 
získal Vass Géza titul přeborníka republi
ky pro rok 1955/56. Toto pozoruhodné 
samokřídlo je opatřeno motorem Micron 29

Motory závodních modelů pracovaly vesměs 
spolehliví, takže nedolétáni předepsané akro
batické sestavy bylo skutečně výjimkou.

Oba favorité -  Vass Géza a Egerváry 
Géza -  svedli tuhý boj o prvenství, který 
Vass Géza rozhodl pro sebe teprve posled
ním startem.

Tři nejlepší výsledky
1. Vass Géza -  522 bod%(motor Micron 29)
2. Egerváry Géza 494 bodů (motor Tigre 21)
3. Krizsma Gyula -

288 bodů (motor Micron 29)
it

V říjnu byly uspořádány celostátní závody 
rychlostních upoutaných modelů. Pořadatelé 
j iž  předem očekávali tuhé boje, jednak proto, 
že počet přihlášených závodníků byl nej
větší z  dosud pořádaných závodů v těchto 
kategoriích, jednak vzhledem k dobrým vý
konům roku 1954.

Velmi pčkná upoutaná létající maketa sovět
ského dopravního letadla Li-2, kterou po
stavil lohann Papp na dva motory 10 ccm.

Pro Leteckého modeláře napsali 
F. SOMOGYI  A P. GYURKÓ  

Budapešť

Výsledek závodu nezklamal naděje po
řadatelů. Závodníci vesměs prokázali vy
sokou připravenost a tuhý trening v létáni, 
což bylo patrné na dobrém ovládáni modelů 
od startu až do přistáni. Na většině závod
ních modelů bylo vidět, že závodníci věno
vali hlavni pozornost přípravě motorové 
skupiny a teprve ve druhé řadě vlastnímu 
modelu (draku). Výsledné pořadí závodníků 
odpovídá již  předem odhadovaným výsled
kům (podle známé výkonnosti použitých mo
torů). Uvádíme výkony prvých tři nejlep- 
šich modelářů v jednotlivých kategoriích:

Kategorie do 2Jí ccm
1. Beck Rezsá -1 6 6  kmjh (motor Tigre)
2. VidkovicsMiklós-161 km/h (motor Tigre)
3. Krizsma Gyula -  152 kmih (motor Tigre)

Kategorie do 5 ccm
1. Horváth Emo -  205 kmjh (motor Me Coy)
2. Beck Rezsö - 1 9 9  kmih (motor Dooling)
3. Kelen Rudolf -  194 kmjh (motor Tigre)

Známý maďarský modelářský theoretik 
G. Bencdek -  tvůrce řady úspěšných a v ce
lém světě používaných modelářských pro
filů -  se opět účastni modelářských soutěží. 
Na snímku startuje model typu Wakefield. 
Modely s gum. pohonem jsou jeho spe

cialitou.

Kategorie do 10 ccm
1. Cséfai György -  226 km/h (motor Mc Coy)
2. Berke László -2 1 6  km/h (motor Mc Coy)
3. IBeck Rezsö -  209 kmjh (motor Tigre)

Kategorie trysek
1. Benedek György -

234 kmjh (motor vlastní k.)
2. Horváth Emo -  222 kmih (motor Letmo)
3. Krizsma Gyula -212  kmjh (motor Letmo) 

Vedle těchto dobrých výkonů z celostátní
soutěže 1955 uvádíme ještě přehled národ
ních rekordů, které vytvořili madaršti mo
deláři během roku 1955 ve všech kategoriích 
rychlostních U-modelů, s výjimkou kategorie 
do 10 ccm, kde se zatím nepodařilo ani v Ma
darsku překonat dosud platný světový rekord 
Berkeho Lázsló (255 kmih).

Národní rekordy 
Kategorie do 2,5 ccm:

Beck Rezsö -
186 kmih ( Vrchlabí, motor Tigre) 

Kategorie do 5 can:
Beck Rezsö - 2 1 5  kmjh (motor Dooling) 
Horváth Ernö -  222 kmih (motor Mc Coy)

Egerváry Géza, který se umístil na ce
lostátním mistrovství akrobatických U-mo
delů jako druhý, připravuje svůj model 

ke startu.

Kategorie trysek:
Benedek György 259 km h (motor vlastni k.) 

*

Dne 7. listopadu uspořádala Ústřední 
plachtařská škola Hármashatárhegy v Bu
dapešti závody v akrobacii, jichž se zúčast
nilo ještě více modelářů, než celostátního 
mistrovství. Zvítězil tentokrát Berke Lázsló 
před Vassem a Egervárym. Na konci závodu 
předvedli Berke a Vass stiháni balónků se 
dvěma modely společně v jednom kruhu.

Závěrem ještě zmínka o tom, jak se ma
daršti modeláři starají o propagaci svého 
sportu. Na nově vybudovaném sportozrnim 
stadionu v Budapešti předvádějí při mezi
národních fotbalových zápasech akrobacii 
upoutaných modelů. Stejně jako v ČSR, je 
při těchto příležitostech stadion zcela na
plněn desítkami tisíc diváků. Dosavadní 
zkušenosti jsou výborné: obecenstvu se akro
bacie modelů libí, modelářství se stává popu
lární a získává množství příznivců i nových 
zájemců. ·

Tuto čtyrmotorovou maketu dopravního 
letadla na čtyři motory VT 8 leem (ma
ďarské výroby) postavil známý maďarský 

representant J. Gombócz.
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B I I  B M í  Y Á S  Z A J Í M A T . . .

•  Také automobilově modelářství sc 
bude moci v letošním roce rozvíjet ve 
Svazarmu při krajských automotoklu- 
bech. V Praze se automobiloví mode
láři již organisují. Pravidelné schůze se 
konají každé 1. a 3. pondělí v 19 hod. 
v základní organised Svazarmu Sběrné 
suroviny v Praze I, Dlouhá třída 26. 
Další zájemci jsou vítáni.

•  Sovětský časopis Krylja rodiny uvádí, 
že Ministerstvo obchodu SSSR  ozná
milo, že letos bude věnováno 13,6 mi
lionů rublů na výrobu modelářských po
třeb. Značná část této částky připadne 
na výrobu modelářských motorků všech 
typů.

•  V Japonsku se vyrábí průmyslové 
množství stavebnic upoutaných mo
delů různých typů. Z nich zasluhují 
pozornosti především vícemotorové 
modely, z nichž největší má rozpětí 
3600 mm a je poháněn 4 motorky 
o obsahu 10 ccm. Japonský průmysl 
vyrábí též sériově radiové aparatury 
zn. „Ogawa11 pro dálkové řízeni mo
delů. Tyto přístroje pracují na fre
kvenci 27 Mc/s.

•  Výsledky celostátní soutěže rumun
ských modelářů v r. 1955: Kategorie 
A-2: G. Marinescu, 633 vt Modely s gum. 
pohonem: V. Gaba, 753 vt 
Motorové modely: E. Kiss, 822 vt 
U-modely 2,5 ccm: E. Purice, 150 kmih 
Tryskové U-modely: C. Smit, 240 kmih

Poznámka: Výsledky v kategoriích 
volných modelů znamenají součet z pěli 
letů.

•  Madarský modelář György Horváth 
dosáhl celé řady rekordů se svou jedno- 
rotorovou helikoptérou, poháněnou 
spalovacím motorkem. Helikoptera lé
tala 8 min., proletěla vzdálenost 
1409 m a dosáhla výšky 300 m. Kolem 
těchto výkonů vznikla široká diskuse, 
neboť rotor je poháněn vrtuli motorku, 
jehož osa je vodorovná. Poslední slovo 
v této diskusi bude mít sportovní ko
mise FAI, již byly výkony zaslány 
k schválení jako mezinárodní rekordy.

•  Roku 1955 zasedal ve Vídni kongres 
železničních modelářů, jehož se zúčast
nily delegace z Belgie, Dánska, Francie, 
Itálie, NDR, N SR , Rakouska, Švédská 
(i Švýcarska. Účastnici kongresu konsta
tovali, že železniční modeláři NDR jsou 
nejpočetnčjší a též nejvyspélejší,jak tech
nicky, tak organisačně. Němečtí želez
niční modeláři mají i svůj odborný časo
pis Modelleiscinbahner.

•  Anglický odborný časopis Aero- 
modeller přinesl ve 12. čísle roč. 1955 
podrobnou reportáž o Mezinárodni 
soutěži leteckých modelářů tidově 
demokratických států ve Vrchlabí. 
Čtyřstránková zpráva je doplněna čet
nými fotografiemi a výkresy vítězných 
modelů, reprodukovanými z LM. Také 
v ročence časopisu Aeromodeller (vy
dání 1955), která vychází každoročně, 
je čs. modelářům věnováno hodně

mista. V ročence je několik výkresů a 
popisů nejůspěšnějších čs. modelů 
z poslední doby, také vesměs převza
tých z LM.

•  Platné národní rychlostní rekordy ru
munských modelářů:

2 fi ccm: E. Purice, 150 km ‘h 
5 ccm: G. Craioveanu, 157 kmih 
10 ccm: A. Moldoveanu, 109 kmih 
trvskozý motor: A. Moldoveanu,

257 kmih
Pozoruhodný je skvělý rekord v kate

gorii U-modelú s tryskovým motorem.

•  Nakladatelství DOSAAF v Moskvě 
vydalo v uplynulém roce knihu o Mezi
národní modelářské soutěži v Moskvě 
(1954). Kniha má 104 stran a je roz
dělena do 7 kapitol, v nichž je po
drobný popis každého startu a popis 
lepších modelů všech soutěžních ka
tegorii.

•  Moskevská letecko-modelářská labo
ratoř D O SAAF vyškolila loni 97 spor
tovních letců na instruktory leteckého 
modelářství. Skoleni trvalo celkem 97 
hodin, z  nichž většina byla věnována 
praktické stavbě modelů.

Laboratoř dále připravila šestiměsíční 
kurs na zvýšeni odborné kvalifikace le- 
tecko-modelářských instruktorů oblast
ních Domů pionýrů v Moskvě. Účast
nici tohoto kursu se budou především 
zabývat novinkami domácí i zahraniční 
letecko-modelářské techniky.

•  Letecký časopis NDR „Flugsporť1, 
který pravidelně věnuje velkou část 
obsahu leteckého modelářství, byl kon
cem r. 1955 přejmenován na „Fliígel 
der Heimať1 (Křídla vlasti). Celkovou 
úpravou se přejmenovaný časopis hod
ně podobá našim časopisům Křídla 
vlasti a Letecký modelář. Pro případné 
zájemce adresa redakce: Neuenhagen 
bei Berlin, Langenbeckstrasse 36/39, 
DDR.

•  Švédský modelář O. Ericsson vytvořil 
ve Stockholmu nový rychlostní rekord 
s U-modelem s motorem do 2,5 ccm. Mo
del opatřený motorkem Webra „Mach 1“ 
dosáhl rychlosti 184,5 kmih. Je to dosud 
nejvyšši rychlost dosažená s motorkem 
tohoto typu.

® V Japonsku se vyrábí dva typy mo
delářských tryskových motorků „OS 
11“ a „Tigcr-Jet“ . Model s proto
typem motorku „OS 11“ dosáhl ne
dávno rekordní rychlosti 249,55 km/h. 
Motorek je 533 mm dlouhý, má nej
větší průměr 63,5 mm, váži 395 g a má 
statický tah 1,7-1,8 kg. Motorek „Ti
ger-Jet“ je menši: délka 470 mm, prů
měr 44 mm, váha 220 g a statický tah 
900 g.

4 V NDR se konaly loni mezinárodní 
závody modelů lodi za účasti modelářů 
Bulharska, SSSR , NDR a pozorovatelů 
Číny. Absolutního vítězství dosáhli so
větští modeláři, když obsadili prvá mista 
o šesti disciplinách ze sedmi. Na dalších 
místech byli modeláři Bulharska a NDR.

P O T K E B t J Í P O M O C  
k  z í s k á n í

Rádi zaznamenáváme, že modeláři v Tep
licích Lázních konečně překonali krisi a 
po dlouhé době začínají opět organisované 
pracovat. Nemalou zásluhu na tom má 
předseda modelářského odboru V. Gutt, 
který spolu se s. Petrákem a několika dal
šími obětavými aktivisty dovedli vytvořit 
základ úspěšné práce -  dobrý kolektiv.

Po úspěšné soutěži upoutaných modelů 
(viz LM 10/55) uspořádali tepličtí mode
láři v říjnu na bývalém plachtařském le
tišti u Nové Vsi ještě soutěž volných mo
delů. Soutěž se létala v kat. modelů škol
ních větroňů, v kat. větroňů A-2 a v kat. 
volných motorových modelů. V prvé ka
tegorii zvítězil junior Řezníček z Teplic, 
ve druhé s. Jirásek z Litvínova a ve třetí 
s. Jaké* z Teplic. Svůj hlavní účel -  pro
pagaci -  soutěž splnila, neboť se jí zúčast
nilo množství diváků, hlavně z řad školní 
mládeže.

Velkou brzdou masového rozšířeni le
teckého modelářství v Teplicích Lázních 
zůstává však i nadále nedostatek vhodného 
prostoru pro létání s volnými modely 
v okolí města. Modeláři usilují o navrácení 
bývalého plachtařského letiště, které vzhle
dem ke kamenité půdě je pro zemědělce 
málo užitečné. Kdyby byla jejich žádost 
kladně vyřízena, mohl by tento pozemek 
po půdní úpravě sloužit jako modelářské 
letiště pro celý okres a přitom by jej 
mohlo používat JZD Straky jako pastvinu.

Snad schází k vyřízeni záležitosti pomoc 
a více porozumění složek lidosprávy. 
V každém případě by však měl usilovat 
o konečné vyřízení KV Svazarmu Ústi 
n. Lab., který přislíbil pomoc!

Zatím co „volni modeláři jsou ve stavu 
usilování o letiště", tepličtí „upoutaní11 
modeláři již začali budovat dráhu pro 
U-modely, která bude pravděpodobně vy
užita pro celý kraj. Bude dána do provozu 
letos na jaře.

Všichni tepličtí modeláři pevně věří, že 
se jim v letošním roce podaří rozvinout a 
zlepšit práci tak, aby jako dříve patřili 
k nejlepším v kraji.

O. Procházka, 7.0 Krupka u Teplic.

»

Modelářští instruk to ři a  členové jejich  
kroužků m ohou aktivně přispět při uáhoru 
nových členů Svazarm u. — Dohře přip ra
vená přednáška či beseda získá určitě  nové 
m ladé zájem ce a základní organisace m ůže 
této příležitosti využít hned k náboru.

M odeláři-aktivistc 1 O rganisujle tyto akce 
ve spolupráci « výbory ZO a  přičiňte se 
o je jich  vysokou ú ro v eň !
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P O U Ž I T I E  Š A B L Ó N  N A  S T A V B U  K Ř Í D E L
Vo svojej modelárskej práci som sa neraz stretol s ťažkosťami, 

najma pri konstrukci! křídel. Pri stavbě křídel som kládol vždy 
najváčši dóraz na ich lomenie, pretože nedodržaníe přesnosti po- 
čas ich stavby má za náslcdok zhoršené letové vlastnosti modelu. 
Je pravdou, že lomenie nosnikov sa dá kontrolovať pod Fa 
plánu, avšak konečná stavba křidel a vypinanic potahu sa už 
pódia plánu kontrolovať nedá. S podobnými ťažkosťami som sa 
střetával takmer pri každcj konštrukcii. Aby som tieto ťažkosti 
odstránil, zhotovil som si dva druhy podobných šablon, ktoré 
sa mi veFmi dobré osvědčili. Odporúčam ich každému modelá
řovi, či už začiatočníkovi, alebo pokročilcjšiemu.

Najjednoduchšia je šablóna pódia obr. 1. Dobře však vyhovuje 
svojmu účelu. Zhotovil som ju zo dvoch dřevených dosák o hrúb- 
ke asi 20—25 mm. Obidve časti šablónv sú rovnako široké, jedna 
z nich je však kratšia. Tieto údaje neuvádzam presnc, pretože sú 
závislé od rozmeroch křidel. Ponechávám každému modelářovi 
na iubovňli, aby si ich prispósobil podia potřeby. Pře stavbu mo- 
delov o rozpad 3000 mm stačf voliť šířku 40-50 cm, dížku ra
mena (1) od 100 do 120 cm a djžku ramena (2) 50—60 cm. Obidve 
ramcná Šablony sú spolu spojené pántikmi, akých sa používá 
v stolárstve na dvierka a pod. Dlhšie rameno (1) navrtáme v kaž- 
dom rohu tak, ako to ukazuje obrázok (4), priečne k hrúbke došky. 
Dierky nám budú slúžiť prc skrutky, ktorými šablonu upevníme 
na pracovný stól. Uhol lomenia u tejto šablóny regulujeme pod
ložením drevenej podložky (5), ktorú tiež upevníme bud skrutka- 
mi alebo klincami pod druhů polovicu (2) šablóny.

Ani druhý typ šablóny na obr. 2 nie je zložitejší. Pozostáva zo 
základnej došky (1), ktorá je hrubá 25—35 mm. Pomocou pán- 
tíkov (2) je k nei připomněná druhá časť šablony (3,4 pántikmi 5). 
Postup stavby je obdobný, ako u predchádzajúcej šablóny.

Táto sa ííši iba vačšími rozmcrmt a lepŠie riešeným spósobom 
nastavovania uhla lomenia. Za týmto účelom je šablóna opat
řená podperkamí (6), ktoré som zhotovil z duralového plechu

o hrúbke 2,5 až 3 mm. Sú dvojakého tvaru -  kratšie a dlhšie. 
Majů otvory pre skrutky (7) a drážky (8).Tieto vypílime preglejko- 
vou píločkou, otvory vyvrtáme pódia priemeru použitých skru- 
tiek. Otvory v ramcnách, ktorými budú skrutky predchádzať, 
volíme priemeru 5—6 mm. Dlžka podpier zasa závisí od veikosti 
šablóny. Upevncnie podpier je vyznačené na detaile B. Základnou 
doskou a ramenami (3, 4) príečnym smerom prevrtáme otvory 
o priemerc použitých skrutiek. Otvormi prechádzajú skrutky 
(7,8), ktoré sú o niečo dlhšie než šířka ramien šablóny. Volime 
také skrutky, aby závity boli dostatečné dlhé (aby sa zvolené lo
menie dalo stabilně upevniť) a aby sa skrutky dali křídlovou mat
kou (9) dostatočne utiahnuť. Aby nám při vrtaní otvorov ramená 
nepraskali, móžeme ich připadne nickoikonásobným opakováním 
prepáliť zahroteným železom o lakom priemerc, ako sú použité 
skrutky.

V případe, že budete stavať modely o vcikom a malom roz- 
päti, móžete spokojné použiť pře stavbu malých rozpäti křídel

veikú šablónu. V tomto případe lomenie křídla umiestnime presne 
na lomenie šablóny, pričom práca bude taká kvalitná, ako pri 
použiti menšej šablóny.

Obidva druhy šablón som postavil pře deliteiné křídla. V pří
pade, že budete stavať křídla v jednom celku, musíte si zhotoviť 
ešte jednu polovicu šablóny, taků presnú, ako predošlú. Při vačších 
rozpátiach (od 1400 mm) odporučujem z vlastnej praxe stavať 
deliteiné křidla. Takéto křídlo sa lepšie zhotovuje a nemusím 
snáď pripominať, že sa lepšie dopravuje na preteky, ako křidla 
v jednom celku.

V práci vám želám vefa úspechov. Gabriel Lovecký, Cígel,
okres Prievidza

Zo sovletskych skúsenostl:

O II \  O V K \  I E  K O M P R E S I E  Ί Ο Ι Ι Ι Ι Ϊ  K S  K I C K  
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VeFmi často sú modelářské motorčeky 
vynulované z prevádzky následkom stra
ty kompresie a opotřebováním piestu. 
Ťažkosti, spojené s opravou, strašia mo- 
delárov a odradujú ich od ďalšieho po- 
užívania motorčekov. Existuje však veFmi 
snadná metoda ich opravy, ktorú použí
vám už 3 roky.

„Vtip“ v danom případe spočívá 
v tom, aby boli dodržané rozměry valca.

Obnovu kompresie dosahujeme na- 
chromovanim povrchu valca galvanickým 
spósobom. Súčiastky, vystavené galvani- 
zácii, zváčšuju svoje rozměry v medziach 
od niekoikých tisícin až po niekoiko 
desatin v závislosti od rozmerov chromo- 
vanej súčiastky. Priemer valca sa ale 
zmenši a tým sa zaruči opatovná vzájom- 
ná tesnosť medzi piestom a valcom.

Proces galvanizácie pozostáva z niekoF- 
kých operácii. Predovšetkým vnútorný po
vrch valca obrúsime. Potom připravíme 
vaůu s týmto roztokom:

50 g NaOH (hydroxyd sodný) roz
puštěný v 1 1 vody. Stav: teplota 30° C, 
hustota prúdu na katóde 5 A/dm“, trvanie 
procesu 1—2 minúty.

Po tomto očistění prevedicme vlastné 
elektrolytické pokovovanie. Zloženic ob
sahu vane:

150 g CrO, (kyselina chromová), 1,5 g 
H2S 0 4 (kyselina sírová) na 1 1 vody. Stav: 
teplota 30—40° C, hustota prúdu na anóde 
25 A/dm'. trvanie procesu 0,5—1 minúta.

Súčiastku na chromovanie (válec motor- 
ček) vložíme do vane, ktorá obsahuje da
to chemikálie:

*

230 g CrO„ 8 g CraO, a 2,2 g 
HjSO, na 1 1 vody. Stav procesu: teplota 
60-65° C, hustota prúdu na katóde 25 až 
30 A/dmJ. Trvanie chromovanie závisí od 
požadovanej hrůbky naneseného povlaku.

Súčiastky modelářských motorčekov, 
opravené týmto spósobom, opotrebávajú sa 
menej ako nové.

Z  ča .opisu Krylja Rodiny 211954 
přeložil P. Hromada, Košice
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J i s t í  vítšina z vás, čtenářů Leteckého 
modeláře, zná naše školní dvoumístné le
tadlo gottwaldovské konstrukce, slav
ného „Trenéra" Z-26 (popis a výkres 
v LM  3/54 -  pozn. red.) a jeho novíjši 
versi Z-126. Víte o jeho oblibě u našich 
sportovních svazarmovských letců a znáte 
i velký zájem, jaký vzbudil při četných 
předváděních v cizině. Náš odborný le
tecký tisk i populární časopisy o tom už 
mnoho psaly.

Málokdo však zná jiné naše letadlo téže 
kategorie, tedy školní dvousedadlovku, 
které je možno říci vlastním bratrem „Tre
néra". Setkalo se s ním jen něco málo pra
covníků naší letecké konstrukce, leteckého 
průmyslu a zkušebních pilotů. Upadlo 
v zapomenutí a dnes z něj zbylo už jen 
několik výkresů a fotografii. A právě 
s tímto zapomenutým bratrem „Trenéra" 
vás dnes seznámíme.

Když byla před lety vypsána soutěž na 
elementární dvoumístné školní letadlo pro 
sportovní i vojenské účely, nalezla odezvu 
především v Gottwaldově, kde tehdy pů
sobil ještě ing. Karel Tomáš a také v kon
strukci Praga v Praze, kde byl vedoucím 
konstruktérem ing. Jaroslav Šlechta. Obě 
tyto konstrukce se účastnily na soutěžním 
projektu. Gottwaldov přispěl typem Z-26, 
Praha typem E-112.

Projekt E-112 sám nepochází však až 
z roku 1946. Je o mnoho*Starší. Jeho prvý 
návrh vznikl už roku 1934, když ing. 
Šlechta převzal po kon struk té rské dvojici 
Bcncš-Hajn žezlo v konstrukci Pragovky 
v Karlině. Tenkrát pod označením E-112 
navrhl modernisaci a zjednodušeni tehdy 
velmi výkonné, ale nákladné sportovní 
dvousedadlovky BH-111 z roku 1932. Jako 
pohon byl tehdy určen invertní čtyřválec 
Walter „Junior" o 120 k. Roku 1938 už 
projekt, několikrát mezitím odložený, vy
zrál do poměrně vyspělého stadia. Podle 
schematického obrázku je vidět, že to měl

být'smíšený polosamonosný dolnoplošník 
s invcrtnlm šestiválcem Praga 6. Bohužel 
pro známé politické události tehdejší doby 
nebyly už ani motor, ani drak uskutečněny.

K tomuto neuskutečněnému projektu 
z roku 1938 se tedy ing. Šlechta vrátil, 
když začal práci na návrhu soutěžní školní

Původní projekt E-112 z roku 1938.

dvousedadlovky. Nebylo ovšem možno 
převzít všechno ze starého provedeni. Le
tectví za ta léta rychle pokročilo. A tak 
vznikl docela nový a samostatný projekt, 
označený opět E-112.

Ing. Šlechta se svými spolupracovníky 
stačil zpracovat jen vlastní projekt. Pak se 
začaly naše konstrukce reorganisovat a 
konstrukce E-112 byla svěřena skupině 
konstruktérů z Letova. A ti také přivedli 
projekt až k rcalisování. Při zkouškách se 
ukázalo, že typ E-112 je sice dobrý, ale 
Z-26 byl přece jen lepší. Letadlo E-112 
mělo některé nedostatky ve vybavení 
i konstrukci. Také váha poněkud překro
čila předpoklady a nakonec to dopadlo 
tak, jak už známe -  byl přijat „Trenér" 
a typ E-112 zůstal zapomenut.

Nedostatky, které byly příčinou toho, 
že letadlo E-112 nešlo do sériové výroby, 
nevadí ovšem modelářům, kteří by je chtě
li postavit jako upoutanou, nebo nelétající 
maketu. Nehledě k tomu, že letadlo je na 
létající maketu velmi vhodné (rozměry, 
řadový motor, pevný podvozek), předsta
vuje kus naší letecké historie a výrobní 
tradice, kterou chceme jistě všichni po
znávat a propagovat.

Poznáváme  
československou  
leteckou techniku

Š K O L N Í  
L E T A D L O  E-112

---------★ -----------

POPIS LETADLA E-112
Školní letadlo E-112 bylo samonosný 

dolnokřidlý jednoplošník. Křídlo bylo 
celodřevěné, se dvěma nosníky, zhotovené 
v jednom kuse, takže procházelo pod tru
pem. K němu bylo připojeno kováním se 
čtyřmi svorníky. Na křídle byla normální 
křidélka dřevěné konstrukce a mezi nimi 
a trupem přistávací klapky, které se ště
pily dolů. Jejich kostra byla svařena z oce
lových trubek, celek potažen plátnem.

Trup trojúhelníkového průřezu měl zá
kladní čtyřhrannou přlhradovou kostru, 
svařenou z ocelových trubek. Na ni byla 
připevněna tvarová karoserie, potažená 
v přední části a na hřbetě plechem, jinak 
plátnem. Zakončeni trupu tvořily jedno
duché samonosné ocasní plochy dřevěné 
konstrukce, z nichž pevné plochy měly 
překližkový a kormidla plátěný potah.

V přídi trupu byl pod prostorným kry
tem invertní čtyřválec Walter „M inor" 
4-111 o výkonu 105 k. Kryt měl na bocích 
vzadu charakteristické „uši", které pomáha
ly zlepšit původně nedokonalé chlazení.

Kabina posádky měla prostorný třídílný 
odsunovatelný kryt z plexiskla, kompletní 
dvojí řízeni a všechny potřebné přístroje 
pro kontrolu letu i motoru. Přistávací za
řízení tvořil pevný jednoduchý dvoukolový 
podvozek s oleopneumatickým pérováním 
a hydraulickými brzdami. Kola měla roz
měr 420 X 150.

Barevné provedení E-l 12: na všech plo
chách hliníkový nátěr, vrtule částečně 
v barvě dřeva, částečně ostře žlutá, na 
směrovce černý nápis E-112, na směrovce a 
křídlech výsostné znaky modře orámované.

Technická data a výkony E-112: roz
pětí 10,65 m, délka 7,6 m, nosná plocha 
15,25 m*, prázdná váha 568 kg, v letu 
835 kg, maximální rychlost 205 km/h, ces
tovní 180 km/h, přistávací 78 km/h, vý
stup do 2000 m za 15 min, dostup 3500 m, 
dolet 570 km. Václav Němeček.

Na snímcích je prototyp Školního letadla E-112.
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Najvdčší záujem o modelárstvo prejavujú 
v Bratislavě tito najmladši nadšenci. Cle- 
novia bratislavského KA im budu vždy ná
pomocni, aby sa aj oni mohli stal dobrými 

modelármi.

K eď prebcráme vyhodnotenie tohoroč- 
nej činnosti bratislavských modelárov, mů- 
žeme povedať, že nedosiahli očakávané 
výsledky. Nemůžeme však příčiny hfa-

Maketa sovietskej stíhačky ,J-crcoika'', 
ktorú postavil siidruh Smrtnik z  K A  Bra
tislava a predviedol j u  pri příležitosti Dňa 
čs. armády na stadióne C S  V Bratislava.

B R A T I  S L A V S  K Í  

M O D E L Á Ř I  

P O T Ř E  B UJ Ú 

D I E L Ň  U

dať len u modelárov, ktori napriek růz
ným ťažkostiam urobili mnoho dobrej 
práce. Prejavilo sa to dobrými výsledkami 
na poriadaných súťažiach a různých ve
řejných vystúpeniach.

Základom dobrej práce a stálej činnosti 
našich modelárov sú dobré a modeme 
vybavené dielne, v ktorých májů modeláři 
k dispozicii potřebné pomocné náradic na 
stavbu modelov atd. O takejto dielni bra- 
tislavskí modeláři už dávno snivajú, no ich 
sen sa žial1 do dnešného dňa neuskutočnil. 
Musia se uspokojit s tým, čo je -  malá, ne
vybavená miestnosť na letišti v Dvorniku, 
ktoré je od mesta vzdialené dobré tri 
kilometre. Cesta električkou a autobusom 
sem trvá asi hodinu. Modelárom, či už 
študentom alebo pracujúcim, ktori končia 
prácu priememeo 15,00 alebo 16,00 hod., 
to samozřejmé nevyhovuje. Dochádzkou 
strácajú mnoho pracovného času. Nemůžu 
pracovat tak, ako by im to umožňovala 
dielňa v střede mesta. Sem by si modeláři 
mohli zájsť i v tom najkratšom svojom vol- 
nom čase a pokračovat na stavbě modelu.

Bratislavskí modeláři vyšli svojmu že- 
laniu -  mať vhodnu dielňu v centre mesta -  
v ústrety tým, že si našli vhodnú miestnosť. 
Bolo by třeba, aby vedenie Sväzarmu ko
nečné v čo najkratšom čase dielňu pa
třičné vybavilo. Modeláři by tak mali 
v novom roku svoju výhodné umiestnenú 
dielňu,

Iste sa takto pomůžu odstrániť mnohé 
doterajšie nedostatky. Modelárstvo v Bra
tislavě sa nielen rozširi a skvalitnie, no

Súdmhmia Sitár a Kekely pri natáěani 
sieňového modelu samokridla na minuloroě- 
nom Memoriále Igora Matiku v Bratislavě.

stane sa súčasne príkladom pře ostatně 
odbočky, ktoré by sa mali taktiež postarat 
o vhodné dielne pre modelárov. Výsledok 
týchto opatřeni sa iste prejavi na usporiada- 
ných súťažiach. Helexa K A Bratislava

Súdruh Juraj Sitár je stálým držitelom 
čs. rekordu sieiíovej helikoptéry. Snimok je 
z  minuloročnej sútaže, konanej v Bratislavě.

Ze školního kroužku modelářů v TIŠNO VĚ
J a k  p r a c u j i  n p jn iIad Ň i

Navštěvuji od záři loňského roku zájmový 
kroužek leteckého modelářství na naší Škole. 
Máme prostornou, svétlou a čistou dílnu a 
v ni potřebné nástroje a nábytek. Rádi do ni 
chodíme a vždy se tišíme na další schůzku 
kroužku.

Při zahájení kursu jsme dostali za úkol 
opatřit si krabičku na drobné potřeby.

Udllal jsem si j i  hned, jakmile jsem přišel 
ze školy domů. Do prázdné krabičky od 
knoflíků jsem vlepil přepážky z lepenko
vých proužků a rozdělil jsem ji  tak na různě 
široké přihrádky, podle předem nakresleného 
plánu, aby vyhovovaly potřebě. Do ‘přihrá
dek jsem uložil kapesní nůž, svorky na prá
dlo, svíčku se zápalkami, upotřebené žiletky, 
svitek lepicí pásky, hřebičky, špendlíky a ště
teček na lepidlo. Do vlka jsem vmáčkl dva 
kousky skelného papíru.

Krabička se soudruhu instruktorovi lí
bila a proto ji  vystavil v modelářské vitrínce 
jako vzor. Měl jsem radost z prvního 
úspěchu. Žák Milan Sáblik, 6. tř.
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Vypouštěni balonu v Tísňové

1‘ ariiMiitittta m e z i  m o d e lá ř i

Nedávno navštívil schůzku našeho Škol
ního kroužku krajský instruktor parašutismu 
Zdetiěk Chutný, který při Dnu armády pro

vedl v Tišnově první seskok padákem. Vši
chni jsme ho tenkrát viděli, jak se snáší po
malu k zemi.

Soudruh Chutný nám přednášel o historii 
parašutismu, o padácích a seskocích i o vý
cviku parašutistů. Po přednášce odpovídal 
na naše četné dotazy. Potom jsme šli na Škol
ní cvičiště, kde nám s. Chutný ukázal sku
tečný padák. Rozložil ho, připoutal se k ně
mu, padák se naplnil vzduchem a vytvořil 
bělostnou klenbu. Tak jsme poznali, jak je 
veliký.

Potom jsme poděkovali soudruhovi za 
pěkné odpoledne a předvedli jsme mu plněni 
balonů, které jsme udělali v kroužku. Plněni 
vodíkem se nám nepodařilo, ale balon, na
plněný teplým vzduchem z petrolejového va
řiče se nám vznesl a letěl.

Tato schůzka se nám zvlášť líbila, protože 
oživila naši práci a dozvěděli jsme se hodně 
nového. A ž postavíme modely kluzáků, po
zve nám soudruh instruktor sportovního 
letce, pilota bezmotorových letadel. Již ted 
se na to těšíme. Žáci Filla a Komprs

v



'  K  jednomu leteckému útvaru přišel před 
rokem vojín Karel Sodomka. Zaměnil ob
čanský oblek za modrou vojenskou uniformu, 
aby vykonal nejčestnějši občanskou povin
nost. Byl a stále ještě je dobrým vojákem. 
Však také dnes již ne vojína, ale desátníka 
Sodomku dávají velitelé novým příslušní
kům letectva za vzor. Ona totiž vojenská 
služba se dá vykonávat bud nedbale nebo 
dobře, spolehlivě nebo lajdácký, ovšem v tom 
špatném slova smyslu jen do té doby, než se 
na to přijde. Ale Karel Sodomka byl již  
z  civilního života zvyklý svědomitosti a po
ctivosti v práci a to také uplatňoval i v  pro
středí pro něho novém.

Jedna věc se však Karlovi na vojně tie- 
líbila. Nikdo z jeho kamarádů neměl zájem 
o stavbu modelů. A ž  jednou přišel k útvaru 
nový mladý důstojník, poručík Andrejko. 
Uslyšel o modeláři Sodomkovi, vyhledal ho, 
dali hlavy dohromady a zrodil se modelářský 
kroužek. -  Jak ?

Jednoho sobotního odpoledne se na letišti 
sešlo značné množství vojáků. Využívali 
volného času ke sportováni, plnění podmínek 
odznaku PPO V, hráli kopanou a odbíjenou. 
Na letišti se objevili i soudruzi Sodomka a 
poručík Andrejko. Přinesli s sebou motorový 
mode! a větroň. Brzy zavrčel motor a pěkný 
červený model rychle stoupal. Zraky mno
hých vojáků se za nim obrátily. Pak před
vedli oba soudruzi několik pěkných startů 
větroně na šňůře. Zájem vojáků byl pro
buzen. Hned se našlo několik ochotných po
mocníků a jak už to bývá, slovo dalo slovo,

z  jedné otázky se vyklubalo deset dalších a -  
bylo vyhráno.

Tak se zrodil modelářský kroužek u útva
ru. Přece však ještě úspěch nebyl úplný. Mo
delářům chyběla místnost k práci, pracovní 
nářadí a materiál.

A tak se soudruzi občas scházeli na po- 
liticko-výchovné světnici, kde začínali se 
stavbou prvních modelů. Ale to nebylo ono. 
Jejich práce si všiml velitel útvaru. Přišel 
se mezi ně podívat a ukázalo se, že nejen 
sám byl také modelářem a dovede pochválit 
dobrou práci, ale že také umí poradit a po
moci.

Pak se našla i místnost. Sice ve sklepě, 
kde dříve bylo skladiště, ale co by modeláři 
nedovedli zlepšit! Brzy zřídili z neúhledného 
„kumbálku“ světlou a čistou dílnu. Také 
S opatřením nářadí a materiálu si poradili: 
zorganisovali brigádu a výtěžek věnovali na 
nákup.

Práce modelářů u útvaru není jen zába
vou. Velitel je požádal, aby pomohli zho
tovit názorné pomůcky pro rozpoznávání 
letadel. I tato práce je bavila a lak spojili 
příjemné s užitečným.

Dnes má kroužek 16 členů, z  nichž jen 
2 pracovali před nástupem presenčni služby 
v modelářském kroužku -  desátník Karel 
Sodomka a poručík Miroslav Andrejko. 
Vzhledem k počátečním obtížím členové 
kroužku nepostavili dosud mnoho modelů, 
ale to co již  mají hotové, stojí za to. Sou
druzi Sodomka a Andrejko dokonce zhoto
vili i tryskový upoutaný model, který při

předvádění na kasárenském dvoře získal do 
kroužku další zájemce.

Loňský rok byl pro mladý modelářský 
kroužek zkušebním kamenem. Pro letošní 
rok má kroužek smělé plány. Členové se hod
lají zúčastnit některých soutěží v kraji a co 
hlavní, na květen připravuji první útvarové 
přebory v několika modelářských discipli
nách. Útvarové přebory budou ovšem tro
chu odlišné od modelářských soutěží, na jaké 
jsme zvykli. Vedle letového výkonu modelu 
bude se hodnotit i čistota práce a výsledky 
střelby z  malorážky. Bude to vlastně jakýsi 
trojboj, jehož cílem bude jednak zvýšit kva
litu modelářské práce, jednak prohloubit 
znalosti, potřebné k výkonu vojenské služby.

Na tento nápad přišli soudruzi teprve ne
dávno a podrobné podmínky ještě roz
pracují. Jedno je však již  dnes jasné. Velitel 
útvaru věnuje pro nejúspěšnějšího závodníka 
broušený pohár a na politicko-výchovné 
světnici zavedou tabule přeborníků útvaru, 
aby soutěž měla trvalý ráz a nebyla jen 
chvilkovým „rozmarem" několika nadšenců.

Miroslav Fišera
Poznámka redakce: Upozorňujeme na 

tento článek především vojáky, kteří ne
dávno nastoupili k vojenským útvarům a 
dříve pracovali v modelářských kroužcích. 
Záleží na vaši iniciativě, soudruzi vojáci, 
kterou jistě náčelnici a velitelé rádi budou 
poJporo iat. Připravujeme ještě další Článek 
o zkušenostech z práce vojenského modelář
ského kroužku, ve kterém bude rozebrán 
způsob plánování, práce i výsledků.

VÝSTAVY J SOU Ú Č I N N O U  P R O P A G A C I
Zkušenosti ukazuji, že jednou z nejúčin- 

nějšich forem propagace leteckého mode
lářství, stejné jako ostatních druhů svaz
armovské činnosti, jsou výstavy pro veřej
nost. Všude, kde se v r. 1955 konaly mo
delářské výstavy, třeba velmi skromné, 
byl o né zájem a přihlásili se četní noví 
zájemci.

Dostali jsme do redakce dopisy, z nichž 
je vidét, že v nékterých místech by mode
láři rádi připravili výstavku svých práci, 
ale nevědí jak do toho. Přesnéji řečeno, 
nevédí co všechno na takové výstavce 
může být.

Přinášíme proto popis výstavy, uspořá
dané v září 1955 v místnostech ONV 
v Praze XII, kterou připravili modeláři 
OV Svazarmu v Praze XII.

Výstava byla rozdělena na 3 části, uspo
řádané v jednotlivých místnostech. V prvé 
části, v hlavni hale, byl znázorněn výcvik 
leteckého dorostu -  modelářů všech ■vý
cvikových stupňů. Celkem tu bylo soustře
děno 72 modelů. Na rozpracovaných mo
delech byl vidét postup práce v dílně až 
po létáni se soutěžními modely. Na ná
stěnkách byly umístěny stavební plány 
modelů, fotografie, modelářské časopisy, 
ukázky ze stálé korespondence vinohrad
ských modelářů s modeláři ze spřátele
ných zemí.

Ve druhé části výstavy byl znázorněn 
výcvik sportovních letců ve Svazarmu. Byl 
tu umístěn skutečný školní větroň a spor
tovní motorové letadlo. Návštěvnici nej
více oceňovali, že si mohli na obé letadla 
sáhnout a vyzkoušet řídíc* páky a zařízeni 
(vyřazené stroje). Exposice byla doplněna 
maketou sportovního letiště a bohatou 
sbírkou fotografii a časopisů, které návštěv
níkům přibližovaly život na letišti.

Třetí část výstavy informovala o vojen
ském letectví; zde měli svůj koutek i svaz
armovští parašutisté. Vystavený padák 
byl středem zájmu mládeže i dospělých, 
stejně jako výstavka palubních přístrojů 
a zařízeni pro letištní službu. Letecké mo
tory zase byly obléhány chlapci, zvláště 
když zjistili, že si mohou pootočit vrtuli. 
Zvláště bohatá byla sbírka fotografií, uka
zující život našich vojenských letců.

Pořadatelé výstavy dbali pečlivé na to, 
aby byli po ruce stále průvodci, kteři by 
mohli podat odborný výklad, zejména hro
madným školním výpravám. V těchto funk
cích se střídali modeláři i sportovní letci.

Výstavní kino nemohlo uspokojit vše
chny zájemce, i když bylo v provozu nepře
tržitě odpoledne i večer. Ačkoli se promí
taly většinou instrukční a propagační 
filmy, bylo dosaženo velkého účinku u mlá
deže i dospělých zejména tím, že filmy 
byly účelně seřazeny.

Pohled do hlavního výstavního sálu

Výstava musela být o týden prodloužena 
pro velký zájem, takže ji celkem zhlédlo 
více než 6000 návštěvníků. Bylo by jich 
ještě daleko víc, kdyby propagaci bylo 
věnováno více péče. Zápisy v pamětní 
knize výstavy a zprávy v denním tisku 
svědčí o tom, že se výstava líbila a že se 
všichni příslušnici letecké sekce OV Svaz
armu Praha XII zhostili úkolu úspěšně. 
Jejich výstava ukázala, že i s malými pro
středky a svépomoci lze udělat velký kus 
dobré propagační práce pro Svazarm. 
Nechť je to příkladem i jiným organisa- 
cím! Zpracováno podle zprávy V. Dobra.
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MOTOROVÝ MODEL 
BEZ PODVOZKU

Horní část obrázku ukazuje poměrné 
známé řešení takového modelu, u něhož 
motor je  zamontován ve zvýšené přední 
části trupu. Na dolní části obrázku je 
jiné řešení, vhodné pro modely se silným 
motorem. V tomto případě model star
tuje s okraje startovací desky, která

podle podmínek FAI může být maximál
ně 30 cm nad terénem. Modelář $ takovým 
modelem ovsem nemůže na soutěži vyža
dovat úprávu startovací desky a musí 
počítat předem s tím, že nebude moci 
startovat, jestliže na přiklad se na sou
těži startuje s betonové dráhy.

STARTOVÁNÍ U-MODELU 
BEZ POMOCNÍKA

Jak je vidět na obrázku, sestává za
řízení z jednoho drátěného očka, zaraže
ného do země a z drátěného háčku, upev
něného na výškovéin kormidle. Po uve
dení motoru do choďu zaklesneme očko

kormidla do háčku, zaraženého v zemi. 
Model uvolníme k odstartování potaže
ním řídicího drátu. Toto zařízení bylo 
vyzkoušeno a vyhovuje pro cvičné U- 
modely s nepříliš silným motorem.•

Námět: Z. Branda, Tuněchody

Z PRAXE

Lipové dřevo výborné kvality získá
me ze starých, nepotřebných rýsovaeíeh 
prken, která mnohde leží nevyužitá ve 
skladištích škol.
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Princip je zřejmý z obrázku. Na otoč
ném rameni z ocelového drátu je plstěná 
zátka, která uzavírá přívod vzduchu a 
tím zastavuje motorek. Zpružinu vyrobí
me z ocelové struny průměru 0,2 mm, 
kterou natočíme na kulatou tužku. Časo
vač se hodí pro cvičné létání, pro soutěže 
není dostatečně přesný.

STAVBA TRUPU Z PRKÉNEK

Tmp větroně ,.bez průřezu·1 snadno sklí
zíme ze čtyř balsových prkének bez vnitř
ní konstrukce a opracujeme do žádaného 
tvaru. V rozích ovšem vznikají nebezpeč
né průřezy a někdy se stane, že trup pro-

brousíme. Chceme-Η zkontrolovat tloušť
ku materiálu, je dobré si do trupu po
svítit malou žárovkou do kapesní svítil
ny. Přívodní dráty od baterie připájírne 
bud přímo na žárovku nebo na objímku.

ZLEPŠENÉ POTAHOVÁNI

Potahováni křídla a výškového kor
midla zlepšíme Um, že zakládáme vždy 
jednu stranu potahu tak, aby byla celá

odtoková i náběžná hrana „zabalena", 
jak ukazuje obrázek. Tímto způsobem 
potažené a dobře nalakované součásti se 
ii erozi e pí ani pří máčeni ve vodě.

POMŮCKA PŘI LAKOVÁNI

Při lakování modelu, ať již barevným 
nebo impregnačním lakem, potřebujeme 
často odložit štětec. K tomuto účelu si

ohneme železný drát o průměru cca 2 mm 
podle obrázku a zavěsíme na plechovku 
s lakem.

ZAPALOVÁNI DOUTNÁKU

t) zapalováni doutnáků bylo již na
psáno mnoho. Na obrázku vidíte dosud

neznámý způsob zapalování lupou, který 
zaručeně neselže — pokud ovšem svíU 
slunce.

ZÁŘEZY DO ODTOKOVÉ HRANY

Přesně zářezy pro překližkové profily 
o tloušťce 1 min do odtokové hrany kří

dla uděláme nejpřesuěji starým Uštem ruč
ní pilky na železo.

SKLENĚNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽKA

Pro volně létající motorové modely 
můžeme si sami zhotovit průhlednou ná-, 
držku na palivo ve tvaru kapátka z trub-
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ky z chemického skla. Trubku zpracová
váme v plameni tažením něho ohýbáním. 
Při práci musíme trubkou otáčet, aby se 
stejnoměrně ohřívala. Horní otvor hoto
vé nádržky zatavíme (až na malý plnicí a 
odvzdusňovací otvor) nebo uzavřeme ma
lým odřezkem z tužky, z něhož odstra
níme tuhu. Trubku uřízneme na potřeb
nou délku tak, že jemným, nejlépe jehlo
vým pilníkem napilujeme po obvodě dráž
ku a trubku zlomíme.

Ře z á n í  k o v ů

Řezání duralu a kovů vůbec činí potí
že mnohým, zvláště mladším modelářům.

Správně máme k této práci používat ka
lenou lupenkovou pilku s jemnými zuby. 
Při řezání přikapáváme na pilku olej.

„HUSTÝ« DOUTNÄK K ČASOVAČI
(jd) Létáme-li s modelem za horších 

atmosférických podmínek, stane se někdy, 
že nám uhasne doutnák u dethermalisáto- 
ru. Obvykle se nic nestane, ale někdy 
přece model zalétne dále, než je bezpečné.

Proto pro létání ve »vlhkém nebo vě
trném počasí dáváme dvojmo silný dout
nák (ze záclonové šňůry), namáčený v roz
toku fosforu a síry.

Při preparaci doutnáku postupujeme 
takto:

Do 25 ccm směsi denaturovaného lihu 
a vody (1 : 1) seškrabeme hlavičky asi 
z padesáti zápalek. Hmotu necháme roz
pustit a v takto připraveném roztoku na
máčíme šňůru (v celku). Necháme okapat 
a dokonale usušíme. Suchý doutnák roz
stříháme podle potřeby. Doutnák hoří 
rychlostí asi 1,5 cm/min.

D o p i s o v á n i  d o  z a h r a n i č í
Uveřejňujeme další adresy polských mo

delářů, kteří si chtějí dopisovat s modeláři 
z Československa:
•  Henryk Kryzsik, wies Orzechowka, 
Brzozow, poezta Jasenica Rasilna, woj. 
Rzesków, Polska.
•  Mgr. Jerzy Jözwik, Kielce 3, Stacja
Meteorologiczna PIHM , ul. Czarneckiego 
46, Polska.

•  Chmielewski Angenusz, Imoroclaw, ul. 
Dworcowa 34/8, Polska.

•  Ziomek Jerzy, Kraków, ul. Grabow- 
skiego 13/8, Polska.

o Muczyňski Boguslaw, Biskupiec Reszel- 
ski, ul. Wojska Polskiego P/3, woj. 01- 
sztynskie, Polska.

•  Chrobak Ferdynand, Mikuszowice Sl. 
253, k. Bielska-Bialej, Polska, chce si vy
měňovat polský časopis Modelarz nebo 
Skrzydlata Polska za L M

Němečtí modeláři ze základní organi- 
sace GST Weissenberg si chtějí dopisovat 
s některým modelářským kroužkem v ČSR 
Adresa: Gesellschaft fiir Sport und Tech
nik, Grundeinheit Weissenberg (Sa) -  
Flugmodellbau, z. Hd. von Gerhard Her- 
brich, Weissenberg (Sa) DDR, Bahn- 
hofstrasse 226 b.

*

M o d e lá ř i  a  motoristé
(la) V našem časopise často píšeme 

o spolupráci sportovců jednotlivých spor
tovních odvětvi Svazarmu. Již několikrát 
jsme uvedli příklady pomoci svazarmov
ských motoristů a radistů leteckým mode
lářům, zejména při modelářských sou
těžích.

Je potěšitelné, že tentokrát zase můžeme 
uvést opačný příklad -  totiž pomoc mo
delářů motoristům. Bylo to při tradiční 
motoristické soutěži v Rudné u Prahy, 
pořádané koncem minulého roku. Tři 
tamní modeláři, jejichž jména znáte ze 
soutěži -  instruktor J. Kaucký a modeláři- 
sportovci R. Anděl a J. Veselý, členové 
ZO Rudná -  se přihlásili jako aktivisté 
o službu v jedné časové kontrole. Funkce 
se zhostili dobře a pomohli tak k úspěš
nému průběhu motoristické soutěže.

Takových případů je jistě vic. Napište 
nám o nich -  rádi zprávy uveřejníme.

P O M i U i M E  S I
KOUPÉ

Φ 1 Detonační motorek 1—1,5 rem. L. Hertel, 
Opavská 25, Bolaticc. Φ 2 Výkresy na benz. motor
ky obsahu 20,30 a 40 ccm (jednotlivě). J. Volek, 
Radotinská 56, Bílovec. ·  3 Klikovou skříň, vá
lec s vložkou, píst k benz. motorku „ALKO“ 10 
ccm. J. Matyáš, Pha-Hostivař, Na Zkratce 390/21.
#  4 Pertinax. trubku na „Miru“ Em. Knittla. L. 
Válek, Nám. Míru 635, Třince I.

PRODEJ
•  S Detonační motor 2,5 ccm s kuličkovými lo
žisky za 200 Kčs. M. Homola, Nováky 319. 9  6 
Elektromotor 0,5 k nebo vyměním za benz. a de- 
tonační motorek. M. Januška, Rudé armády 929, 
Holešov. Φ 7 U-modcl s motorkem NV-21 za 200, 
Motor NV-21 za 60 Kčs. J. Matoušek, Průčelní 
642/4, Praha-Michle. ·  8 Motor Eisfeld 5 ccm 
dcionačnJ za 180 Kčs. V. David, Lctná 664, Cho- 
těboř. Φ 9 Větroň Káně I za 90, Káně II za 65, 
Samokrídlo za 50, Polar A-2 za 60, Polár IA-2 za 
90, maketu 2-22 za 70 Kčs. V. Volráb, Havlíčkova 
1108, Rakovník. Φ 10 Motorovou lupenkovou pilu 
bez motoru, piíp. vyměním za motorek. P. Kuchař, 
čelakovského 81, Jičín v C. ·  11 Novou trysku za 
220 Kčs. Fr. Fait, Sionkova 6, Ostrava-Heřmanicc. 
O 12 Motorek Start, 1,8 ccm v chodu (menší po
škození zplynovačc (za 130 Kčs. O. Ondroušek, 
Dobrovského 1, Brno 12. ·  13 Detonační motor 
Buš 2,5 ccm, kul. ložiska, rot. šoupátko a kužel za 
280 Kčs. B. Martinec, Gottwaldova 764, č .  Lipa.

RF.DAKCE LM KOUPÍ
originální sadu (3 husy) přibli- 
žovacich čoěek (proxar) k foto
aparátu Super Ikonta II Zeiss, 
výr. čis. 1778/16, objektiv Tessar 
1 : 2,8, 0  objektivu 37 mm a con- 
tametr. Potřebujeme pouze origi
nální výrobek firmy Zeiss, Jena.

Dobře a hotově zaplatíme.

•  14 Letectví roí. 25, i. 6,19,22 ai 26; roč. 26 a 27 
celý; Křidla vlasti roč. 1 celý; Letecké noviny roč. 
4 mimo č. 1,3, 6; roč. 5, č. 1 až 6. J. Vybíral, Bra
tislavská 59, Brno. Φ 15 U-modcl samokřídla 
s tryskovým motorem za 450; motory: tryskový’, 
váha 0,3 kg, stát. tah 1,9 kg za 180, Lctná 6,3 ccm 
se žh. svíčkou bez pistu za 120 Kčs. J. Novák, 
Zdibská 218/35, Praha-Kobylisy. ·  16 Superatom
I, 8 ccm za 70 Kčs. Koupím dýhu 0,3—0,6 mm.
J. Nikl, Břevenec 52, p. Sumvald u Uničova. ·  17 
Motorky: anglický Frog-ED na kul. ložiskách 
s rot. šoupátkem, obs. 1,8 ccm za 250, IKAR s cl. 
zapalováním za 150 Kčs; fotoaparát za 200 Kčs a 
volný motorový celobalsový model pro motor 1,8 
ccm za 200 Kčs. Koupím výkres na maketu Chip
munk. J. Zarvan, ZUSPZ, Tučkova 3, Brno.
•  18 Modelářské stavební výkresy -  seznam zašlu. 
F. Rchanzl ml., Úsilné 111, p. Hrdějovice u Č. 
Budějovic. Φ 19 Nový motorek Start 1,8 ccm, tři 
vrtule a palivo za 115 Kčs; poškozenou vzduchovku 
ČZ, ráže 4,5 za 80 Kčs, motorek AM A 3,2 ccm za 
340 Kčs. R. Teuber, Kotiaska 24, Praha 8. ·  20 
Motor AMA 2,5 ccm za 250 Kčs. Jiránck, elektro
mechanik, Červený Kostelec 118. ·  21 Cvičný 
U-modcl s tryskovým motorem za 200, motorek 
NV-21 bez ojnice za 50, starý motorek 1 ccm za 30, 
prehazovečku na kolo za 60, tachometr za 30, 200 m 
ocelové strunyø 0,1 mm. M. Horák, VPS Šumperk 
Gen. Krátkého. ·  22 Motor 5 ccm se Žh. svíčkou 
13 000 ot/min za 350 Kčs nebo vyměním za dobrou 
trysku Letmo. Z. Moravec, Arbesova 294, Cerno- 
šicc III. ·  23 Zánovní motorek NV-21 za 70, zá
novní Stan 1,8 ccm za 95 Kčs; časopisy: Mladý 
letec, LM roč. 1955 kompletní, Svět motorů, Mo
tocykl, Skrzydlata Polska, Letecké noviny -  seznam 
zašlu. Do red. LM. ·  23A Větroně: Káně, Orlík 
á 100 Kčs, Sluka á 70 Kčs, volné mot. modely 
s mot. 1,5 a 2,5 á 210—250 Kčs. Různé ručně zpra
cované prvotřídní vrtule — seznam zašlu. Do red. 
LM.

VÝMĚNA

•  24 Vázané ročníky: Křídla vlasti 1952 a 1953. 
Letecký modelář a Vpřed za det. motorek 1,5—2,5 
ccm chodu. J. Navrátil, internát „Kablo“ , Školská 
349, Kladno II. ·  25 Model U-Trenér a injekční 
stříkačku 5 ccm za sluchátka ke krystalce nebo pro
dám. J. Vašek, Mlýnská 34» Prostějov. 26 Nový 
tryskový motor s plechem na planžety za nový 
detonační Letmo 2,5 ccm nebo prodám za 240 Kčs. 
J. Sáhá, Žclcchovice, o. Gottwaldov, φ 27 Mode
lářské potřeby (seznam zašlu) a knihu „Aerodyna
mický výpočet letadla** za různé neplatné bankovky 
i cizí nebo koupím. R. Rus, Nedbalova 1758, 
Kladno II. ·  28 Kompletní ročníky LM III—VI 
4-18 čísel roč. I a I I ; Letecké noviny roč. 1951 +21 
čísel LN a Křidel vlasti za dobrý tryskový nebo 
detonační motor. L. Jursa, Cifer 266, o. Trnava.
•  2Ö 60 čísel Leteckých novin a Letectví za něko
lik ročníků leteckých časopisů. Bližší napíši. V. Bi- 
cek, Kozmice u Benešova. 9  30 Motorek Start 
1, 8 ccm + maketu Sokola s clcktromotorkcm 28 
P 4 za benzinový motorek 7—15 ccm. Buš Frog 
2,5 ccm + NV-21 bez pístu za benz. motorek 7— 15 
ccm. Buš Frog 2,5 ccm +  NV-21 bez pistu za 
benz. motorek 7— 15 ccm nebo trysku. Přehazo- 
vačku + fotoaparát 4* */s * 6 za motorek 0,5—5 ccm. 
Nebo vše za benz. motorek 20—30 ccm. J. Rulík, 
VPSS, Benešov u P., Gottwaldov«.

RŮZNÉ

•  31 Zhotovuji různé modelářské součástky z kovu 
i plechu podle výkresů. L. Mikuš, Malinovského 
43 A, Bratislava. ·  32 Odborně převinuji elektro
motory a trafa. Jiránek, elektromechanik, Červený 
Kostelec 118. ·  33 Opravujeme a upravujeme 
všechny typy modelářských motorků. Zhotovujeme 
drobné soustružnické práce podle dodaných výkresů. 
Modelářský odbor ZO Svazarmu, Benátky n. Jiz.
•  34 Zhotovím vrtule všech druhů podle dodaných 
výkresů. Do red . LM.
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Radiem řízený větroň postavený v model, kroužku ZO Tesla 
Vrchlabí. Data: rozpětí 2500 mm, váha 1310 g (s řízením), zatížení 
22 g/dm*. Dosažený řas při řízeném letu na svahu — 14 minut, 
při převýšení asi 200 m. Popis a výkres modelu uveřejníme.

4 Soudruzi M. Hádek s ma
ketou La-11 a W. Bárta 
s maketou )ak-18 (oba 
ze ZO TOS Varnsdorf) se 

i  umístili na 2. a 3. místě 
v krajské soutěži v Liberci. 
-  Dole maketa U*1(. 
Data: rozpětí 1140 mm, 
délka1030 mm, váha2100g, 
zatíženi 67,24 g/dm*, m o
tor Kratseh 10 ccm se

Dvě ukázky po- ► 
sledních prací mla
dého pražského m o
deláře J. Brože. Na 
prvém snímku je 
jodni kluzák na zá
věsný motorek an
glické konstrukce. -  
Na druhém snímku 
jsou dva automo
bilové modely na 
detonařní motorky.
Modet s číslem 11 
má zamontovaný 
motorek Start: 1,8 ccm. Dojahuje s nim rychlosti 
v kruhové Jizdě (upoutaný) kolem 70 km/h. V modelu 
s číslem 7 je zahraniční motorek 0,5 ccm. Tento 
upoutaný model jezdí rychlostí kolem 50 km/h. -  
Soudruh Brož získal v r. 1955 první cenu v soutěži, 
kterou vypsal UY Svazarmu na konstrukci automobi
lových modelů na det. motorek do 2,5 ccm. Model 
zaslaný do soutěže je tém ěř shodný s modelem Č. 11. y

SNÍMKY: BLASCHKE, DEUTSCH, SMOLA, VOPIČKA

Neíétající maketa historického letadla řeského prů
kopníka letectví E.Čiháka. Zhotovil J. Píichí z Chrudimi. 
Všimněte $i pozoruhodně malých rozměrů ve srovnáni 
se zápalkou. tr

Na obrázku vidíte při
stroj, kterým se při 
výrobě modelářských 
motorků v Německé 
spolkové republice 
zjišťuje výkon motor
ků. Velká ručička 
(nahoře uprostřed) 
ukazuje na stupnici 
kroutící moment bě
žícího motoru. Hvěz
dice (vpravo naho
ře) zjišťuje okamžité 
otáčky. Přesné otáčky 
se měří optickým pří- 
strojem (strobosko* 
pem).Výkon motorku 
se vypočítává ze  zm ě
řených středních otá
ček a kroutícího mo
mentu. i


