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Z roku 1956 do iok-i 1957 a tudíž jako každoročně hodno-
um_e výsledky své práce za uplynulý rok 
a předpoklady a úkoly pro rok, do kterého 
vstupujeme Rok 1956 přinesl našemu mo
delářství radu úspěchů, hlavně na poli 
sportovním, současně jsme však nedosáhli 
rady vytčených cílu a to především v otáz
kách výcvikových. Je třeba, abvehom se 
na tyto všechny problémy kriticky po
dívali, abychom si zvážili, co děláme dobře, 
hlavně pak, abychom si rozebrali, v Čem 
se dopouštíme chyb a kde musíme svou 
práci podstatně zlepšit.

V roce 1956 jsme se zařadili mezi svě
tové modelářské velmoci a jsme vä"obecně 
uznáváni za jeden z nej vyspělejších států 
světa, pokud jde o úroveň našich sportov
ních representantů. Nesmíme však sami 
nikdy zapomínat, že tato naše vysoká 
úroveň se bohužel neustále týká pouze 
omezeného počtu modelářů, úroveň masy 
našich leteckých modelářů je však pod
statně nižší. Z tohoto zorného úhlu mu
síme především hledět na celou naši mi
nulou i budoucí činnost.

Rozeberme si nyní rok 1956 s hLdiska 
organisačniho, výcvikového, materiálního 
zásobení a konečně sportovního.

V květnu 1956 proběhl v Praze prvý celo
státní sjezd naší organisace Svazu pro 
spolupráci s armádou. Tento sjezd je 
pro naše letecké modelářství důležitým 
mezníkem, nejen proj®, že kriticky zhod
notil dosavadní úspěchy a nedostatky 
Svazarmu a dal směrnice pro zvýšení úrov
ně celé svazarmovské činnosti, ale i proto, 
že závazkové hnutí, které se před sjezdem 
rozvinulo v řadě svazarmovských organi
sed, velmi dobře pomohlo při plnění všech 
našich úkolů.

V roce 1956 začalo skuťčně systematic
ké říz ní činnosti krajských modelářských 
instruktorů modelářským referentem 
OLPS ÚV Svazarmu. Pravidelná instruk
táž a výměna zkušeností v rámci instrukčně 
metodických shromáždění přispívala k pl
nění úkolů a hlavně pak usměrňovala celou 
letccko-modclářskou činnost a přiváděla 
ji na jednotnou základnu v celém státě, 
což až do této doby zdaleka nebylo.

Spolupráce modelářské sekce ÚV Svaz
armu s OLPS byla velmi dobrá. Základ
ním nedostatkem dosavadní činnosti sekce 
ÚV je převážné zaměřeni na problémy stát
ní representace. V důsledku tohoto zamě
ření se problémy výcvikové, ve kterých 
máme největší slabiny, dostávaly nutně do 
pozadí. Od řadových leteckých mpdelářů 
bylo slyš t výtky, že nevidí výsledky práce 
sekce ÚV. Žde je třeba si uvědomit, že 
sekce dosud byla výhradně poradním 
orgánem ÚV a OLPS, tudíž výsledky její 
práce jsou vidět pouze nepřímo. Začali 
jsme zveřejňovat zprávy o činnosti s kce 
ÚV v Leteckém modeláři, aby byli všichni 
modeláři lépe informováni.

Ve výcviku se nám jeví především znač
ná nerovnoměrnost v plnění výcvikových

úkolů. Je to hlavně výcvikový' stupeň A, 
u kterého nejsme stále schopni dosáhnout 
zdaleka plnění uložených úkolů. Při tom 
v mnoha případech dochází k překračování 
plánu v plnění výcviku stupně C.

Jsme si dobře vědomi, že základní pří
činou tohoto stavu je to, že ve stupni A 
pracujeme prakticky s dětmi, jejichž zájmy 
nejsou ještě zdaleka vyhraněné, takže 
v průběhu výcviku dochází k značnému 
poklesu počtu frekventantů kursů. Druhou 
příčinou tohoto stavu pak je, že podle do
savadní organisační struktury nevěnují 
krajští modelářští instruktoři výcviku 
stupně A a B mnohde tu  pozornost, kterou 
si zasluhuje a soustřeďuji svou pozornost 
na členy aeroklubů, to je na výcvik stup
ně C.

Je třeba si však uvědomit, že především 
stupeň A a B vytváří masovou základnu 
našeho leteckého modelářství a je třeba 
aby v tomto smyslu mu věnovaly veškerou 
péči jak orgány, tak i aktivistické složky 
všech stupňů. Pro odstranění tohoto zá
kladního nedostatku bylo koncem roku 
v jednom kraji pokusně přistoupeno k nové 
formě organisačniho začlenění krajského 
modelářského instruktora a zapojení le
teckého modelářství. Ukáže-li se tento 
pokus jako prospěšný, bude aplikován 
v celostátním měřítku.

Dalším nedostatkem výcvikové činnosti 
bylo, že v řadě krajů náklady na výcvik 
zdaleka neodpovídaly výsledkům ve výcvi
ku dosaženým. Mnohde ještě zapomínáme, 
že hospodaříme z vlastní kapsy a že úspor
nost musí být jedním ze základních měří
tek veškeré naší činnosti.

Jako jeden z cílů v oblasti výcviku jsme 
si pro rok 1956 vytkli zpracování nové, 
konečné výcvikové osnovy. Tato osnova 
měla podchytit jak výcvik nejmladších 
modelářů, tak i organicky navážet na další 
stupně leteckého výcviku. Tento úkol jsme 
nesplnili, protože při diskusi krajských 
instruktorů se ukázalo, že návrh má ještě

NA  T I T U L N O M  S N Í M K U
Súdruh Jozef Gábriš z KA 

Svazarmu dosiahol v minu- 
lom  roku pěkné výsledky. Dru
hé miesto na minuloročnej 
CMS vo Vrchlabí v kategorií 
akrobatických modelov, ako aj 
prvé miesto v tej istej kategorii 
v súťaži Cena Banskej Bystrice 
dokazajú, že jeho výsledky sú 
hodné povšimnutia.

Okrem akrobatických mode
lov zaoberá sa Jozef Gábriš 
taktiež stavbou modelov s gu
movým pohonom, v ktorých 
patří medzi najlepších v Brati- 
slavskom kraji a vůbec na Slo
vensku.

řadu nedostatků. Nesplnění tohoto úkolu 
však nepokládáme za chybu, neboť chce
me vytvořit osnovu, která by měla dlouho
dobou platnost. Je proto třeba ji podrobit 
důkladné diskusi a raději její vydání o rok 
zdržet, než ji po roce znovu přepracovávat. 
Abychom zajistili výcvik nejmladších mo
delářů, uveřejňujeme v Leteckém modelá
ři od počátku školního roku osnovu a me
todické pokyny pro výcvik žáků ve věku 
10—11 let.

Velmi kladným přínosem našemu vý
cviku je podstatné zlepšení činnosti 
Ústřední modelářské školy. Zlepšení vý
běru frekventantů a zvýšení účasti se 
projevuje v soustavném růstu počtu kva
lifikovaných instruktorů, nejen L, ale i II. 
stupně. Málo uspokojivý je však dosud 
výcvik instruktorů I. stupně přímo v kra
jích.

S hlediska materiálového zásobování mů
žeme konstatovat neustálé zlepšování si

tuace. Běžného materiálu byl již v roce 1956 
naprostý dostatek, i kvalita materiálu se 
neustále zlepšovala. Byl dostatek balsy, 
kvalitních vrtulí, objevila se nafukovací 
a pěnová kolečka, žhavicí svíčky, silon 
na potahování, kabinky, obtisky, zlepšo
vala se kvalita liků. Byl však naprostý ne
dostatek kvalitního potahového papíru, 
ba docela byla období, kdy papír prakticky 
nebyl vůbec, kritický byl nedostatek dob
rých motorků, nedostatečná byla kvalita 
gumy, oleje v palivech, nedostávaly se 
výkresy motorových modelů a modelů 
na gumu a konečně je nutno též zdůraznit, 
že velkým nedostatkem byla vysoká cena 
některých výrobků. Vždyť jak je možné, 
že na přiklad vrtule 0  220 mm, vyrobená 
národním podnikem, stoji 9,50 Kčs, a tatáž 
vrtule, vyrobená soukromým výrobcem 
pak pouze 7,80 Kčs?

MVVS v Brně se věnovalo především 
úkolu, který mu uložil ÚV Svazarmu, to 
je zajištěni úspěšné representace kvalitními, 
mezinárodní konkurence schopnými mo
torky. Tato činnost se především promítla 
do úspěchu našeho representačního druž
stva rychlostních modelů na mistrovství 
světa. Víme o tom, že řada našich mode
lářů má velmi vážné připomínky k čin
nosti MVVS. Tyto připomínky se berou 
vážně, bude vypracován dlouhodobý 
plán činnosti MVVS a v některém z nej- 
bližších čísel vás vedoucí MVVS, zaslou
žilý mistr sportu Z. Husička podrobně 
seznámí s výhledovou linií střediska. Je 
ovšem naprosto nesprávné klást AIVVS 
vinu za to, že se dosud neobjevily sériové 
motorky, vyráběné v n. p. Vltavan. Je si 
tř.ba uvědomit, že n. p. Vltavan má s hle
diska celostátního velmi vážné úkoly, že 
výroba modelářských motorků není jeho
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prvořadým úkolem a že tudíž i přes veš
keré snahy orgánů ÚV Svazarmu se po
dařilo teprve koncem roku dostat prvé se- 

' riové kusy.
Významnou úlohu v našem leteckém 

modelářství má časopis Letecký modelář, 
který je dnes i ve světě uznáván. Musíme 
se všichni ještě snažit jeho úroveň dále 
zlepšovat a bránit snahám, které se v urči
tých obdobích neustále objevují, aby Le
tecký modelář byl rozmělněn na časopis 
pro nejrůznější obory modelářské čin
nosti.

Sportovní úspěchy našeho leteckého 
modelářství jsou velké. Dosáhli jsme, podle 
neoficiálního bodování, absolutního mis
trovství světa pro rok 1956. Naše druž
stva jsou mistry světa v kategorii větroňů 
a rychlostních modelů. Čestně jsme se 
umístili i v ostatních kategoriích mistrov
ství světa a ostatních mezinárodních 
soutěžích. Naši modeláři-sportovci dobře 
a čestně representovali ČSR a navázali 
nová přátelství s letecko-modelářskými 
sportovci prakticky ze všech, s hlediska le
teckého modelářství významných států 
světa. Měli jsme pochopitelně i nedostat
ky, které zde nebudu podrobně rozvádět, 
protože byly rozebrány při hodnocení 
účasti na jednotlivých soutěžích. Jsme si 
těchto nedostatků vědomi a po prvé v his
torii našeho modelářství jsme v listopadu 
1956 svolali aktiv representantů, abychom 
tyto nedostatky zhodnotili a vytyčili cestu 
pro jejich odstranění.

A nyní k úkolům pro rok 1957.
Musíme dosáhnout toho, aby organi- 

sace nebyla cílem, ale prostředkem. Mu
síme hledat takové formy organisačního 
zajišťování plnění úkolů, abychom pře
devším masově zvýšili úroveň našeho le
teckého modelářství. Musíme se opírat 
o všechny stupně organisací Svazarmu, 
plnit své povinnosti vůči nim, ale též od 
nich vyžadovat důslednou pomoc, při 
plnění svých specifických výcvikových 
a sportovních úkolů. Nesmíme připustit, 
aby naše činnost byla rozmělněna slučo

váním leteckého modelářství s nějakou ji
nou modelářskou činnosti. Musíme však 
současně Svazarmu pomáhat při organi- 
sováni lodního a automobilního modelář
ství, případně jiných druhů modelářské 
činnosti.

Výcvikově se musíme zaměřit přede
vším na plánovité plnění všech výcviko

vých stupňů. Za měřítko své činnosti 
nesmíme brát počet modelářů ve výcviku, 
ale počet splněných stupňů. Jednotlivé 
kraje musí věnovat co největší péči vý
běru žáků pro Ústřední modelářskou 
školu a musí se zaměřit na výcvik instrukto
rů I. stupně přímo v krajích a takto si za
jistit předpoklady pro plnění výcvikových 
úkolů.

Při výcviku je třeba dbát zásad nejvyšší 
hospodárnosti. Z tohoto důvodu byly sta
noveny náklady na materiál pro modeláře 
jednotlivých výcvikových stupňů. Toto 
opatřeni bylo zhusta kritisováno, ovšem 
naprosto nesprávně. Cílem tohoto opatření 
je zabránit plýtvání materiálem a tudíž 
i plýtvání národním majetkem. Proto je to 
opatření naprosto správné a je třeba dbát 
na jeho dodržování.

Jedním ze zásadních problémů, který 
se s konečnou platností nepodaří pravdě
podobně vyřešit ani v tomto roce, bude za
jištěni modelářských letišť, a to jak pro 
volné, tak i pro upoutané modely. Zde je

jediná možnost řešeni. Modeláři musí 
úzce spolupracovat s aerokluby a výcviko
vými stanicemi a pro svůj výcvik i soutěže 
využívat po vzájemné dohodě těchto le
tištních ploch. Praxe z různých míst uka
zuje, že na obou stranách je to cesta úspěš
ná a zatím jedině možná pro řešení tohoto 
velmi palčivého problému.

Jsou předpoklady pro podstatné zlepše
ní materiálního zabezpečeni. Je zajištěno 
dostatečné množství nitromethanu, po
tahového papíru zahraniční výroby (Mo- 
dclspan, případně čínský), soupravy radio
vého řízeni z NSR, detonačni motorky 
z NSR, guma, balsa, pedig, bambus. 
Z tuzemského materiálu bude též řada 
nových výrobků: lipové lišty, hotové ná- 
béžné a odtokové hrany, ccluloid, plexi
sklo, motorky Vltavan, soupravy radiové
ho řízení podle prototypů MVVS, vrtule 
z umělých hmot, kolečka z PVC, láhve 
na palivo z PVC a řada dalších výrobků. 
Je samozřejmé, Že všechny tyto výrobky 
nebudou k disposici okamžitě. Musíme 
si uvědomit, že výrobu i dodávky ze za
hraničí je třeba plánovat a dodací lhůty 
je možno těžko ovlivňovat. Je třeba, aby 
všichni modeláři byli aktivně nápomocni 
při zajišťování materiálu, aby dávali ini
ciativně konkrétní náměty na výrobu, aby 
předkládali své zlepšovací návrhy a kon
struktivně upozorňovali na nedostatky. 
Materiální zajištění se nepochybně zlep
šuje a my všichni můžeme ještě toto zlep
šováni při dobré vůli urychlit.

Vážným problémem, se kterým se bu
deme muset vypořádat, bude otázka vy
dávání modelářské literatury. V roce 1957 
mají vyjít publikace o modelářské aero

dynamice od Ing. Hořejšího, o stavbě 
létajících maket od E. Brauncra, o radio
vém řízení modelů od J. Deutsche a pře
klad sovětské příručky o modelech heli
kopter. Vydavatelství Naše vojsko n. p., 
které dosud vydávalo knižnici leteckého 
mode'ářství, se od 1. ledna stalo vydava
telstvím branné moci a bude tudíž třeba

řešit problém, jak zajistit, aby uvedené 
publikace nebyly vydány pouze pro vnitřní 
potřebu Svazarmu, ale dostaly se též na 
knižní trh.

Bude vydána řada nových stavebních 
plánů. Těžiště vydáváni bude přesunuto 
především na ty obory, kde je dosud plánů 
nedostatek. V blízké době bude vydán 
plán upoutaného modelu pro motor Vlta
van. Pro zajištění dobrých plánů modelů 
školních, modelů s gumovým i výbušným 
motorem je třeba, aby modeláři a hlavně 
modelářští instruktoři nejen pouze kriti- 
sovali nedostatek plánů, ale hlavně na
bízeli k vydání vhodné osvědčené plánky.

Ve sportovní činnosti bude opět tě
žištěm činnosti přebor republiky ve všech 
svých stupních. Bude letos doplněn řa
dou celostátních soutěží pro jednotlivé 
kategorie modelů a celostátní soutěži žáků 
organisovanou CSM ve spolupráci se 
Svazarmem. Na soutěže je třeba se dívat 
jako na nedílnou součást výcviku a tak 
je též třeba hledět na novou organisací 
soutěži. Především forma celostátních 
soutěží některých kategorií modelů má 
pomoci rozvoji těchto kategorií v jednotli
vých krajích.

Velmi vážným úkolem našeho leteckého 
modelářství je uspořádáni mistrovství svě
ta v kategorii větroňů a upoutaných mo
ll lů. Zde budou na nás upřeny zraky ce
lého modelářského světa. Nepůjde pouze 
o obhájeni mistrovství světa družstev, 
ale především o důkaz, že jsme i organi- 
sačně a sportovně schopni zajistit soutěž 
takového formátu. Bude to tudíž úkol pro 
celou řadu modelářských pracovníků, 
při čemž ovšem jeho plnění nesmi ovliv
nit plnění ostatních plánovaných úkolů.

Lctecko-mode lářská sekce ÚV se ve 
své činnosti především zaměří na konečné 
zpracováni výcvikových osnov. Očekáváme, 
že při této činnosti nám budou nápo
mocni všichni pracovníci se svými zku
šenostmi. Prohloubíme svou spolupráci 
s krajskými instruktory i sekcemi KV. 
Musíme zajistit, aby veškerá naše činnost 
byla zaměřena jednotně, aby organisace 
všech stupňů modelářské činnosti Svaz
armu soustavně spolupracovaly.

Jedině aktivní spolupráce a vědomí spo
lečné zodpovědnosti na plnění všech 
uložených úkolů vytvoří předpoklady 
k jejich splnění. Jedině společná vůle a cí
levědomá práce nás všech zajistí, abychom 
byli modelářskou velmocí nejen s hlediska 
výkonů našich representantů, ale pře
devším s hlediska celkové masové úrovně 
našeho leteckého modelářství.
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v š k s v a z o v A s o i  t ě ž  
UPOUTANÝCH MODELŮ 1 0 5 0

Vi l .  čísle Leteckého modeláře 1956jsme psali o l i l .  Evrop
ském kriteriu volných motorových modelu 1956,pořádaném 
v jugoslávském městě Subotici. Zvítězil v něm sovětský 
representant V. Pětuchov, který pěti maximy (900 vtj 
získal zaslouženě titul Mistra Evropy. -  Na snímku je 
V. Pětuchov těsně po startu svého modelu (startuješ trávy).

Všesvazová soutěž upoutaných modelů 
pro rok 1956 byla uspořádána v Charkově 
na nové dráze, vybudované iniciativou 
oblastního výboru DOSAAF a aeroklubu.

Soutěž akrobatických modelů
Počasí: vítr 3—5 m/s, který ve třetim 

kole značné zesílil.
V této kategorii soutěžilo 17 modelářů 

s 27 modely. Soutěže se mohl zúčastnit 
pouze ten modelář, který ve vylučovací sou
těži dosáhl nejméně 125 bodů. Vesměs 
všichni soutěžící dobře zvládli stavební 
stránku, ale většina z nich nedokázala 
správně zalétat všechny obraty předepsa
né sestavy. Na příklad horizontální osmu, 
vertikální osmu nebo dokonce osmu nad 
hlavou dokázali pouze někteří soutěžící. 
Ostatní se zaměřili hlavně na elementární 
obraty, jako stoupavý a klesavý let, pře
mety, atd. Avšak ani ty nebyly dokonalé. 
Soutěžíc! se dopouštěli řady základních 
chyb -  nelátali s nataženou rukou -  což 
všechno mělo značný vliv na čistotu obratů.

Ve většině modelů byl zamontován 
sériový motorek MK 12 S.

Technické výsledky: Z 51 letů bylo 
19 nulových. Vítězství a tím i titul pře
borníka si v této kategorii vybojoval J. 
Sirotkin s 391 bodem před V. Ščerbakovem 
(265 b) a V. Simonovem (256 b). -  Výkres 
vítězného modelu otiskujeme.

Rychlostní upoutané modely s motor
kem 2,5 ccm

Počasí: jasno, vítr 2—4 m/s, v druhé 
polovině třetího kola déšť.

Pro tuto kategorii platily podobné před
pisy jako při naší ČÍMS. Většina soutě

žících létala s motor
ky MK 12 S, vyjma 
několika jednotlivců, 
kteří létali bud s mo
torky vlastní výroby 
nebo s motorky za
hraničních značek.

Přeborníkem SSSR 
na rok 1956 se stal 
O. Gajevský rychlosti 
178km/hpřed V. Jev- 
měněnkem 145 km/h 
a N. Děmjaněnkem 
142 km/h. Loňský 
přeborník O. Šagov, 
který vlivem špatné
ho seřízeni modelu 
obsadil až 7. místo, 
létal s motorkem čs. 
výroby (typ neudán).

I v této kategorii 
se dopouštěli soutě
žící značných chyb.
Stalo se tak snad pro
to, že upoutané mo
dely nejsou v SSSR 
tak ,,vžité“ jako mo
dely volné, jejichž 
úroveň je vyšší. Ví
tězný model O. Ga- 
jevskéhojebéžné kon
cepce (viz italský Ta- 
javento v LM 12/56), 
výkres neotiskujeme.

Skupinové létání
Tato kategorie se na loňské Všesvazové 

soutěži létala poprvé. 1 když se právě 
v ní nejjasněji jevil nedostatek zkušeností, 
upoutala zájem jak modelářů, tak četných

diváků. Nej urputnější boj svedly mezisebou 
teamy Elmis-Rose a VasilČenko-Sirotkin. 
Vítězně z tohoto utkáni vyšla dvojice 
Elmis-Rose, která na dráze 10 km do
sáhla průměrné rychlosti 29,3 km/h (je

V Í T Ě Z N Ý  A K R O B A T I C K Ý
M O D E L  J .  S I R O T K I N A

Trup je zhotoven ze 2 lipových boč- 
nic 2 mm. M ezi bočnicemi je 5 pře
pážek.

Motorové lože je z 2 bukových Špa
líků, připevněných k levé boěnici.

Křídlo je pevně spojeno s trupem. Pro 
nosníky křídla jsou v bolnicich trupu 
vyřezány otvory. Profil křidla je 15% sy
metrický, úhel a seřízeni 0°. Maxi
mální výchylka výSkovky je  ±  15°.
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započítán Čas, potřebný k tankování nádrže 
a spouštění motoru při jednotlivých mezi- 
přistáních).

Technická poznámka. Motor do 
teamového modelu vyžaduje speciální 
úpravy tak, aby měl při dostatečné výkon
nosti co nejmenší spotřebu. Pro zkrácení 
času při mezipřistání upravují se motory 
následujícím způsobem: v difuseru jsou 
'dvě trysky a dvě jehly, z nichž jedna je 
ovládána časovačem. Běží-li motor v pl
ných otáčkách, je otevřena pouze jedna 
tryska. Po určitém čase (vyprázdněni ná
drže) otevře časovač i pomocnou trysku 
a motoru vlivem bohaté směsi klesnou 
otáčky. Model po přistání dojede do depot, 
kde mechanik rychle doplní nádrž a na-

l i l t n i K A .  K T E R É  
IVE R A D Í

(lm) Mezinárodní letecká federace po
věřuje letos Československo uspořádáním 
mistrovství světa kategorie větroňů a rych
lostních upoutaných modelů. Mistrovství 
světa se zúčastni soutěžící z mnoha států, 
kteří pak zcela přirozeně kriticky posuzují 
průběh celé soutěže. Podívejme se, jaký 
ohlas má v modelářském světě jedna závaž
ná otázka takovéto soutěže -  volba letiště.

V listopadovém čísle anglického časo
pisu „Aeromodeller" je otištěno několik 
odstavců komentáře italského časopisu 
„Rassegna di Modellismo“ o volbě letiště 
při letošním mistrovství světa kategorie 
Wakefield (ve Svédsku). Tato kritika je 
tak závažná -  a celkem potvrzená i našimi 
smutnými zkušenostmi -  že považujeme 
za nutné uveřejnit z ni alespoň nejzávaž- 
nějši odstavce: %

„Věděli jsme, že se v Höganäs setkáme se 
Spatným počasím. Je to blízko moře a déšť 
není ve Svédsku žádnou zvláštnosti. To 
vše by nás nebylo překvapilo. Překvapilo 
nás však to, že mistrovství svita se konalo 
na letišti, malém jako kapesník, obklope
ném stromy a domy. Za větru o rychlosti 
cca 75 kmih modely rychle mizely v ovzduší, 
ztemnělém deštěm, byly uchvacovány prud
kou turbulenci nebo se konečně ztrácely po 
marném pronásledování motocyklisty v la
byrintu uliček městečka.

Předpokladem vítězství za těchto podmí
nek bylo bud mít přemíru štěstí, nebo mít 
k disposici mnoho prostředku pro zpětné 
získání ztracených modelů -  tudíž zvítězili 
domácí . . . .

Nemá smyslu nyní naříkat. Švédové sou
těž uspořádali v Höganäs, kde měli mimo
řádnou podporu průmyslových koncetnu. 
Co to však bylo platně ostatním ? Vždyť je 
to kriminální, riskovat nejlepši modely 
světa na takovém letišti, obzvláště, když jsou 
ve Svédsku určitě letiště lepši. (Na přiklad 
Nordköpping v roce 1952.) N u dobrá, co 
se stalo, stalo se, ale dojde k opakování 
znovu v příštím roce, nebude-li nikdo 
u F A I protestovat."

táhne časovač. Tím se uzavře pomocná 
tryska, motor se rozběhne na plné otáčky 
a model odstartuje. Tímto způsobem se 
odstrani pobíháni mechanika za mode
lem a obtížné spouštěni zahřátého motoru.

*

Po skončení závodu se podařilo mistru 
sportu O. Gajevskému překonat všesva- 
zový rekord v kategorii rychlostních U- 
modelů s motorkem 5 ccm -  rychlosti 
203,391 km/h.

Nový všesvazový rekord vytvořil také 
sportovec I. třídy M. Vasilčenko s upou
tanou maketou -  rychlosti 147,542 km/h.

Zpracováno podle časopisu Krylja rodiny.

B Y C H O M  S E  J I S T Ě  
D O Č K A L I

Kritika jistě velmi ostrá a nevybíravá.
Také my se letos budeme určitě ze 

všech sil snažit, abychom na vlastní půdě 
obhájili vítězství, dosažené loni v Itálii, 
Jistě však nebudeme chtít, abychom pak 
byli podobně obviněni, že jsme vítězství 
dosáhlí za cenu ohrožení ostatních soutě
žících a závodníků, a to volbou letiště, 
které by sice naši soutěžící zvládli, které

by se však pro zahraniční soutéžíci stalo 
nepřekonatelnou překážkou.

Chceme modelářskému světu dokázat, 
že dovedeme uspořádat i tu  nejzávažnějši 
soutěž skutečně vzorným způsobem. Při 
tom víme, že modeláři dovedou všechny 
nedostatky omluvit, mají-li k disposici 
dobré letiště. Musíme proto místo uspo
řádání Modelářského mistrovství světa 
1957 volit velmi opatrně a zodpovědně. 
Náš úkol je navíc ztížen tím, že musíme 
hledat místo s vhodným letištěm pro větro
ně a s vhodnou plochou pro rychlostní 
upoutané modely, samozřejmě s před
poklady ubytováni, stravování a pod. Je to 
úkol těžký, ale při poctivé vůli na všech 
stranách není neřešitelný. Věříme, že 
se s ním vypořádáme tak, aby při kritice 
u nás pořádaného mistrovství 1957 nemu
selo být používáno nejen tak silných slov, 
jako „kriminální“, ale aby zahraniční 
účastnici neměli po této stránce vůbec 
důvod k stížnostem.

SLOVENSKÁ
KONFERENCIA SVÄZARMU

(p) I. celoštátny sjazd Svazu 
pre spoluprácu s armádou 
rozhodol, aby v duchu zvyšova- 
nia právomoci slovenských ná- 
rodných orgánov riadil činnost' 
našej vlastencckej organizácie 
na Slovensku Slovenský sjazd 
Sväzarmu a v období medzi 
sjazdami Slovenský výbor 
Sväzarmu.

V dňoch 8. a 9. dccembra sa 
zišlo v Tatranské) Lomnici výše 
340 delegátov zo slovenských 
krajov na Slovenskej konferen
ci! Sväzarmu, aby zhodnotili, 
ako slovenské kraje plnia velké 
úlohy vo zvyšovaní brannej při
pravenosti nášho Indu, zvolili 
si svoje vrcholné sväzarmovské 
národně orgány -  Slovenský 
výbor Sväzarmu a reviznu ko- 
misiu, a súčasne aby si načrtli 
cestu do ďalšej práce.

Hlavný _ referát predniesol 
předseda ÚV Sväzarmu, gene- 
rálporučík Čenck Hruška. Zao- 
beral sa významom našej bran
nej organizácie v súvislosti so 
súčasnou medzinárodnou situá- 
ciou, ktorá nás vedie k tomu, 
aby sm e ešte lepšie a rýchlejšie 
rozvíjali masovú brannú vý
chovu nášho ludu. V dálšom sa 
podrobné zaoberal plněním  
úloh v jednotlivých odvetviach 
našej činnosti, dosiahnutými 
úspechami ale i nedostatkami. 
Na adresu slovenských modelá- 
rov povedal: „V letecko-mode- 
lárskom výcviku v slovenských 
krajoch nie je plněný výcvikový 
plán. Poměrně najlepšie si vedú 
kraje Bratislava a Košice, naj- 
slabší je Prešov a Banská By
strica. Obidva tieto kraje majú 
předpoklady pre plný rozvoj 
letccko-modelárskeho výcviku, 
pretože majú dostatok vyspě
lých športovcov a inštruktorov, 
ktori móžu rozvinutie letecké
ho modelárstva zaistiť. O sla- 
bom rozvoji leteckého modclár- 
stva svědčí tiež to, že pri výbě
rových pretekoch a súťažiach, 
například na světové majstrov- 
stvo, sa neumiestnil ani jeden 
súdruh zo slovenských krajov."

Po hlavnom referáte následo
vala rozsiahla diskusia. Dele
gáti v nej rozoberali příčiny 
nedostatkov, hovořili o dobrých 
skúsenostiach vo svojej práci. 
Po zaklúčení diskusie bol zvo
lený tridsaťpaťčlenný slovenský 
výbor a dcvaťčlenná revizna 
komisia. Záverom konferencie 
bola přijatá rczolúcia, ktorá vy
tyčuje konkrétné úlohy pre naj- 
bližšie obdobie.

Novozvolené slovenské orgá
ny budú moct’ lepšie a dósled- 
nejšie viesť prácu slovenských 
sväzarmovcov. Je teraz na nás, 
aby sm e využitím  všetkých do- 
terajších skúsenosti, iniciatív- 
nou a obětavou prácou pozdvih
li našu organizáciu na najvyššiu 
úroveň.
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K imI c v á s  z a j í m a t
i r V A  Z  N  JE J L E P Š l C H

V. P O PE LÁ Ř

flk) „Jestli se 
s tím haram
pádím a ace
tonem neukli
díš někam ji
nam, tak ti 
to vyhodím!" 
-  vyhrožoval 
před několika 
lety otec Po
pelář svému 
synovi -  dnes 
známému le- 

tecko-modelářskému representantovi.
To bylo před lety. Když ovšem syn- 

modelář od kuchyňského stolu odešel, 
otec -  nemodelář je s maskou nezájmu dal 
do uklizení. Týdny ubíhaly a otec si 
zvykl i na desítku málo ukázněných 
chlapců, kteří jednou v týdnu proměnili 
klidnou kuchyň v modelářskou dílnu. 
Ale rozhodně tehdy 50letý Vlastimil 
Popelář neuvažoval, že by měl se na tento 
sport dát. To rozhodně ne! Ale -  když 
syn odešel na vojnu, tátovi se zželelo „ne
zaopatřených" mladých modelářů, roz
hodl se syna zastoupit a dal se tedy na 
cestu letecko-modelářskiho instruktora. 
A to byl začátek. Instruktorský kurs, 
získáni III.  modelářského stupně a -  
mladí kluci.

Tátovi Popelářovi najednou vůbec 
nevadil pach acetonu. Ani nemohl, pro
tože každý řádný instruktor doma mo
deláři a táta Popelář byl už od samého 
začátku „řádný". A  ke stavbě větroňů, 
do kterých se s velkým nadšením pustil, 
je  acetonu třeba . . .

Jako by mu ani nebylo třiapadesát 
let! Člověk by řekl, že musí být po každé 
dvouhodinové schůzce se 14 kluky una
ven, ale ani nápad! Táta Popelář si 
vzal na starost mimo modelářů v Such- 
dole (kde sám bydli) také chlapce v Ly- 
solajich, založil při osmileté střední 
škole letecko-modelářský kroužek a už 
po tři léta tam pravidelně dochází. 
A ještě něco. Je velmi agilním členem 
O V Svazarmu -  Praha západ, kde svědo
mitě vykonává funkci hospodáře okresu.

Krajský výbor Svazarmu v Praze 
jeho obětavou práci s modeláři ocenil 
a vyznamenal jej odznakem „Cvičíte! 
Svazarmu".

„Táto, člověče zlatá, do čeho ses na 
stará kolena pustil?" — dovolává se 
vysvětleni jeho manželka.

Do nesnadné, ale zodpovědné práce. 
A právě proto, že se do ni pustil „na stará 
kolena", velmi si táty Popeláře vážíme.

J. K A U C K Í

(lk) Přežil už 
desítky mode
lářů -  začá
tečníků, přežil 
už mnohokrá
te „tichou do
mácnost" k te 
rou (jak je  
mnoha dospě
lým modelá
řům známo ), 
zaviňuje vá
šeň k modelář
ství a — vy
držel. Dnes je 
jedenatřicetiletý Jaromír Kaucký nejen 
pamětníkem začátků letectví v Rudné- 
Dušníkách, ale i okresním modelářským 
instruktorem okresu Praha-západ, který 
má o činnosti v okrese dokonalý přehled. 
Ovšem nejen to. Jaromír Kaucký je už 
„kovaným" modelářem, jenž svoje prvo
tiny postavil před 18 lety; někteří z té 
průkopnické party zůstali a pod jeho 
vedením tvoří ted v Rudně-Dušnikách 
kroužek modelářů -  sportovců.

Téměř všechny modeláře, které in
struktor Kaucký vychoval či vychovává, 
získává pro stavbu větroňů. Sám, když 
už by měl „uznat" ostatní kategorie, 
přikloňuje se mírně ke „gumákům" 
a motorovým modelům. Jinak větroně, 
větroně a zase větroně. . . S  nejlepšimi 
z nich se M. Kaucký několikrát dostal 
do širšího výběru representačního druž
stva větroňářů. Ale tady mil vždycky 
smůlu, i když se mu jinak práce vše
stranně daří. A i už práce s lidmi, nebo 
stavba modelů.

O tom prvním svědčí vzrůstající po
čet modelářů i instruktorů na okrese, pra
videlné nedělní létáni, instrukčně me
todická shromážděni (ta bývají pravi
delně u s. Kauckého v bytě) o tom dru
hém nově, soutěžní modely větroňů A-2, 
které postavil J. Kaucký ještě loni na 
podzim.

Za svou obětavou práci a dosažené 
výsledky ve výcviku mladých leteckých 
modelářů byl soudruhu Kauckěmu ne
dávno udělen čestný odznak „Cvičitel 
Svazarmu". Byl by jistě pracoval dobře 
a obětavě i bez tohoto vyznamenáni, ale 
víme, že každé uznáni pomáhá k ještě 
lepši práci. A možná, že Jaromíru 
Kauckěmu přinese štěstí, které až do
sud postrádal při výběrových soutěžích 
pro representačni družstvo a že letos 
bude mít možnost representovat čs. mo
deláře na mezinárodních soutěžích.

•  V říjnu m. r. se konal v Ligocie Dolnej 
(Polsko) již  IV. ročník soutěže svahových 
větroňů o pohár „Skrzydlatej". Soutěže 
se účastnilo 39 modelářů se 78 modely. 
V soutěži družstev zvítězila Wroclav a 
v soutěži jednotlivců byl prvý Z. Wadol- 
kozvski (Wroclaw), který nalétal 1C4 '■ 73 +  
+  98 =  275 ví. Startovalo se na svahu 
s převýšením 90 m, sila větru byla ráno 
11 mjs, odpoledne 6 mjs.
•  Ohodnotíme-Ii podobně jako loni pěti 
až jedním bodem 1. až 5. místo, dosažené 
na některém z letošních mistrovství FAI, 
dostaneme následující pořadí: 1. ČSR 11 
bodů, 2. Švédsko 9 b., 3. Anglie 8 b., 
4. USA 6 b., 5—7. SSSR, Itálie a Maďar
sko 4 body. Loňského roku obsadilo ČSR 
v této neoficiální klasifikaci 5. místo se 
6 body.
•  Modelářské mistrovští Francie na rok 
1956 bylo uspořádáno v Chartres. Mistrov
ství se zúčastnilo 180 modelářů, vybraných 
podle výsledků 145 oblastních soutěži.

Nej lepší dosažené výkony:
Kat. A-2: J. Fontaine -  892,8 vt.
Kat. Wakefield: J. P. Beissac -  834 vt. 
Kat. motor, mod.: J . Dagon -  831,4 vt. 
Kat. U-modelů
do 2,5 can: Weinstein -  141 kmih. 
do 5 can: J . Desloges -  225 kmih. 
do 10 can: J. Desloges -  223 km/h.

Dosažené časy jsou součtem z  5 letů.
•  V Clevclandu (USA) je jedno z mála 
stálých modelářských letišť na světě. 
Mimo normální startovací prostor pro 
volné motely jsou na tomto letišti 4 dráhy 
pro upoutané modely. Letiště je využívá
no po celý rok; v zimních měsících jsou 
pořádány soutěže pokojových modelů 
v halách letištních hangárů. Tak na příklad 
v lednu r. 1956 se zúčastnilo soutěže po
kojových modelů 400 modelářů s 1200 
modely různých typů, většinou s papíro
vým potahem. Závodu a výstavy létajících 
upoutaných maket, uspořádaných v břez
nu téhož roku, zúčastnilo se na 20C0 mo
delářů.
•  Nový samozapalovaci motorek S. Gra- 
bowského z Paláce mládeže ve Varšavě má 
obsah 2,5 ccm, váži 115 g a točí 1400 ot/ 
min. Rychlostní upoutaný model polského 
modeláře Kusmierczyka, poháněný tímto 
motorkem, dosáhl na závodech v Katovicích 
rychlosti 126 km/h.
m Listopadové číslo polského časopisu 
„Modelarz" přineslo článek M. Hcrbera: 
„Moje zkušenosti se stavbou akrobatic
kých modelů" a článek J. Sladkého: 
„Konstruování rychlostních upoutaných 
modelů", přeložený ze sovětského časo
pisu „Krylja rodiny", kde byl tento člá
nek již diíve uveřejněn.
•  Ve dnech 6. a 7. října se konalo na 
letišti Ústředního leteckého klubu v Scl.di- 
hagen letecko-modelářské mistrovství NDR  
na rok 1956. Dosažené výkony: Větroně 
A-2, H. Schulze, Potsdam -  676 vt; modely 
s gumovým pohonem, Ginter, Gera -  782 vt; 
motorové modely, H. Neelmeijer, Karl- 
Marx-Stadt -  854 vt; upoutané ̂ modely 
do 2,5 ccm, Unzu, Berlin -  163,636 kmih. 
Uvedené časy jsou součtem z 5 letů.

Mistrovství se zúčastnila též delegace 
modelářů z NSR.
•  V NDR se vyrábí 4 typy elektrických 
motorků pro modelářské účely: Ncjmen- 
ší „Pico" 2 V pro malé modely stojí 
7,88 marek a největší „Permanent" 6 V 
stojí 11,72 marek. Těchto motorků se 
především používá pro pohon modelů lodí.

•  Jeden z našich známých předních letců — 
plachtař, motorový letec a dosud také dobrý 
modelář (!) -  se zúčastnil koncem roku 
internátního kursu pro modelářské instruk
tory v ústřední letecko-modelářské škole 
v Kralupech n. Vit. Po absolvování kursu 
pro instruktory II. třídy řekl:

„To, co musí znát dobrý modelář -  
instruktor, je tak obsažně, že by se za to ne
musel stydět žádný plachtař nebo motorový 
letec. Troufám si dokonce říci, že tolik látky 
z oboru aerodynamiky většina výkonných 
letců ani nezná."

•  Koncem r. 1956 se v leningradském 
Domu obrany konal 7. městský slet lodních 
modelářů -  pionýrů Leningradu. V krátké 
době postavili leningradští lodní modeláři 
185 nových modelů plachetnic, parníků 
a ostatních druhů lodí. Některé z nich byly 
věnovány pro výstavu Domu obrany.

Nejvíce body byly ohodnoceny jachty 
třídy „A", které postavili S. Gavrilov 
a Boroborkin a modely Makarova, Pavlo
va, Artamonova, Čermáková a Gradusova.

Nejlepšim z nich byly při ukončení 
letu předány diplomy a věcné ceny.

*
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U S P E S N E  A K R O B A T I C K É  M O D E L Y
Zpracoval M. HERBER,  přeborník republiky

Přes některé úspěchy není u nás dosud kategorie akrobatických upoutaných modelů tak roz
šířena, jak bychom si přáli. Jednou z příčin tohoto stavu je zajisté také nedostatek staveb
ních plánu nebo podkladů pro samostatnou konstrukci.

Podobný stav je také u sovětských modelářů. Ti si pomáhají tak, že občas zařazuji do časo
pisu Krylja rodiny přehledy nejúspěšnějších modelů z různých zemi. Používáme jejich přikladu 
a přinášíme obrázky a data několika úspěšných zahraničních akrobatických modelů z poslední 
doby. Podklady jsou převzaty z Krylja rodiny a ze západních modelářských publikací. Přehled 
není úplný -  chybí v něm na př. velmi dobré modely maďarských modelářů, o nichž jsme již psali.

„BLUE PANTS“
S tímto modelem obsadil jeho konstruktér Henri Stouffs 

(Belgie) první místo na „Evropském kriteriu11 v akrobatické sou
těži v r. 1954. Velmi jednoduchá a čistě účelová konstrukce se 
vyznačuje malou vzdáleností mezi křídlem a výškovkou (malá ploš
ná délka). Jednoduché obdélníkové křidlo s kapkovitým ukonče
ním profilu o tloušťce 18 % je bez vztlakových klapek.

Techn.eká data: Rozpětí 940 mm; hloubka křídla 220 mm; 
délka 580 mm; plocha křidla 20,6 dm2, výškovky 4,8 dm2, cel
ková 25,4 dm2; motor ED Racer 2,5 ccm; vrtule 0 225/150 mm.

„CHAMPION**
Model, který' konstruoval F. Bisterfeld (NSR), je nejznámější 

německou konstrukcí a  posledních letech. Křidlo o značné 
štíhlosti je po celém rozpětí opatřeno klapkou, což je pro modely 
tohoto konstruktéra typické. Model, jehož výkres a stavebnice

lepen jemným hedvábím v místech balso- 
vého potahu. Do výškového kormidla je 
zastavěna ocelová struna pro případ, že 
by soupeřův model v zápalu „boje pilota“ 
vlétl vrtulí do kormidel. Toto opatření 
umožňuje přistát s modelem i s poško
zenou výškovkou.

Pro akrobatické létáni zvětšil konstruktér tloušťku profilu na 
23 %, aby snížil rychlost modelu. Dále zvětšil rozpětí pro lepší 
stabilitu při větru a prodloužil předek modelu kvůli jemnějšímu 
ovládání při akrobatických obratech. Vnitřní polovina křidla je 
delší. Model je prý dobře ovladatelný i ve větru o rychlosti 
45 km/h. Ted Goyet, který má ochrnuté dolní končetiny a sedl 
při létání v otáčivé židli, zvítězil s modelem „Feno“ v 18 velkých 
soutěžích.

vyšly již v několikátém vydání, je oblíben zejména pro poměrně 
malou rychlost (udává se 65—70 km h), při které má dostatečný 
tah do řídicích drátů.

Technická data: Rozpětí 1400 mm; délka 695 mm; plocha 
křidla bez klapky 20,62 dm2, plocha klapky 4,19 dm2, celková plo
cha křídla 24,81 dm2; váha 575 g; spec. zatížení 23 g/dm2; motor 
Taifun 2,47 ccm.

*

„FENO“
Model konstruoval Ted Goyet (USA). Původně byl určen pro 

stíhací létání, při němž se dva modeláři snaží vzájemně vrtulí 
strhnout stuhy vlající za modelem. Pro tento účel je model pře-

Technická data: Rozpětí 1090 mm; délka 750 mm; plocha 
křidla 21,8 dm2, plocha klapky 4,8 dm2, celková plocha křídla 
26,6 dm2, plocha výškovky 4,95 dm2, celková nosná plocha 31,55 
dm2; motor Fox 19 nebo 29 (3,3 až 5 ccm).

*

„SMOOTHIE“
Konstruktér modelu „Smoothie" -  Bob Palmer (USA) -  byl 

prvý, který použil klapky na odtokové hraně křidla. „Smoothie" 
má také vnitřní půlku křídla větší, a to proto, aby se model sna
žil létat v horizontální rovině i ve vyšších kruzích. Křídlo je opa
třeno klapkou do */, hloubky.
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Model má celkové elegantní tvar a při létáni je velmi jemný. 
O jeho oblibě svědčí skutečnost, že je vydáván ve velkém množství 
ve stavebnici s invertně zakapotovaným motorem.

Technická d a ta : Rozpětí 1295 mm; délka 902 mm; plocha 
křidla 31,92 dm4, plocha klapky 3,09 dm4, celková plocha křídla 
35,01 dm4; váha 1130 g; spec. zatíženi 30,5 až 32,5 g/dm4; 
motor Veco 29 (5 ccm).

„MUSTANG**
H. Johnson (USA) upravil s úspěchem maketu stíhacího le

tadla P 51 Mustang na akrobatický model. Úpravy: vétši rozpětí 
a hloubka křídla, vztlaková klapka po celém rozpětí, mírně před
sunutý podvozek a zvětšená plocha výškového kormidla. Trup 
je přesná maketa skutečného letadla.

Model byl pro líbivý vzhled dobré letové vlastnosti a velkou, 
popularitu vydán ve stavebnici, která jde dobře na odbyt. Uvá
díme jej proto, že i u nás by jistě bylo možné upravit takto pro 
modeláře některé známé letadlo.

Technická d a ta : Rozpětí 1220 mm; délka 925 mm; plocha 
křídla 24 dm4, plocha klapky 5,42 dm4, celková plocha křídla 
29,42 dm4; váha 1130 g; spec. zatížení 385 g/dm4; motor Fox 35 
(5,8 ccm).

V 11. čisle LM 1956 napsali soudruzi 
z Tišnova o své práci. Jejich článek nás 
vedi k tomu, abychom se také zmínili 
o tom, že jsme nezůstali^iečinni. Podobně 
jako v jiných krajích, měli jsme značný 
nedostatek motorů, projevujíc! se hlavně 
v kategorii akrobatických modelů, neměli 
jsme stavební plány modelů, kterých bylo 
zapotřebí k výcviku modelářů a také nej
mladší kategorie leteckého modelářství -  
radiem řízené modely -  nebyla na takové 
výši, jak bychom si přáli.

Otázka, jak překonat tyto nedostatky, 
byla vyřešena na jedné z členských schů
zi odboru. Byly ustaveny tři výzkumné 
skupiny, jejichž členy byly modeláři -  
aktivisté. Všechny tři skupiny se pustily 
do práce a nyni, po půl roce svého trváni, 
dosáhly slušných výsledků.

Skupina radiového modelářství pod 
vedením soudruha Jiřího Hese zhotovila 
a vyzkoušela pokusně čtyři různé proto
typy radiových aparatur, z nichž nejlepší 
bude zveřejněna. Jejích práci značně po
mohlo dopisováni $ vrchlabskými mo
deláři.

Otázku nedostatku stavebních plánů za
čala řešit skupina pod vedením soudruha 
Kalába. Výsledkem jejich práce je stavební 
plán na školní model větroně kategorie A-l 
a plán na rychlostní upoutaný model s mo
torkem 5 ccm.

Modeláře, zabývající se motory, vede 
soudruh Vodička. Ani tito nezůstali při

Svépomoc modelářů KA Praha-venkov
slibech. Zhotovili nejprve pokusně podle 
výkresu soudruha M. Herbera jeden mo
tor Ipro-Ikar 6,3 ccm z odlitků, které 
kdysi prodávaly prodejny Svazarmu. Motor 
se svým výkonem jevil vhodným jak pro 
akrobatické modely, tak i pro makety. 
Po prototypu byly zhotoveny ještě další 
Ikary, které jsou již v provozu mezi mo
deláři naši organisace. Tím byla vyřešena 
jedna z nejpalčivějších otázek mezi našimi 
modeláři. Svou pomoc, pokud to bylo 
možně, jsme nabídli také modelářům jiných 
krajů. Takto byly pomoci modelářů -  akti
vistů zachráněny odlitky, které by byly 
přišly do šrotu.

Při práci na Ipro-Ikarech byl navržen 
a zhotoven také prototyp motoru „V 10-56“, 
který je možno použít do akrobatických

modelů, maket a radiem řízených modelů. 
Jako vzor při konstrukci tohoto motoru 
sloužil francouzský „Micron 10“ . Z tohoto 
motoru byly převzaty vnější tvary a způ
sob vyplachování. Motor „V 10“ je vzdu
chem chlazený jednoválec s cirkulačním 
vyplachováním, se žhavicí svíčkou. Liti
nový píst je zalapován do žebrovaného 
ocelového válce. Klika a pístní čep jsou 
rovněž ocelové, povrchově kalené. Karter, 
hlava a ojnice jsou vyrobeny z duralu.

Technická data: vrtáni 24 mm, zdvih 
22 mm, obsah 9,92 ccm, váha 280 g. 
Otáčky s vrtulí 0  300 mm, stoupáni 
140 mm a s 10% hloubkou listu, při 
použití běžného paliva jsou 8500 ot/min. 
Prototyp motoru byl vyzkoušen na akro
batickém modelu soudruha Pospíšila,

M OTOR

který se s nim zúčastnil CMS ve Vrchlabí. 
Nedopadlo to zrovna nejlépe, ale i tak bylo 
znát, že v motoru „něco je“ . Pak se již 
v klidu na motoru udělaly další změny jako 
úprava ssání, načasování a pod. Pro in
formaci uvádíme nákres motoru s vnější
mi rozměry.

S výsledky práce všech tří skupin jsme 
spokojeni a nehodláme na nich ustrnout. 
Skupiny mají již své úkoly do budoucna. 
O tom, jak se s nimi vypořádají, napíšeme 
později.

M. VELEBNÝ, K A Praha-venkov
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P ÍtE T A Ž E X I  M O D ELE

Jak jsme již  krátce oznámili v LM  1211956, vydá Naše vojsko 
začátkem letošního roku novou modelářskou knihu „Aerodynamika 
létajících modelů“ -  Profil, křidlo, vrtule. Napsal j i  Ing. M. Hořejší.

*

Pro informaci našich čtenářů přinášíme několik podrobnosti 
o knize a nakonec ukázku (úplný odstavec) z textu.

Kniha, jejíž I. díl se nazývá v podtitulu „Profil, křidlo, vrtule", 
pojednává nejdříve o základních zákonech prouděni a pak pře
chází do vlastni aerodynamiky modelu, která obsahuje kapitoly 
jako vlastnosti profilů, vliv Reynoldsova Čísla, vlastnosti křídel, 
pohon modelu (od vrtulového až k tryskovému) a vrtule. Některé 
kapitoly jsou zpracovány u nás novým způsobem a přinášejí řadu 
nejnovějšich poznatků. Tak na přiklad jsou tam kromě množství 
profilů také řada polár modelářských profilů a nové profily česko
slovenského původu. Obsáhlá kapitola je o vrtulích, kde jsou 
uvedeny různé způsoby jednoduchého určení vhodné vrtule pro 
modely na gumu a pro modely motorové a jako novinka diagramy 
vrtuli, foukaných při nízkých Reynoldsových číslech. Velmi uži
tečné je množství praktických příkladů k nejrůznějším výpočtům.

Kniha „Aerodynamika létajících modelů" -  Profil, křídlo, 
vrtule, obsáhne při 344 stranách textu na 270 obrázků, 32 tabu
lek polár, 6 diagramů vrtulí a 16 fotografických reprodukcí. 
Druhý díl, nazvaný v podtitulu „Model a let", bude pojednávat 
o stabilitě modelu, o jeho návrhu a stanoveni výkonů.

V ukázce textu „Aerodynamiky létajících modelů" uvádíme 
zajímavý odstavec, který částečně seznamuje se způsobem zpra
cováni knihy.

PŘETAŽEN I MODELU
Případy, kdy profil křídla se dostane do přetažené polohy, 

jsou u modelu dost Časté, ačkoli ne vždy patrné nebo zřetelně 
oddělené od ostatních jevů souvisících s letem modelu. Obvykle 
se přičítá porucha pravidelného, vyváženého letu modelu jiným 
vlivům (nedostatečná stabilita, nesprávné vyvážení a pod.). Po 
bedlivé úvaze a správném závěru z povahy letu se ukáže, že pří
činu poruchy je nutno hledat v přetaženém letu. Přitom model 
nemusí zaujmout právě viditelnou polohu s velkým úhlem náběhu, 
jak dále uvidíme, a přesto nastane úplné odtržení proudu.

Ukažme si v několika příznačných příkladech, jak k odtržení 
proudu může dojit. Jednoduché a jasné případy vysloveného pře
tažení, jako nesprávné vypuštěni modelu, nesprávné seřízení mo
torového letu a j,, poneclune stranou, neboť jde o bezprostřední 
překročení maximálního úhlu náběhu.

Velmi často dojde k přetažení při vleku bezmotorového modelu. 
Model zaujímá při vleku dosti strmou polohu, avšak úhel náběhu

je při správném vleku takový, že ještě nedosahuje dmax. Profil 
při vleku modelu šňůrou má jednak rychlost vlastni vv, jednak 
rychlost vleku νχ, takže na vzduch nabíhá výslednou rychlostí v. 
Uhel mezi tětivou profilu a výslednou rychlosti v je skutečný 
úhel náběhu profilu. Sklon vlastní rychlosti vv modelu k zemi je 
stoupací úhel y  (obr. 4.49).

Úhel náběhu d je velký a profil má dostatečný vztlak. Stačí však 
změna vlečné rychlosti νχ  nebo vlastní rychlosti vv, aby úhel ná
běhu dosáhl, případně i překročil dmax a nastalo úplné odtrženi 
proudu na profilu. Zvýšením vlečné rychlosti νχ  se zvětší sklon 
výsledné rychlosti k tětivě profilu, který může nabýt hodnoty

dmax a přivodit přetažení (obr. 4.49 a). Naopak při nárazovém větru 
může dojit k okamžitému sníženi vlastni rychlosti vv a tím opět 
ke zvětšení úhlu náběhu až do hodnoty přetažení (obr. 4.49). 
Z toho vyplývá nutnost co nejstálejší vlečné rychlosti νχ  a velká 
opatrnost při nárazovém větru, kdy nebezpečí přetažení čelíme 
zmenšováním vlečné rychlosti νχ  ve vhodných okamžicích. V obou 
případech se udrží úhel náběhu pod hodnotou dmaz.

Jiné případy přetažení, projevující se jako náhlé a zdánlivě ne
vysvětlitelné poruchy vyváženého letu, můžeme často pozorovat 
při plachtěni bezmotorového modelu, který po vypuštění ze šňůry 
dosáhl již větší výšky. Stává se, že model náhle začne strmě klou
zat a později se rozhoupe nebo z neznámé příčiny se rozhoupe

přímo z vyváženého letu. V prvém případě je to tím, že vlétne 
do ostře ohraničeného klesavého proudu, ve druhém se naopak 
dostane do silného stoupavého proudu. V obou případech dojde 
k přechodnému odtržení proudění na profilu nebo dokonce k pře
taženému stavu (obr. 4.49 a, b).

Model při plachtění letí v obklopujícím jej ovzduší rychlostí v„ 
pod klouzavým úhlem y vzhledem k zemi. Úhel náběhu d je 
malý a odpovídá zpravidla nejvýhodnějšímu úhlu náběhu pro 
nejmenší klesáni nebo pro nejlepší klouzavost. Vlétne-li model 
náhle do klesavého vzdušného proudu o rychlosti w (obr. 4.50 a), 
je jeho okamžitá rychlost v  výslednicí z obou rychlostí. Sklon 
výsledné rychlosti v k tětivě profilu je velký, takže dojde k odtrhá
váni proudu; vztlak se snižuje a odpor se zvyšuje. Velmi snadno 
dojde k úplnému odtržení při dmax, zvláště u výkonných modelů 
v případě seřízení křídla na velký úhel, aby se dosáhlo nejvýhod
nějšího úhlu náběhu d. Podobně je tomu, avšak opačně, když mo
del zasáhne silný, ostře ohraničený vzestupný proud vzduchu 
(obr. 4.50 b). Vlastní rychlost vv klouzání spolu s rychlostí to 
vzestupného proudu dají v tom okamžiku výslednou rychlost .v, 
která svírá s tětivou profilu záporný úhel náběhu -  d. Tím klesne 
vztlak, model se „propadne" a rozhoupe. V krajním případě, 
vznikne-li záporný úhel dmax, může dojít k úplnému odtržení 
proudu na dolní straně profilu.

Také závětrná strana svahu s nepravidelným směrem a rychlosti 
větru bývá příčinou poruch vyváženého letu převážně způsobe
ných odtrhováním proudu na profilu.

*

Upozorňujeme na knihu předem proto, že pro její pomčrnž malý 
náklad a pro předběžný značný zájem, by se na vás nemuselo při 
koupi dostat. Zajistěte si proto příručku, která stojí vázaná 30,80 Kčs, 
předem tak, že napíšete na korespondenční lístek: ,,Objedná
vám na dobírku (počet) výtisků knihy: Hořejší -  AERO D YN A
MI K A  LÉTAJÍCÍCH  MODELŮ". Dále uveďte svoji přesnou 
adresu a korespodenční lístek adresujte: N A ŠE  VOJSKO  — D IS
TRIBUCE K N IH , Na Děkanee 3, Praha II.

Kniha přijde na trh v nejbližšich dnech. Čím dřív si j i  objednáte, 
tím lépe pro vás!

P O Z O R  ~  Z M Ě N A  A D R E S Y  R E D A K C E !
Upozorňujeme čtenáře, že se redakce Leteckého 

modeláře přestěhovala.
Nová adresa: PRAHA XI I .  L U B L A Ň S K Á  57. 

Nové telefonní číslo oznámíme v LM 2/1957.

!!!llllll!lílll!ll!ll!!!!!!ll!lllllllllllll!l!ll!!!llllllllllllllllllll!!!!!ll!lll!!lllllllllllllll!l!llll!:!llllllll!llllllllll!l!l!ll!llllll!l!lllllllllllllllllllll
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SOVĚTSKÝ DETONACNÍ MOTOREK „MK-12 S “ 2,47 ccm
P R V Á  Z K U Š E B N Í  Z P R A V A  O S O V Ě T S K É M  M O T O R K U

Přinášíme další zkušební zprávu, ten
tokrát o známém sovétském motorku 
„MK-12 S‘‘, konstrukce O. K. Gajev- 
ského. Zprávu jsme převzali z anglického 
časopisu „Model Aircraft", který uveřej
ňuje vlastni testy motorků, podobné jako 
„Aeromodeller", z něhož jsme přetiskli 
dva testy v LM 10 a 11/1956.

Napište nám, jak se vám přetiskováni 
těchto zpráv líbi a zda v něm máme po
kračovat do té doby, než budeme moci vy
dávat slíbené vlastní zkušební zprávy.
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NáŠ test, pokud vime, je prvou auten
tickou zkušební zprávou o sovětském mo
delářském motorku, otištěnou v západním 
časopise. Při té příležitosti děkujeme Ron 
Draperovi, mistru světa kategorie volně 
létajících motorových modelů 1956 a sbě
rateli zahraničních motorků, který nám 
laskavě zapůjčil svůj nedávno získaný mo
torek „M K-12 S“ -  pravděpodobně je
diný v Anglii -  a svolil, abychom jej po
drobili obvyklým přísným zkouškám 
časopisu Model Aircraft.

*
Motorku „MK-12 S“  se v Sovětském 

svazu hodné používá pro různé typy volně 
létajících i upoutaných modelů, včetně 
kategorie volně létajicich motorových 
modelů podle FAI. V tomto ohledu je 
„MK-12 S" v SSSR prakticky stejně roz

šířen, jako ve Velké Britannii typ „E. D. 
2,46 Racer". S tímto motorkem má též 
mnoho společných znaků, jako diskové 
šoupátko, uloženi klikového hřídele ve 
dvou kuličkových ložiskách, podobné ře
šeni přepouštěcích kanálů ve válci a po
dobné vrtáni a zdvih. Nemůže se však 
srovnávat s motorkem „E. D.“ ani úrovni 
dílenského zpracováni, ani výkonností.

Konstrukční řešení motorku až na ně
které novinky, v mnoha ohledech odpovídá 
evropské praxi konstrukce detonačnich 
metorků. Kliková skříň je tlakový odlitek 
z hliníkové slitiny, jehož nedílnou části 
je ssaci systém na zádi skříně. Tlakový 
odlitek je poněkud hrubý ve srovnáni 
s odlitky, které dnes známe u většiny mo
derních západních motorků. Ventilový disk 
je přimontován čepem, zašroubovaným 
do zadní stěny skříně. Není zajištěn pro- 
timatkou. Místo ní je konec vidlicovitě 
rozříznut a po zasazení se rozehne. Tako
vý způsob je rozhodně poněkud násilný 
a způsobil nám při zkouškách potíže. 
Ventilový disk je vysoustružen z hliní
kové slitiny a byla na něm věnována urči
tá pozornost zmenšení nevyváženosti 
odfrézováním části přední stěny disku 
v části odvrácené od ssaciho výřezu.

Přední část skříně, tvořící uloženi hlav
ního ložiska klikového hřídele, je samozřej
mě odnimaci. Je připevněna čtyřmi šrou
by, které se zašroubovávaji do nálitků 
na skříni. Hlavní ložisko klikového hřídele 
je tvořeno dvěma valivými ložisky stej
ného rozměru. Na našem zkušebním 
motorku bylo jedno z těchto ložisek znač
ně tuhé. Klikový hřídel má diskovou, 
plnostěnnou „kliku" a poněkud tenký, 
dutý klikový čep 0 0  4 mm. Na kliko
vém disku je malé srpovité vyvažovači 
závaží, vyfrézované v disku, samozřejmě 
nedostačující k úplnému vyvážení hřídele. 
Dobrý a solidní unašeč vrtule (přesto, že 
má poněkud malý průměr), je k hřídeli 
připojen kuželovým pouzdrem s rozříz
nutou stěnou.

Je použito měkkého pístu a proti- 
pístu v tvrdém válci. Vršek pístu má tvar 
nízkého kužele. Otvory pro pístní čep, 
který je montován poněkud nezvyklým 
způsobem, jsou mohutné. Zdá se, že čep 
je zalisován do otvoru v pistu, které jsou 
pak uzavřeny hliníkovými vložkami; vnější 
část povrchu pístu je pak v těchto místech 
opilována tak, aby okolo vložek čepu zů
stala mírně dutá plocha. Odlitá ojnice je 
poněkud hrubá a na zkoušeném výrobku 
měla stopy dokončováni ručním pilo
váním. Hlava v pístu měla poměrně dobré 
uloženi, ojnični hlava však byla poněkud 
volná. £j

Vložka válce je podobná vložce motoru 
„E. D. 2,46". Je to hladká trubka s pří
rubou v prostoru výfuků. Má tři přefu- 
kové a tři výfukové kanály. Přefukové

kanály mají větší průřez než kanály vý
fukové. Celá vložka je broušena, vrtáni 
je lapováno. Vložka svou přírubou sedl 
na klikové skříni. Na vložku je nasunut 
a na klikovou skříň našroubován chladicí 
plášť, vytočený z hliníkové slitiny. Do 
vrchní části chladicího pláště je zašrou
bován kompresní šroub s ,,T “ hlavou, 
opatřený jednoduchým pružinovým po
jištěním.

Jehla je modifikaci běžných typů a je 
podobná jehle, používané u francouzských 
motorků Micron. Přívod paliva je nad 
tělem karburátoru a palivo je dávkováno 
jehlovým škrticím ventilem při vstupu 
do ssaciho hrdla. Jehlový ventil je tvořen 
jehlou, zasahující do mosazné trysky. 
Nastaveni jehly je zajišťováno pružinovou 
západkou a nastavovací dřík je ohebně 
připojen krátkým ohebným spojovacím 
hřídelem.

Specifikace
Typ: Jednoválcový, vzduchem chlaze

ný detonačni dvoutakt s vratným vypla- 
chovánim. Ssání diskovým šoupátkem, 
bez přídavného ssání vzduchu. Radiální 
výfuky a přefukové kanály, kuželová 
hlava pistu.

Zdvihový obsah -  2,474 ccm 
Vrtání -  15 mm 
Zdvih -  14 mm 
Kompresní poměr -  proměnný 
Poměr zdvihu k vrtání -  0,933 : 1 
Váha -  148,8 g.

Hlavni konstrukční údaje 
Kliková skříň je tlakový odlitek. Kalená, 

broušená, lapovaná vložka válce má ra
diální výfukové a přefukové kanály. 
Vložka je sevřena přírubou s výfuky mezi 
klikovou skříň a chladicí plášť, který je 
přišroubován na klikovou skříň. Uložení 
hlavního ložiska klikového hřídele je 
odlito tlakově. Kalený klikový hřídel
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ze slitinové oceli, uložený ve dvou kulič
kových valivých ložiskách. Upevnění 
motorku bočními patkami. -  Podrobné 
konstrukční údaje viz předešlé odstavec.

Údaje pro zkoušku motorku 
Doba běhu před zkouškou: neznámá 
Datum výroby: listopad 1955 
Použité palivo: 40% technického ethe

ru BSSS.579, 30 % petroleje Shell
Royal Standard, 27,5 % ricinového oleje 
Castrol M, 2,5 % amylnitritu.

Výkonnost
Návod, dodávaný s motorkem „MK-12 

S“ , udává pohonnou směs ve složení 1,5 
dilú etheru a po 1 dilu petroleje a rici
nového oleje, do kterého je možno přidat 
2 až 3 % amylnitritu. Je to prakticky 
stejná směs, jaké se většinou používá 
v Anglii a je zřejmé, že palivo, použité 
pro naše zkoušky, bylo velmi podobné 
palivu, udávanému předpisem výrobce.

Zjistili jsme, že motorek se spouští 
lehce. Není třeba vstřikovat palivo vý
fuky, dostačuje nassání při uzavření ssa- 
cího hrdla prstem. Jehla ve své funkci 
reaguje správně a udržuje svou polohu 
při všech režimech. Protipíst se pohybuje 
plynule a neměl snahu se při ohřátí mo
torku zakusovat.

Pro „MK-12 S“ je předepsána vrtule 
o 0  230 mm, což při s:oupáni 155 mm 
odpovídá přibližně 9000 ot/min. To je 
porovnatelné s průměrnými evropskými 
detonačními motorky -  ovšem se ssáním 
klikovým hřídelem a kluzným uložením 
klikového hřídele. Počet otáček je však asi 
o 5 % nižší než u lepších soutěžních de- 
tonačních motorků, jako „Oliver" a

„Mach 1“ . Potvrzuje to i výkonnostní 
křivka, která ukazuje, že výkonnost je 
v tomto rozsahu otáček asi o 14 % menší.

Zdá se téměř jisté, že většina sovětských 
modelářů není zvyklá používat u „MK-12 
S“ více jak 9000 ot/min. Ba naopak, podle 
přiložené instrukce a různých odkazů 
na motorek „MK-12 S" v sovětských 
publikacích, je pro tento typ považován 
za normální počet otáček 7000 ot/min. 
Je-li tomu tak, pak nevyhovující způsob 
pojištění čepu diskového šoupátka ne
musel ani být dosud zjištěn.

Byla uskutečněna rada zkušebních mě
řeni v rozsahu od 4000 ot/min bez jakých
koliv překapení. Ovšem, při našem prvním 
běhu, určeném k proměření vrcholku 
výkonnostní křivky, zjistili jsme náhle 
asi po jedné až dvou minutách běhu, mírný 
ale neomylně slyšitelný „nestandardní" 
zvuk. Po rozebrání motorku bylo zjiště

no, že čep diskového šoupátka se o půl 
otočky uvolnil a dovolil tak mírné „šmaj- 
dání" (házení) šoupátka. Proto bylo nutno 
v tomto bodu přerušit zkoušky, neboř 
bylo zřejmé, že pro bezpečné dosaženi 
běhů při vysokém počtu otáček by bylo 
nutno vyrobit a zamontovat nový čep 
s podstatně jistějším pojištěním. Ovšem 
na základě měřeni kroutícího momentu 
a počtu otoček až do tohoto bodu bylo 
možno vynést uvedené křivky. Z těch je 
vidět, že možný nejvýhodnější počet oto
ček je 12 000 ot/min, kde se dosahuje 
výkonnosti 0,215 k.

Specifická výkonnost, vztažená na vá
hu motorku (podle výsledku zkoušek): 
1,45 g/kg.

Specifická výkonnost, vztažená na zdvi
hový obsah (podle výsledku zkoušek): 
8,8 k/1.
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(Lž) V Motiacu se každoroční koná me

zinárodni soutéž vodních motorových mo
delů. Loni v ni zvltlzil v kategorii modelů 
s gum. pohonem Francouz Pierre Bluhm, 
jak jsme již  uvedli v krátké zprávě v LM  
12)56. Přetiskujeme z  fyincouzského le- 
tecko-modelářského časopisu Modele Maga
zine výkres s popisem vítězného modelu jako 
podnět pro naše modeláře.

it

Bluhmúv model „Monaco“ 56 je odvozen 
z  pozemního modelu typu Wakefield s 80g 
gumovým svazkem. Model je celobalsový.

KONSTRUKCE
Trup čtyřúhelnlkového průřezu není při

lil vysoký, aby křidlo bylo co nejblíže ose 
vrtule. Kostra trupu z  podílníků a příček 
3 x 3  mm je potažena lmm balsou. Hotový 
trup váži 55 g, hlavni plovák a ostatní 
přislulenstvi trupu váži asi 20 g.

Plovák je sklopný, aby odpor modelu byl 
co nejmeiiši. Několik vteřin po startu pře- 
páli zvláštní doutnák nit, udržující plovák 
ve startovací poloze a gumové nitě jej při
táhnou pod předek trupu.

Křídlo o hloubce 125 mm (střední část) 
má profil S1 53 507. Náběžná hrqna 
z  lišty 4 x 4 ,  nosníky 3 x 3 ,  odtoková hrana 
3 x 1 0  mm. Nos profilu je do hloubky 10 mm 
potažen lmm balsou. Žebra jsou z balsy 
lmm. Křidlo váži v kostře 35 g.

Ocasní plochy. Směrovka je z  plného 
prkénka 3mm. Náběžná hrana výškovky 
4 x 4 ,  nosníky 3 x 3 ,  odtoková hrana 
3 x 1 0  mm. Váha výškovky se dvěma po
mocnými plováčky je 20 g.

Uhel seřízeni: křídlo +2°, výškovka —1°. 
Potah: japonský hedvábný papír s Mo- 

delspan.
Svazek z 18 vláken gumy Pirelli (průřez 

neudán) snese max. 500 otáček.

Vrtule: D =  600 mm, stoupáni 1,2 D, 
šířku listu 58 mm, váha 30 g, doba roztáčeni 
asi 45 vt.

Výkon: průměrná doba letu 135—145 vt. 
při 450 otáčkách.
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BAMBUS. K O L IK  
KŘÍDLO PŘICHYCENO

VAHA TRUPU VCETNE PODVOZKU ___,
52? /  \

ZAPNI KOLIK PRO 50g SVAZEK

fíA/ĉ ni/v PDTAu Dn?ĎÍ7 - MATERIAL ·
NOUTl A DOBŘE ZALEPIT POKUD_ NENÍ UDÁNO JINAK, „  ^

VLOŽKA BAMBUSOVÝ KOL/k PROVEST Z  BALSY , ,  Ο Γ \ Ι  Ι Τ Γ ύ Κ Ι Ι  Α Λ / Ι Π / ” /°^ril SOUTĚŽNÍ MODEL

i r f f c t , ®

^ 4  S GUM. POH

XL-56
RO ZPĚTÍ -  1296mm. LETOVÁ VÁHA - 240g
PLOCHA KŘÍDLA -14,52 <UÍ GUMA-PIREILI-%- 13pmw.
PLOCHA VYŠKOV.- 4,40 — PROFIL KŘÍDLA-VLASTNÍ
CELKOVÁ PL0CHA-18,96dk PROFIL VÝŠK. -VLASTNÍ
OTÁČKY -  12ot/vt DOBA TOČ. VRTULE- 65vC

KONSTRUKCE -

VÍTĚZNÝ MODEL KATEGORIE WAKEFIELD 
M MS 1956 - DUNAKESZ! -  MAĎARSKO 

ČAS -5x180  =■ 900 Vt.
SMRK 2.3 PRŮMĚRNÁ DOBA LETU ZA KUDU -  200 v t.
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člen representačnlho družstva

4 K výkresu na prostřední dvoustraně

Většina úspěšných modelů mívá svůj 
další vývoj nebo alespoň mnoho dobrých 
prvků bývá převzato pro další konstrukce. 
Je to, myslím, cesta opravdu ncjspolehli- 
včjší. Také závodní koncepce mých mo
delů na gumu vedla tímto smírem a byla 
dosud úspéšná. Nynější model, který je 
uveřejněn, toto potvrdil svými pěti ma
ximy na letošni MMS v Maďarsku.

S předchozími typy jsem získal v roce: 
1949 2. mi sto na CMS v Brně 
1951 1. místo na CMS (sen.) v Gott

waldově
1953 1. mfsto na CMS (abs. vítěz)
1955 24. místo na světovém mistrovství 

FAI (850 vt) v Německu 
1955 2. místo na MMS ve Vrchlabí (849 vt)

Model je stavební velmi jednoduchý. 
Není nutné popisovat vše do podrobnosti, 
chci se jen zmínit pro doplněni výkresu 
o některých úpravách a detailech, které jsou 
důležité. Úpravy byly provedeny hlavní 
z váhových důvodů.

Křidlo má jen tu změnu, že nosová 
část není potažena balsou, neboť praktické 
zkoušky neukázaly vůbec žádné zhoršeni 
výkonů. Schránku u kořene křidla zho
tovte pečlivě a přes všechnu důkladnost 
omotejte ještě řidce niti a zalepte! U ko
řene křídla je nutno vkližit do výřezu v bal- 
sové odtokové liště smrkovou lištu 2 x 3 , 
aby guma, držíci křídlo, ji svým tlakem 
nenarušila. Turbulentní vlákno má mit 
asi tloušťku bavlnky (použil jsem hedvábi 
pro sešíváni ran). Dbejte na správnou po
lohu turburátoru vzhledem k nosové části. 
Děleni křidla je z transportních důvodů 
dobré a jako celek dostatečně pevné.

Výškovka je jednoduchá, nemá V-lo- 
menl a odklápí se tahem gumy, provlečené 
kýlem směrovky.

Trup. -  Upouštím od potahováni bal
sou, ačkoli je nezavrhuji. Naopak u trupů 
pro modely stavěné podle nových proposte 
na 50 g gumy si to budeme moci nejen 
dovolit, ale bude to znamenat silné vyztu
žení hlavně spodního dílu trupu a menší 
nebezpečí jeho narušeni při prasknutí 
svazku. Avšak i tato verse, jak je uvedeno 
na výkrese, je dostatečně tuhá při váhové 
úspoře 12—15 gramů.

Podvozek tvoři dvě bambusové nohy, 
jejichž konce jsou zamáčknuty a zalepeny 
do držáků z 0,7 mm tlustého hliníkového 
plechu. Do jednoho z obou je pak omotá
ním upevněna páčka z ocelového drátu, do

jehož konce táhne guma a sklápí podvozek.
Sm ěrovka je z transportních důvodů 

nasunovaci. Drži třením bambusových 
kolíčků v babových špalíčcích, zalepe
ných do trupu. Seřizovači klapka na smě
rovce je nasazena na třech hliníkových 
plišcich a mírně vyhnuta doprava. Po 
zalítání tuto plošku lehce zalepte I

ZAHRANIČNÍ TISK 
A NÄS TRENÉR O MODELU

Anglický časopis Aeromo- 
dcller otiskl v čísle 11/1956 fo
tografii modelu „XL-56“ s vý
stižným  textem: „Radoslav Čí
žek z Československa měl v sou
těži (rozuměj světově mistrov
ství ve Švědsku -  pozn. red.) 
jeden z nejlépe proporcionálně 
řešených modelů." V prosinco
vém  čisle pak otiskl tento časo
pis výkres modelu s poznámkou, 
že model byl v Höganäsu posti
žen špatným počasím, když 
předtím  na MMS v Budapešti 
zvítězil.

Tato konstatováni anglického 
modelářského časopisu nepo
třebuji dalšího komentáře a 
potvrzuji mé závěry, obsažené 
ve zprávě o letošním  m istrov
ství světa kategorie Wakefield 
(viz LM 10/56). Považuji Cižkův 
způsob vývoje jednoduchého, 
účelného a tim  i spolehlivého 
modelu na gumu za zcela správ
ný a domnívám se, že zejména 
méně pokročilým modelářům  
ukáže správnou cestu.
Ing. J. Schindler, tre n é r  ka t. Wakefield

V rtule je vyřezána z lipového bloku 
34 X  58 X  500 mm. Materiál vyberte su
chý a bez uzlů (suků) s rovnými lcto- 
rosty. Nakreslete pečlivě postupně ná- 
rys a bokorys, potom ůhlopříčným řezem 
na pásové pile nebo ruční pilkou odstraňte 
na hrubo materiál v protilehlých stranách 
bloku. Sám dokončuji strojní obrábění 
obyčejně na soustruhu na dřevo, kde na 
unášeci desku je upevněn dřevěný ko
touč, čelně potažený smirkovým papí
rem. Je žádoucí, aby obvodová hrana pa

píru byla dostateční ostrá, jinak se dřevo 
páli. Listy opracovávám tažením přes hra
nu otáčejícího se kotouče směrem od stře
du vrtuje ke koncům, a to při broušeni 
kořene pod úhlem asi 45°, v konci asi 
30°, s mírným natáčením bloku kolem 
podélné osy o rozdíl úhlů nastaveni listu 
u kořene a v konci.

Takovým způsobem je možno vrtuli 
opracovat na tloušťku 3—5 mm. Teprve 
potom pracuji rašpli, pilníkem, sklem 
a smirkem. Celá práce do úplného do
končeni listů trvá asi 4 hodiny. List blíz
ko kořene doporučuji zúžit podle měr na 
výkrese. Zvýší se tlm počet otáček asi 
o 1 ot/vt, ale zvčtši se také tah vrtule. 
Střed vrtule je z ohnutého duralového 
plechu 0,7 mm, středový špalík z buku. 
Otočné čepy dělám z tvrdých trubiček 
0 3 mm. Odtahovaci pero hřídele musí 
být z dobré oceli -  a ještě doporučuji 
jeho uvolňováni v údobí, kdy se nelátá. 
Bezvadně sklopená vrtule je totiž podmín
kou dobrého kluzu a malého klesání.

Hlavice je lipová, trubička pro vedeni 
hřídele o vnitřním 0 2,5 mm hladká, 
její konce lehce roznýtujeme. Zarážku 
vrtule udělejte šroubem do dřeva 0 2 mm 
až nakonec, podle oka hřidele. Polohu určí
te nejlépe, když přidržíte vrtuli ve sklo
peném stavu k boku trupu a vyznačíte 
si místo pro zavrtáni dorazového šroubku.

Postupnými úpravami vrtuli jsem dosáhl 
zlepšeni výkonů o vice než 18%. Z toho dů
vodu se také zmiňuji o vrtuli podrobněji.

Svazek. Používám italské gumy Pirelli 
6 X 1 mm. Za klidného počasi dávám 
13 pramenů, za větru 14. Gumu nccopuji. 
Suchou vážím na 75 g, asi 3 g počítám 
na mazáni. Při vrcholných soutěžích dá
vám na každý start nový svazek. Gumu 
peru jen tehdy, je-li znečištěna, a to ve 
slabém, vlažném roztoku sody ve vodě; 
po uschnutí ji ihned namaži. I svazky, 
které nejsou v provozu, nenechávám nikdy 
nenamazané. Upravuji si normální pří
dělové mazadlo ředěním glycerinem v po
měru 2 :1 .

Proti odřeni svazku a velkému speci
fickému tlaku, vznikajícímu v závěsech, 
navlékám na oko hřidele silnostčnnou 
hladkou bužirku, staženou s kabelu, s vněj
ším 0 5—6 mm. Ventilková gumička 
chrání velmi málo. Na zadní bambusový 
kolik navlékám přímo svazek, do kterého 
je vsazena na konci gumová silnostěnná
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Lodní motorek PROPULSOR NV-21
Přinášíme slíbený popis motorku NV-21, upraveného na závisný 

lodní motor, jehol snímek jsme otiskli v LM  9/1956. Motorek upra
vili soudruzi V. Parýzek a M. Hein z  n. p. Motor v Českých Bu- 
dljovicich. Pokud by nikdo z  Itenářů mil k motorku další dotazy, 
nechť se obrátí přímo na V. Parýzka, Radomilická 700/11, Vod- 
ňany -  nikoliv na redakci LM !

Sériový detonalni motorek je upraven tím způsobem, £e zadní 
víko 1 je zhotoveno nové, na způsob předního ložiska motoru. Kli
kový hřídel je prodloužen dozadu novým dílem 2, který je shodný 
s původním klikovým hřídelem. Na přední (původní) klikový hřídel 
je nasazen siluminový setrvalník 3 o průmlru 65 mm. Na nové zho
tovené zadní víko 1 je nasazeno vlastni tlleso Propulsora l. 4, odlité 
ze siluminu v jednom kuse.

Pro převod 5 na lodní šroub je použito ozubených kolelek z  „T- 
převodu", který je ve výprodeji kořistného materiálu v nékterých 
prodejnách n. p. Elektra. Lodní šroub 6 o průmlru 40 mm je odlit 
z bronzu a po opracování našroubován na spodní hřídel 7, uložený 
v bronzovém pouzdru 8.

K  lodi je Propulsor uchycen dvlma odlitky 9 a 10, spojenými na 
kloub. Palivová nádrž 11 z mosazného plechu 0,2 mm je přišrou
bována k patkám motoru. Karburátor je upraven tak, že vilko nádrž, 
ky je odříznuto a ssaci trubka je napojena hadičkou k nádrži.

Celková montáž je vidlt z  připojeného schematického obrázku.
V. PARÍZEK, Vodůany

trubičko (asi jako od ruční hustilky na 
kolo), Neoprenová trubička $e ncosvěd- 
Čiia, je příliš hladká, svazek sjíždí a řeže 
se o její hrany nebo přímo o bambusový 
kolík,

Zalétávání modelu
Po přibližném vyváženi model zaklou- 

zám, potom začnu létat se 120 až 150 
otáčkami svazku. Postupné přidávám 50 až 
80 otáček na každý dalši let. Chci-li do
sáhnout Špičkového výkonu, je nutné 
jit téméř k mezí pevnosti svazku, abych 
se vypořádal jak s velkým kroutícím mo
mentem vrtule, tak i s tahem při startu.

Již při prvních letech je třeba model 
bedlivé pozorovat a ihned opravovat chyby 
seřízeni. Z počátku volim kruhy o větším 
poloméru, ale vždycky pravé. Lcti-li 
model již při malém počtu otáček ve vel
kém náklonu, je hřídel vrtule příliš vy
chýlen vpravo, nebo je příliš vychýlena 
směrovka. V tom případě je třeba nejprve 
„vyladit" kluž. Létá-li model v kruzích 
O průměru asi 20 m, seřidim výškovkou 
nejmenši klesáni. Teprve potom pracuji 
už jen vychylovánim hřídele vrtule (pod
kládáním hlavice).

Správné létání zatáčky je nejen abece
dou výkonného létání, ale především mo
mentem, kde se dá získat nebo ztratit 
velmi mnohot Při silnějším větru je vhodné 
létat kruhy o menším průměru. Nedo
pusťte, aby se model držel dlouho po 
větru! Také nezapomeňte na dotahování 
výškovky -  někdy jde jen o desetiny mili
metru! S modelem startujte vzhledem 
k větru směrem asi 15—20 stupňů vlevo. 
Model pak po vyřízeni čelně proti Větru 
mívá již výšku asi 5 m a bezpečně udělá 
prvou zatáčku po větru.

Připomínka pro nová pravidla
Model XL-56 se dá malou úpravou při

způsobit pro nová pravidla (50 g gumy), 
která platí pro naše národní soutěže již 
od počátku t. r. Postup úpravy:
•  Odstraníme podvozek a otvory na spod
ku trupu zalepíme.

•  Sedlo křídla posuneme o 45 mm kupře
du při zachováni úhlu seřízeni. Doporu
čuji pro dalši zlepšeni upevnit křídlo na 
„krček", vysoký asi 40—50 mm.
•  Zrušíme zadni závěs svazku a posuneme 
jej o 5 polí trupu kupředu -  při použiti 
12 vláken gumy 6 x 1  mm.
•  Dovážíme model na 230 g. Bud potáhne
me spodní část trupu balsou 1,5 mm, nebo 
vlepíme kousek olova mezi výztuhy tru
pu na spodní straně.

Praktické zkoušky, které jsem konal 
s touto úpravou vloni v říjnu, mě plně 
uspokojily. Dosažené časy bez thermiky 
byly jen málo pod 3 min. a při použiti 
svazků z nové gumy i delší. Z 20 startů 
jsem dosáhl průměru 2 min. 57 vt.

Věřím, že tento model pro svou spo-

(sm) Na řádné schůzi lctecko-modclář- 
ské sekce ÚV Svazarmu, která se konala 
dne 6. prosince 1956, byly projednány 
tyto záležitosti:
•  Čs. delegáti L. Němec a Z. Husička 
podali zprávu o jednáni Ictccko-modelář- 
ské komise FAI v Paříži. Hlavni body 
zprávy uveřejňujeme v tomto čísle.
•  Sekce doporučila způsob výběru repre
sentantů pro mezinárodni soutěže a zá
vody v r. 1957 a současně doporučila tre
néry pro jednotlivé kategorie. Represen
tanti budou jmenovitě vybráni jednak 
z osvědčených representantů dosavadních, 
jednak budou do přípravných soutěži po
zváni nov! soudruzi na základě doporučeni 
krajů. Podrobnosti obdrž! krajští instruk
toři písemně z oddělení LPS.
•  Sekce předběžně projednala nabídku 
KA Praha-vcnkov na uspořádáni světo
vého mistrovství FÁI (kat. větroňů A-2 
a rychlostní U-modely s mot. do 2,5 ccm) 
a předala ji užší komisi, pověřené přípra
vou mistrovství.

lehíivost bude dobrou pomocí a vodítkem 
těm, kdož nemají sami vyvinutý a ustá
lený typ, jakož i potvrzením mnoha dal
ším modelářům, že jsou na dobré cestě. 

*
VÝKRES MODELU „XL-5e“

bude pravděpodobně k dostání asi za 3 mě
síce v modelářských prodejnách.

Modelářům, kteří chtějí model stavět 
dříve, dá redakce zhotovit a zašle poštou 
planografickou kopii výkresu ve skutečné 
velikosti. Planografická kopie stoji 3,50 Kčs 
včetně poštovného. Plaťte předem pošt. 
poukázkou na adresu: Redakce LM, Lub
laňská 57, Praha XII. Vyřízeni trvá nej
méně 14 dnů. Objednávky výkresu 
„XL-56" přijím ám e do 31. ledna 1957.

Později došlé NEVYŘÍDÍME!

•  Podrobně byl prodiskutován návrh na 
sloučení všech druhů modelářství v jeden 
celek ve Svazarmu, Sekce po bedlivém 
uvážení návrh zam ítla a vypracovala po
drobné zdůvodněni pro organisační sekre
tariát OV Svazarmu.
•  Projednán a doporučen návrh odděleni 
LPS na jmenování dalších mistrů sportu 
z řad leteckých modelářů.
•  Projednán návrh ÚV ČSM na uspořá
dání celostátní přehlídky leteckých mode
lářů -  pionýrů v r. 1957. T ři členové sekce 
určeni jako techničtí poradci pro přípra
vu přehlídky (jde o soutěž, podobnou 
CMS).
•  Doporučen k vydání výkres rychlost
ního U-modelu na nový čs. motor „Vlta- 
van 5 ccm“ , konstrukce bratří Velebných.

*

Zpráva z dalši řádné schůze bude v LM 
2/57, pokud se bude schůze konat v plá
novaném terminu.

Z LETECKO-MODELÁŘSKÉ SEKCE
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Π ΓΝ Ι u p o u t á m :
z p r a c o v a l
Q. KLEMM

(3. p o k ra č o v á n i -  
z LM  11/56)

Pro nové čtenáře poznamenáváme, Se 
účelem několika stati, otiskovaných na po
kračováni pod timto titulkem, je poskytnout 
alespoň hrubý přehled o konstrukci rychlost
ních U-modelú. Podklady jsou převzaly 
z  madarské příručky „ U-Controll model lek"; 
upravili je naíi modeláři.

také je-li model „lehký na hlavu", zhoto
víme základní kotouč ze železa nebo mosazi; 
v tom případě má kotouč též funkci se
trvačníku resp. přispívá k vyvážení mo
delu. Kotouč nasazujeme na klikový hřídel 
a pojišťujeme jej klincm nebo pružným 
kuželovým pouzdrem. Špičku kuželu 
tvoři dotahovací šroub. Kužel bývá du- 
ralový nebo elektronový, dotahovací šroub 
ocelový nebo mosazný. Pro snazši uta
hováni a demontáž je v dotahovacim šrou
bu vyvrtaná díra. Je-li klikový hřídel 
uložen v kuličkových ložiskách, je unašeč

chý, avšak nezaručuje po celou dobu letu 
zcela pravidelnou dodávku paliva do mo
toru. Je to vlivem měniciho se tlakového 
spádu, což vysvětluje obr. 6.

Ssací nádrž je poměrně spolehlivá; 
nevýhodou je, že motor podává maximální 
výkonnost pouze v určitém časovém úseku 
letu. Osvědčená ssaci nádrž běžného typu 
je na obr. 5.

Nejideálnější ssaci nádrží je t. zv. „kr- 
mltko", jehož autorem je náš represen
tant Josef Sladký. Tato nádrž, která nemá 
běžné nedostatky ssaci nádrže, byla popsá
na v sovětském časopise Krylja rodiny

Vodorovnou ocasní plochu zhotovuje
me přibližně ve velikosti 40 %  plochy 
křídla, zatím co pohyblivá část -  výšková -  
se má rovnat asi 15—20%  plochy vodo
rovné ocasní plochy. Profil výškovky bývá 
souměrný, seřízení nulové. Na stavbu

Θ

Obr. 4.

vrtule zároveň krycím víčkem předního 
ložiska, jak vidíme z obr. 4.

Průměr kužele se řídl šířkou patek mo
toru a půdorysem trupu. Obvykle použí
vané velikosti: 
motor
2,5 ccm D ■= 25—30 mm, / =  25—35 mm 

5 ccm D =  30—35 mm, 1 =  30—45 mm 
10 ccm D =  40—50 mm, l =  40—60 mm 

D -  průměr, / -  délka 
Krátký kužel o poloměru D : l — 1 : 1 

se osvědčil lépe než dlouhý kužel. Bylo 
dokázáno, že účinnost vrtule s krátkým 
kuželem je vyšší, dokonce některých 
světových výkonů bylo dosaženo bez vrtu
lového kužele.

se nejvíce používá duralového nebo elek
tronového plechu tloušťky 1—3 mm. 
Výškovku zavěšujeme na kovové závěsy 
z měděné nebo mosazné folie o tloušťce 
0,1—0,2 mm. Úprava vodorovné ocasní 
plochy je vidět na obr. 1 a 2.

VRTULOVÝ KUŽEL 
Vrtulového kužele používáme k zlep

šeni aerodynamické čistoty modelu a tím 
k sníženi odporu. Pamatujeme na snad
nou demontáž ku
žele, neboť často po
třebujeme během 
závodu rychle vy
měnit vrtuli.

Základní kotouč, 
sloužící často sou
časně jako unašeč 
vrtule, zhotovujeme 
obyčejně z duralu nebo z elektronu. Je-li 
třeba zlepšit pravidelnost chodu motoru a

PALIVOVÉ NÁDRŽE
1. ssaci
2. tlakové

a) gravitační (spádové)
b) s využitím tlaku v klikové skříni
c) gumové

Ssaci nádrže
jsou takové, v nichž dodávání paliva ob
starává převážnou dobu vlastni ssání mo
toru. U ssací nádrže se snažíme co nej
více zmenšit vliv odstředivé síly. Vliv 
zemské přitažlivosti můžeme zanedbat, 
neboť v poměru k odstředivé síle je ne
patrná. Z těchto důvodů konstruujeme 
nádrž co nej užší, délku a výšku volíme 
podle obsahu nádrže. Přitom je nutno dbát, 
aby hladina paliva nepřesahovala ústi 
dýzy difuseru; kdyby byla hladina výše, 
došlo by k přeplavení motoru.

Tento druh nádrží je výrobně jednodu-

j - ž m m

Č. 8/1956.
S hlediska tlakového rozdílu na začátku 

a na konci letu je vhodné zhotovit ssací 
nádrž co nejužší.

TLAKOVÉ NÁDRŽE
a) Gravitační -  spádová. Používá se 

zřídka. Je vhodná pro motory, které ne
dostatečně ssají ze ssacích nádrži. Konstruk
ce je obdobná jako u nádrže ssací, rozdil 
vysvětluje obr. 6. Nevýhoda spádové ná

drže je v tom, že při startu je motor pře- 
plavován. Během letu je funkce obdobná 
jako u nádrže ssací. Této nádrže nedopo
ručujeme používat pro značné potíže 
v provozu.

Nedostatky zmíněných typů nádrži 
nemají další dva typy tlakových nádrží -  
t. j. nádrž, využívající tlaku v klikové skříni 
a tlaková gumová nádrž. U obou typů ná
drží je tlak tak velký, že značné převy
šuje odstředivou sílu, takže se její vliv ne
projeví.

b) Tlaková nádrž, využivajici tlaku v kli
kové skříni. U této nádrže nezáleží na 
motoru ani na ustaveni vůči letové ose. 
Princip spočívá ve využití přetlaku v kli
kové skříni motoru. V zadním víku -  viz 
obr. 7 (u šoupátkového motoru) -  a v před
ním víku pod difuserem -  viz obr. 8 
(u motoru s hřídelovým ssánim) -  je vy
vrtána díra s vyříznutým závitem, ve kte
ré je našroubována dýza s kalibrovaným 
otvorem.

Obr. 3.
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Při pohybu pístu z horní úvrati do dol
ní vzniká tlak, který se úměrně rozdělí 
v poměru plochy ústi přefukového ka
nálu a plochy kalibrovaného otvoru dýzy. 
Dýza je potrubím spojena s nádrží, jak 
je patrno z obrázků. Velmi zde záleží 
na těsnosti jak nádrže, tak celého potrubí. 
Sebemenší netěsnost znamená nepravi
delnost chodu. Motory, opatřené touto

nádrží, jsou náchylné k přepalování vlák
na žhavicí svíčky. Přesné příčiny tohoto 
zjevu nelze dosud vysvětlit, neboť nádrž 
je ve stavu vývoje.

Naproti tomu je výhodou této nádrže 
konstantní zvyšování tlaku se zvětšová
ním počtu otáček, což umožňuje „ladění" 
motoru na zemi do maxima, které se udrží 
po celou dobu běhu.

Průměry kalibrovaných otvorů v dýze 
podle amerického modelářského tisku 
jsou:
pro motor 2,5 ccm 0  0,5—0,6 mm, 
pro motor 5 ccm 0  0,8 mm, 
pro motor 10 ccm 0  1 mm.

Vývod tlakového potrubí v nádrži umís
tíme do vnitřního rohu, t. j. do místa, 
které je nejdříve odvzdušněno. Plnicí 
trubička je těsně zašroubována. Poloha 
přívodního potrubí je shodná s předchá
zející nádrží (obr. 5).

c) Gumové tlakoví nádrft. Zhotovujeme 
je z inkoustových váčků do plnicích per. 
Pravidelnost chodu závisí na jakosti váčku. 
Snahou je použít co nejvíce pružného 
váčku.

Váček je těsné přivázán na přívodní 
potrubí. Přes tlakový váček je přivázán 
ochranný balon, jehož úkolem je jednak 
chránit naplněný váček před bezprostřed
ním stykem se stěnami trupu, jednak při 
prasknutí naplněného váčku zachytit 
palivo. Zabráníme tak promaštění vnitřku 
trupu a ztrátě paliva, zvláště plníme-li

VÁČEK OVÁZÁNÍ

Obr. 9.

drahé palivo nitromethanové. Mezi vá
ček a ochranný balon kapeme ricinový 
olej, aby při smršťování váčky po sobě 
dobře klouzaly.

Váček při každém naplněni postupně 
mění svou pružnost, musíme proto na kaž
dý další start více otevírat. Vnitřní stěna

váčku je naleptávána palivem. Nemůžeme 
proto jednoho váčku použít pro více než 
tři závodní starty, chceme-li bezpečně 
dokončit let.

Tlakové gumové nádrže může použít 
pouze rutinovaný modelář, který dokonale 
ovládá svůj motor. Obsluha je velmi ná
ročná, zvláště pak při „laděni “ motoru. 
Většina nejlepších modelářů světa po
užívá vesměs tohoto typu nádrže, zvláště 
pro špičkové výkony, jak bylo vidět na 
letošním Mistrovství světa ve Florencii. 
Výrobě je gumová nádrž nejméně náročná 
-  viz obr. 9.

OBSLUHA MOTORU S GUMOVOU 
NÁDRŽÍ

Motor se spouští s úplně zavřenou dý- 
zou. Do motoru vstřikneme tolik paliva, 
aby běžel po dobu, kterou potřebujeme 
k otevření dýzy na pravidelný běh. To je 
velmi důležité, neboť při příliš velkém 
otevřeni se motor přehltí a zastaví a trvá 
pak delší dobu, než jej opět uvedeme do 
chodu.

Tento nedostatek můžeme odstranit 
zařazením „pípy" do přívodu paliva mezi 
nádrž a dýzu (obr. 10). „Pípa", která je 
na obr. 11, má dvě polohy: otevřeno a 
zavřeno. Můžeme si je pojistit, abychom 
při rychlém otevíráni polohu nepřeto- 
čili. (Přerušovač přívodu paliva -  „pípa" -  
byl také podrobně popsán v LM 2/1956.)
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Obr. 11.

Gumový váček dlouhým naplněním 
trpí. Jelikož v normální úpravě tomu nelze 
zabránit (musíme totiž při každém plněni 
demontovat model), je možno také plnit 
váček z vnějšku modelu, jak vidite na 
obr. 12.

K  přívodnímu potrubí připájíme plnicí 
trubičku. Plnicí trubička má zapájený 
konec a po obvodě vyvrtány 1—2 otvory, 
přes které navlékneme ventilovou hadič
ku (systém ventilku jízdního kola). Na 
druhém konci je plnicí trubička kuželo
vité roztažena, tvarově shodně s kuželem 
injekční stříkačky. Princip plnění je zřej
mý z obrázku. Trubička je přichycena 
k trupu dvěma kruhovými destičkami,

které jsou opřeny o stěnu spodního dílu 
trupu. Při výměně váčku je vždy nutno 
vyměnit též ventilkovou hadičku.

Otevření dýzy motoru pro let s tlakovou 
gumovou nádrží je přibližně o jednu 
čtvrtinu kruhu větší než „vyladění" mo
toru v maximálním počtu otáček. Otevře
ní nelze určit přesně, neboť záleží na 
strmosti kužele regulační jehly a tvrdosti

použitého váčku. Každý modelář si to 
musí sám vyzkoušet při treningovém lé
tání.

Nevýhodou tlakových gumových ná
drží je nepřesné „laděni" motoru, které 
přímo závisí na použitém váčku. Je tedy 
nutno na každý let otevírat zkusmo. Při 
dostatku zkušenosti je však možno se 
tomu bezpečně naučit.

Tím jsme vyčerpali nejpouživanější 
nádrže pro rychlostní upoutané modely 
s pistovými motory. Rychlostní modely 
s tryskovými motory vyžadují nádrži 
zcela jiné koncepce, jak je patrno z vý
kresu modelu J-250, otištěného v LM 
2/1956.

(Příště dokončeni)

LIDOVÁ un iversita
zahájila dne 7. ledna 1957 svůj nový 
běh. V  jeho rámci budou probíhat dva 
cykly, které na sebe navazuji: „O po
zemní dopravě“ a „O letecké dopravě". 
První cyklus obsahuje 12 večerů, druhý 
8 večerů. Přednášky se konají vidy  
v pondělí v 19 hodin v Městské lidové 
knihovně, Praha I, nám. Dr. V. Vacka 1. 
První cyklus se zabývá novinkami 
V automobilové a ielezniČní dopravě, dru
hý cyklus nejmadernějlimi typy letadel.

Přednášejí pracovnici vysokých škol, 
výzkumných ůstavů a jiní odborníci. 
Přednášky jsou doprovázeny filmy 
a diapositivy.

Účastníkům bude po ukončeni vy
dáno osvědčeni o absolvováni cyklu.

Zápisné na všech 20 večerů činí 
Kčs 40,—, na přáni mále být zapla
ceno ve třech splátkách. Výjimečně 
se mohou zájemci zapsat jen na první 
nebo druhý cyklus; zápisné se pak sni
žuje na Kčs 24,— za cyklus „O  po
zemní dopravě", resp. Kčs 16,— za 
cyklus „O letecké dopravě".

Záznamy přijímá a bližší informace 
podává sekretariát Lidové university, 
Praha 1, nám. Dr. Vacka 1, tel. 640-72.
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P o z n á v á m e  
č e s k o s l o v e n s k o u  
l e t e ckou  t e ch n ik u

»BETA MINOR« BE -51

NejstarSi provedeni B-51 s kalhotovým podvozkem.

N a š e  sportovní letectví počátkem tři
cátých let silné zaostávalo za svčtovým 
průměrem a ztrácelo cnu dobrou pověst, 
kterou se mu podařilo vydobýt ve světě 
velkými úspěchy dvacátých let. Příčina 
byla jasná -  velká světová krise. Když 
její důsledky začaly slábnout, okřávalo 
i naše sportovní letectví, a to nejen přílivem 
nových členů, ale i přílivem nových le
tadel. Zásluhu o to má několik našich 
leteckých závodů, mezi nimiž se vždy do 
popředí stavěla nova tehdy firma ing. 
Pavel Beneš a ing. J. Mráz, založená v břez
nu 1935 v Chocni. Jejím hlavním cílem 
byl po celou dobu předválečně existence 
vývoj a sériová výroba sportovních leta
del různých kategorii, ale vynikajících 
výkonů a vlastnosti. Jak už z názvu firmy 
vyplývá, byl jedním z jejích vlastníku 
ing. Beneš, spoluzakladatel a vedoucí 
technik „Avic“ .

Palubní deska a prostor posádky.

V Chocni mohl konečně Beneš uskuteč
ňovat své ideály, stavět sportovní letadla 
volně podle svého pojetí, klasicky ele
gantní a jednoduché jednoplošníky, oproš
těné od všech „parádiček" a zbytečností, 
zato důmyslně konstruované, snadno vyro- 
bitelné, pevné a hlavně -  výkonné. Po 
počátečním hornoplošníku Be-60 „Besti- 
ola“ , byly už všechny další typy samo- 
nosné dolnokřídlé jednoplošníky, určené 
ke školeni, turistice, akrobacii, cvičen! atd.

Typem Be-50 zahájil ing. Beneš, jakousi 
dynastii letadel, označených společným 
jménem „Beta". Byly to dvoumístné 
stroje se sedadly za sebou, používané pře
devším k elementárnímu výcviku. Ke 
jménu „Beta" se pak přidávalo označeni 
typu použitého motoru, v každém pří
padě výrobku frm y „W alter", tedy na 
přiklad „Bcta-Minor“ , „Beta-Major' ‘»„Be
ta-Junior “  atd. Původní „Bety" Be-50 
byly otevřené.

V roce 1937 vznikla jejich nová modi
fikace, označená „Beta-Minor" Bc-51, 
v celkové koncepci shodná s Be-50, ale 
s krytou kabinou posádky. Protože se za
chovaly dokonalé vlastnosti letadla Be-50 
a doplnily se výhodami letadla kabino
vého, stala se Be-51 právem jedním z nej- 
oblibenějšich choceňských letadel. Bylo 
to vlastně naše prvé letadlo, vhodné pro 
tak zvanou velkou turistiku s vynikajícími 
výkony. Jeho nádrže pojaly normálně 
palivo pro 780 km letu, ale ve výjimečných 
případech mohla být vestavěna i přídavná 
nádrž, dovolujíc! lety až 1600 km dlouhé.

Schopnost vysokých výkonů letadel 
„Beta-Minor" Be-51 se uplatnila při čet
ných mezinárodních příležitostech. Jed
nou z nich byl italský závod sportovních 
letadel „Raduno del' Littorio", jehož 
ročník 1937 absolvovala „Beta" Bc-51 
jako čtvrtá v silné konkurenci. V únoru 
1937 pořádal Egyptský aeroklub velký 
závod nad oasami -  zde byla Bc-51 sice 
až Čtrnáctá, ale bylo to velmi čestné umís
těni, protože konkurenti měli letadla 
s motory o výkonu až 1000 k. Cestu do 
Kóhiry a později zpět prolétla Bc-51 bez 
mezipřistáni. Celkem velmi dobré umís
těni získala letadla Bc-51 i v letu Malou 
dohodou v roce 1938, kdy obsadila různá 
místa mezi čtvrtým a dvanáctým pořadím.

Letadel „Beta" Be-51 postavili v Chocni 
celkem dvě serte, prvou o 15 kusech, 
druhou, určenou pro bezpečnostní letectvo, 
o 12 kusech. Připravoval se i další vývoj 
letadel Bc-51. Projektovaná verse „Beta- 
Minor 6“ Be-151 měla mít šestiválcový 
„M inor" o 130 k, postavena byla pak zku
šební „Beta-Major" Be-251 s motorem 
„Major" 4 o 120/130 k.

TECHNICKÝ POPIS
„Beta-Minor" Be-51 byl samonosný 

cclodřevěný dolnokřldlý jednoplošník pro 
dva letce, poháněný motorem Walter 
„M inor" -  4 o 85/95 k.

Křídlo bylo ze tří části. Ccntroplán 
byl napojen přímo na trup, obě vnější 
části byly odnimatelné. Konstrukce byla 
celodřevěná, jednonosníková, s dýhovým 
potahem. Na vnějších i vnitřních částech 
byly štěpné přistávací klapky.

Trup měl příhradovou dřevěnou kon
strukci s plochými boky a mírně klenutou 
horní části, potažený rovněž dýhou. 
S nim v celku byl stavěn centroplán 
křídla a stabilisační plocha výškovky.

Také ocasní plochy měly celodřevěnou 
konstrukci. U prvých letadel prvé serie 
byla hlavní podvozková kola i se vzpěrou 
kryta velkými dýhovými nohavicemi, 
charakteristickými pro mnohá Benešova 
letadla té doby. Nebyly však praktické 
při obsluze kol a byly proto nahrazeny 
malými kapotami, které ponechávaly 
téměř celá kola volná a přístupná obsluze, 
Tento způsob však přinesl některé aero
dynamické obtíže, způsobené Štěrbinou 
mezi kolem a kapotou. Po použití kapko
vité uzavřené kapoty kola vzrostla rychlost 
letadla o 10 km/h.

Zakrytá kabina byla přístupná s levé 
strany vyklopením části krytu nad se
dačkami směrem nahoru. Za zadním se
dadlem byl ještě zavazadlový prostor, 
zavazadla se vsunovala dvířky na boku 
trupu. Řízení bylo dvojité včetně komplet
ní sady přístrojů. Kabina byla větrána.

(Dokonleni na straní 22)

Přid letadla Be-51 s malými kapotami podvozku.

*
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Zpracoval JIŘÍ SLADOVNÍK, učitel, člen KA Plzeň

Podrobnější metodické pokyny na m ěsíc lcden-únor
15. hodina (druhá hodina v lednu)
Cíl h o d iny  -  Uvázáni a zalepeni šňůr k vrchlíku padáčku, 

přidání špalíčku ve tvaru figurky (zátěž).
Pracovní postup byl stanoven jíž v druhé hodině v prosinci.
16. hodina (třeti hodina v lednu)
Cil hod iny  -  Zhotoveni házeciho kluzáčku „Střela11 podle 

připojeného výkresu a popisu.
Pracovní postup: Členové kroužku překreslí kluzáěek „Střela" 

pod vedenim instruktora na kreslicí čtvrtku a sestavi jej.
17. hodina (čtvrtá hodina v lednu)
Cil hod iny  -  Stanoveni postupu práce při výrobě makety 

skutečného letadla „Laminár" podle připojeného výkresu. Vyře
záni hlavních dílů -  zhruba.

Potřeby: lipová prkénka tloušťky 4 mm, délky do 25 cm, ace
tonové lepidlo, kopírovací papír, výkres částí letadla (který při
pravil podle Leteckého modeláře instruktor), lupenková pilka 
s rámem, skelný papír, pilniky, rašple a vylisovaná kabinka.

Seznámeni žáků s jednotlivými částmi výkresu:
Trup -  pohled s boku a shora
křidlo -  pohled shora
výškovka -  pohled shora.
Profil křidla a výškovky děláme souměrný.

Stanoveni postupu výroby:
a) obkreslení jednotlivých části výkresu na prkénka
b) vyřezáni těchto části lupenkovou pilkou
c) trup bude ze tři prkének -  dvě krajní však nemusí být se 

směrovým kormidlem, stačí jen délka ke směrovce
d) slepeni trupu
e) opracováni křidel do tvaru profilu
f) opracování trupu a směrovky

g) opracováni výškovky
h) jemné opracování sklem a skelným papírem

ch) proříznuti otvorů do trupu pro křídla a výškovku
i) sestaveni a slepeni celku
j) naneseni pilinové kašičky do tvarů přechodů mezi trupem 

a křídlem
k) jemné opracováni celku
l) lakováni, broušeni a znovu lakování (pro zvýšeni hladkosti 

povrchu)
m) přilepeni kabinky a nastříkáni znaků
n) připevněni modelu k podložce.

Pomocné rady:
Tvar kabinky připraví instruktor; z nejlépe opracovaného tru

pu seřízne dřevo kabinky a tuto část přilep! s 2mm podložkou na 
lipové prkénko. Ze zbytku překližky vyřizne otvor o půdorysném 
tvaru kabinky, zvětšený asi o 1 mm (podle tloušťky celuloidu, 
z něhož lisuje kabinku). Do změklého -  teplem elektrického va
řiče -  celuloidu snadno obtiskne tvar kabinky.

Po zaschnuti ořízneme tvar kabinky lupenkovou pilkou a hrany 
lehce obrousíme (pozor na porušeni kabinky na bocích!) Celuloid 
nesmíme přehřívat, protože začne bublinkovat a při přehřátí 
vzplane!

Lipová prkénka si opatříme ze starého lipového kreslicího 
prkna. Jedno stačí pro 15členný kroužek. O rozřezáni poprosí
me truhláře.

18. hodina (první hodina v únoru)
Cil hod iny  -  jemné opracováni křidel a trupu makety. 

Správné držení a používáni všech druhů pilníků.
Použitá literatura: Minulé ročníky LM (č. 12/54, 8/55).

PřlSrě pokračováni pro práci kroniku v únoru březnu
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Jednoduchý kluzáček „Střela" zhoto
víme z kusu staré kreslicí čtvrtky, lišty 
4 x 4  mm a hliníkového drátu.

Nejdříve si překreslíme na tuhý kreslici 
papír křidlo č. 1, výškovku i. 2 a smčrovku 
č. 3. Vystřihneme je a v misté přehybu 
vytlačíme tupou stranou nože přímku, 
aby přehnutý okraj byl rovný. Do přehnu
tého okraje křidla vlepíme kousek drátu, 
nejlépe hliníkového, sily 1,5 mm a délky 
210 mm. K lepeni použijeme acetonového 
lepidla, které rychle sehne a dobře drži.
U výškovky č. 2 a smérovky č. 3 se okraj 
jen přehne a zalepí. Tlm jsou dostatečné 
vyztuženy nábéžné hrany.

Mezitim co schne křidlo, výškovka a 
směrovka, které jsme dobře zatížili kni
hou, aby se vlhkem nepokroutily, připra
víme ze zbytku lišty 4 x 4  mm součásti 
k sestavení trupu č. 4, 5, 6. Samotný trup 
(č. 4) je 250 mm dlouhý a v přední části 
je v nčm nožem vyříznut žlábek pro ulo
ženi křidla. Konec lišty rozřízneme lu- 
penkovou pilkou křížem. Do zářezu pozdě
ji vlepíme výškovku a směrovku. *Dalši 
dil č. 5 bude 130 mm dlouhý a slouží k při
pevněni křídla, spodní část č. 6 je vyváže
ni kluzáčku a zároveň slouži jako háček 
pro gumu při vystřelování.

Máme-li všechny součásti trupu při
praveny, vezmeme již suché křidlo, v ruce 
prohneme zalepený drát a upravíme do 
tvaru vyznačeného v plánku. Takto zfor-

Ι Ί Μ Ι Λ  PIC O
mované křidlo vložíme mezi lišty č. 4 a 5 a 
zalepíme spolu s částí č. 6. Všechno po
tom ovážeme nití. Do rozříznutého konce 
trupu zasuneme výškovku č. 2 a směrovku

N ě m e cká  m o d e lá ř sk á  
b ro žu ra

V knihkupectví Melantrich v Pru
že se v prosinci 1956 objevila nová 
némecká modelářská publikace „Die 
Aerodynamik und das Plug mode II“ 
(Aerodynamika a létající model) od 
Horsta Schulze.

V této stručné čtyřicetistránkové
brožuře je přehledné uveden návod 
na řeSenl modelu A-2 s hlediska aero
dynamiky a mechaniky letu. Ve 
třech základních oddílech se brožura 
zabývá základním návrhem mode
lu (se stanovením základních roz- 
mérú), výpočtem výkonů a konečné 
podélné stability. Jako doplnlk je 
uveden výkres modelu, jehož výpo
čet je v brožuře obsažen a je refero
váno o zkušebních letech tohoto 
modelu. Autor závérem dospívá 
k názoru, podepřenému výsledky 
letových zkoušek, že je řešitelný mo
del A-2, který bez vlivu thermiky 
dosahuje s 50 m šňůry časů přes 
180 sec. Kniha stoji 6,55 Kčs a do
poručujeme ji. Sch.

BA (  Λ Τ  i :ť \  I K 1
č. 3. Zalepíme a také zajistíme proti uvol
něni ovázáním niti. Tím je kluzaček hotov.

Zalétáváme jej |iž známým způsobem, 
který byl v LM několikrát popsán. Je 
třeba jen upozornit, že k přesnému vyvá
ženi stačí v připadé potřeby použít při
pínáčku, který zapíchneme do hlavice 
trupu.

K vystřelováni modelu si opatříme asi 
1 m dlouhý kus gumy průřezu 1 x 4  mm. 
Gumu připevníme hřebičky na nějaké 
starší prkno. Prkno vhodně podložíme 
a katapult je hotov. Gumu můžeme také 
přivázat k hřebíkům zatlučením přímo do 
země na kousku cesty a místo startu pod
ložit tuhým papirem. Při tomto vystřelo- 
vacim létáni model dosahuje dosti velkých 
výšek a přihýbáním výškovky snadno udě
láme i jednoduchou akrobacii (přemet 
a pod.).

Neni snad třeba ani zvlášť zdůrazňovat, 
že soutěže (i v akrobacii) pořádané s tě
mito ncjjcdnoduššimi modely postave
ných v kroužcích se dají dělat i ve větších 
místnostech a jsou velmi zajímavé.

P oznám ka: Výkres tohoto modelu 
jsme již jednou uveřejnili v LM 12/1954 
spolu s popisem, doplněným obrázky 
postupu stavby. Postupné obrázky ten
tokrát pro nedostatek mista vynecháváme.
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Zasedání letecko-modelářské 
komise FAI

Jak jsme již stručně uvedli v LM 12/56, 
konalo se ve dnech 17. a 18. 11. 1956 
v Paříži zasedáni letecko-modelářské ko
mise FAI. Vzhledem k tomu, že oba naši 
delegáti -  L. Němec a Z. Husička -  se vrá
tili po uzávěrce LM 12/56, mohli jsme 
zařadit jen nejdůležitějšl body ze zase
dáni, týkající se přípravy modelů. V tom
to čísle se k zasedáni znovu vracíme a uvá
díme přehledně všechny hlavní body podle 
pořadu jednání.

*
Na zasedání bylo přítomno 11 delegací: 

Belgie, ČSR, Francie, Holandsko, Itálie, 
Jugoslávie, Německá spolková republika, 
Rakousko, Španělsko, Švýcarsko a V. Bri
tannic.

Z pořadu jednání
•  Sloučení všech čtyř kategorii světo
vého mistrovství FAI v jednu velkou sou
těž bylo zamítnuto. Bylo však schváleno, 
že se bude každoročně konat mistrovství 
světa jen ve dvou kategoriích (t. j. střídavě 
vždy dvě kategorie každý druhý rok).

V roce 1957 se bude konat mistrovství 
světa větroňů a rychlostních U-modelů
V druhé polovině srpna v Československu.
V roce 1958 bude mistrovství modelů na 
gumu a volných motorových modelů 
v Craníieldu v Anglii a to v měsici srpnu.
•  Ktlcndář mezinárodních soutěži v roce 
1957:

Evropské kriterium U-modelů 14.— 17. 
6. v Bruselu

Pohár Belgického krále pro radiem ří
zené modely 6.—9. 9. v Belgii

Vodní motorové modely 5. 5. v Monacu
Soutěž samokřidel začátkem čci vna 

v Anglii
Alpský pohár pro větroně a volné moto

rové modely ve druhém týdnu července 
v Rakousku.
•  Pro vtlač motorové modely se v roce 
1957 proposice nemění, to znamená, že 
zůstává motor obsahu do 2,5 ccm a zatí
ženi 200 g/ccm. Pro rék 1958 bude zále
žitost řešena znova, podrobnosti budou 
oznámeny dodatečně.
•  Také pro modely na gumu zůstávají 
v roce 1957 dosavadní proposice. S plat
ností od 1. 1. 1958 schválena změna: 
váha gumového svazku se snižuje na 50 g 
místo dosavadních 80 g.

Poznámka: V československých národ
ních soutěžích se létá na 50 g gumy již 
od 1. 1. 1957.
•  Schválen start z ruky u všech kategorii 
volných modelů, s výjimkou radiem říze
ných modelů a to s okamžitou platnosti.

P R V N Í Z I MNÍ  SOUTĚŽ  
M O SK E VSK ÝC H  MODELÁŘŮ

(e) Koncem listopadu byla na tu- 
Stnskim letišti první zimní soutěž 
modelářů hlavního místa Sovlt- 
skélio svazu. Jedenáct modelářů 
s dvacetidvíma modely s gumovým 
pohonem bojovalo o pohár dosaafev- 
ského časopisu Křídla vlasti.

Zvitizil Vladimír Kumanin, kte
rý získal plný počet možných bodů -  
900. Stal se také držitelem poháru. 
Druhé místo obsadil V. Savin se 
785 body a na dalším se umístila 
Naděžda Agjejoková, která získala 
783 body.

V listopadu m . r. podlehl zákeřně 
chorobě Jiří Š m íd,okresní Instruk
to r  m odelářů  v M ístku. Vedle dob
rá  instruktorské práce se soudruh 
Šm íd zasloužil zejm éna o p ropa
gaci rad lem  řízených m odelů. Le
tečtí m odeláři m ísteckého okresu 
slibují, že v práci soudruha Šm ída 
budou pokračovat. -  Na sním ku 
jc zesnulý j. Šm íd s radiem  říze
ným  m odelem  větroně vlastní 
konstrukce.

•  U modelů s gumovým pohonem (Wake
field) mohou být při soutěži měněny vrtule 
podle libosti, musí však být převzaty pře
jímací komisi.
•  Pro zpracování proposic pro radiem ří
zené modely byla stanovena subkomise, 
složená ze zástupců Belgie, Švýcarska, 
NSR a ČSR. V roce 1957 platí dosavadní 
belgické proposice (otištěny v LM 8/56).
•  Pro skupinové létáni (team-racing) zů
stávají v platnosti dosavadní proposice 
jen s tlm doplňkem, že se snižuje počet 
závodníků v kruhu na maximálně 3 osoby.
•  Dosavadní průkazy a oprávněni FAI 
zůstávají nezměněny,

•  Byl přijat návrh proposic pro meziná
rodní soutěž školních modelů. Stanoveno: 
nosná plocha max, 18 dm’, váha min. 
220 g. Prvý ročník bude pořádán v roce 
1958 ve státě, který se dobrovolně při
hlásí.
•  Na rekordních diplomech FAI budou 
uváděna jména celého družstva v připadá, 
Že model stavělo nebo pilotovalo více 
modelářů.
•  Definice helikoptéry: dosavadní zněni 
sportovního codu se doplňuje tím, že mo
del helikoptéry musí přistávat pomoci 
autorotace nosného rotoru.
•  Změny v letové sestavě akrobatických 
modelů, přijaté s platností od 1. 1. 1957:

a) výška vodorovného letu max. 2 m
b) manévry stoupavého a střemhlavého 

letu se ruší
c) zaveden nový manévr „dvojitý 

zvrať*, který je zařazen před horizontální 
osmu a má koeficient 8. Dvojitý zvrat je 
vyznačen na připojeném obrázku

d) pro konečné hodnoceni v soutěžích 
akrobatických modelů budou se sčitat 
výsledky dvou nejlepšich letů, stejně jako 
u modelů, řízených radiem.

Komise bude jednat o tom, aby od roku 
1958 nebo 1959 byla předepsána stavba 
akrobatických modelů pouze jako přesných 
maket skutečných letadel.
•  U rychlostních U-modelů zůstávají 
pro rok 1957 dosavadní proposice. S plat

nosti od 1. 1. 1958 přijat čs. návrh na 
změnu: délka řídicích drátů 15,92 m, 
specifické zatíženi se snižuje z 200 g/dm3 
na max. 100 g/dm3. Zavádí se dále závis
lost velikosti vodorovných nosných ploch 
na obsahu motoru a to minimálně 2 dm3 
plochy na 1 ccm obsahu.
•  Zvoleno představenstvo: předseda Houl- 
berg -  V. Britannie; místopředseda M eier- 
Německá spolková republika; sekundant 
Russel -  Belgie; tajemník Guillmard -  
Francie.

POZNÁVÁME ČS. LETA D LA
(Dokončení se strany 18)

Za požární stěnou motoru byla malá nádrž 
na 20 1 benzinu, v ccntroplánu dalši dvě 
o celkovém obsahu 100 1. Přídavná nádrž 
v trupu mohla pojmout 90 1. Vrtule byla 
dvoulistá, dřevěná, s pevnými listy.

Barevně provedeni letadel Be-51 bylo 
velmi rozmanité. Náš výkres a jedna fo
tografie zachycují provedeni 23. letadla, 
vybarveného kombinaci krémové žluté a 
Červené. I matrikulační značky byly červené.

TECHNICKÁ DATA ,,BETA-MINOR" 
Be-51:

Rozpětí 11,425 m, délka 7,848 m, výš
ka 2,14 m, nosná plocha 15,25 m3, prázd
ná váha 480 kg, v letu 760 kg, plošné za
tížení 50 kg/m3, ncjvyšši rychlost 205 
km/h, cestovní 180 km/h, přistávací 
65 km/h, stoupací čas na 1000 m 6 minut, 
dostup 5000 m, dolet 780 až 1600 km.

Vá lav NĚM EČEK

I V O V É  K N I H Y
Natc vojsko připravilo svým čtenářům dvž zajíma

vé novinky z technické literatury: Kniha les tiba řev
ných obrazů J . Fronka „AU TO M O BIL A MO
TO CYK L V OBRAZECH" vylla pr0 velký úspich 
letos již  po druhé. Obrazy, doprovázené podrobným 
výkladem, zasvicujl motoristy do nejskrytéjlkh části 
konstrukce motorových vozidel. Váz. 27,50 Kčs.

Druhá kalika je určena radioamatérům. Autoři, 
R. Siegel a V. Tuscher j i  nazvali „KM ITOČTOVÁ  
M ODULACE", Probírají zde iheorii získáni kmito
čtové modulace na vysilači strani a theoretické záviry 
ihned aplikuji na určité typy vysilačů. Jiné kapitoly 
jsou tSnovány otázkám přijmu kmitočtové modulace. 
Text doplňuji nákresy, tabulky, grafy a výpočty. 
Váz. 10,70 Kčs.

Zájemce o dčjiny techniky potili velká dvousvaz- 
ková encyklopedie J. Lugse „RUČNÍ PALNĚ  
ZBRAN Ě", která třídí a popisuje velkeré druhy ruč
ních palných zbrani, je t byly kdy vyrobeny u nás 
i v cizině. Uvádí také životopisy vynálezců a výrobců 
zbrani, historii zbrojní výroby a stovky bibliogra
fických údajů. Textovou část doplňuje na 1000 foto
grafii, které jsou samy o sobi jedinečným dílem. Oba 
vázané svazky jsou sa 102 Kčs.

Vedle Lugsovy encyklopedie vyllo v Nalem vojsku 
je lti jedno vynikající a ojedinilé dílo. Je to obrazová 
publikace E. Wagnera a J . Durdlka „KROJE, 
ZBRO J A Z B R A Ň  D O BY PŘED H U SITSK É  
A H U SIT SK É ". Na vlče jak 400 obrazových ta
bulích zachytil zde E. Wagner středoviké lidi nej- 
různijllch společenských vrstev, zobrazil jejich cha
rakteristické odivy, válečnou výzbroj, výstroj, nářadí 
atd. Spolu s výkladem J. Durdlka a stati Z. Drobné 
dává tato kniha plastický obraz předhusitského a hu
sitského údobí nalich dijin. Váz. 175 Kčs.
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schválené k 30.

REKORDY ABSOLUTNÍ
Doba letu

Karel Streit, KA Olomouc, 1. 9. 1950, vétroň 2 h. 2 min. 
Vzdálenost v přímé linii 

Ladislav Špulák, KA Pardubice, 24. 5. 1955, 
vétroň, trať Kralupy n. Vit. -  Jičinéves . . 75 km

Výška
Ladislav Galeta, KA Olomouc, 18. 6. 1950,
motorový m odel.............................................  1996 m

Rychlost
Zdeněk Husička, KA Brno, 13. 7. 1952, model 
s tryskovým motorem..................................... 245,052 km/h.

REKORDY V TftiDÄCH  
.  VOLNÝ LET

Třída F-l-a
Modely (pozemní i vodní) na gumový pohon

1. Doba letu
Josef Vartccký, KA Praha, 4. 10. 1949 -
Brandýs nad L a b e m .....................................44 min. 52 vt.

2. Vzdálenost v p řím é linii
Lubomír Kočí, ΚΛ Brno, trať Medlánky-
Ž a b e lc e .......................... ............................ 27,640 km

3. Výška -  Neobsazeno
4. Rychlost v p řím é linii

Miroslav Urban, KA Ústí nad Labem,
31. 7. 1954, Kralupy n. Vit........................  33 km/h.

T řída  F-I-b
Modely (pozem ní i vodní) e m otorovým  pohonem

1. Doba letu
Ladislav Galeta, KA Olomouc, 18. 6. 1950 1 hod. 3 vt.

2. Vzdálenost v p řím é linii
Vladimir Procházka, KA Praha, trať Lct-
ňany -  Zdeneč , .....................................  10,200 km

3. Výška
Ladislav Galeta, KA Olomouc, 18. 6. 1950 1996 m

4. Rychlost v p řim é linii -  Neobsazeno

Třida F-2-a
Helikoptéry s gumovým pohonem

1. Doba letu
Jiří Stypa, KA Brno, 29. 8. 1948, Kralupy
n. Vit................................................................ 4 min. 18,6 vt.

2. Vzdálenost v přímé linii -  Neobsazeno

listopadu 1956
3. Výška -  Neobsazeno
4. Rychlost v p řim é  linii -  Neobsazeno.

T řida  F-2-b
H elikoptéry s m otorovým  pohonem

1. -  2, -  3. -  4. -  Neobsazeno.

T řída  F-3 
Větroně

1. Doba letu
Karel Streit, KA Olomouc, 1. 5. 1950 . . 2 hod. 2 min.

2. Vzdálenost v p řím é  linii
Ladislav Špulák, KA Pardubice, 24. 5. 1955 75 km

3. Výška
Josef Mesiarik, KA Banská Bystrica,
2. 8. 1952 .....................................................  270 m

Modely pokojové 
Modely s papírovým  potahem :

Jozef Gábriš, KA Bratislava, 28. 3. 1956 8 min. 41 vt.
Modely s m ikrofilm ovým  potahem

Emil Res, KA Brno, 28. 3. 1956 . . . .  10 min. 43 vt.

LET ŘÍZENÝ NA DÄLKU (rad iem )
T řida  F -l-b

Modely s m echanickým  pohonem  -  jedno i víccpovclové 
1. -  2. -  3. -  4. -  Neobsazeno.

T řída F-3
V ětroně -  jedno i vícepovelové

1. Doba letu
Jiří Dcutsch, Zdeněk I.ízlcr, KA Hradec
K rá lo v é ......................................................... 10 min. 4 vt.

2. Vzdálenost, 3. Výška -  Neobsazeno.

LET ŘÍZENÍ V KRUHU (rychlost)
T řída  I. (m echanický m o to r 0-2,5 ccm )

Jaroslav Kočí, KA Brno, Třebíč 11.9. 1955 203,5 km/h
T řida  II. (m echanický m o to r 2,5—5 ccm )

Miroslav Zatočil, KA Brno, 18. 9. 1955 214,575 km/h
Třída III, (mechanický motor 5—10 ccm)

František DolejŠ, KA Banská Bystrica,
Sliní, 8. 7. 1956 .............................................  238,842 km/h

Třída IV. (tryskový motor)
Zdeněk Husička, KA Brno, 13. 7. 1952 . , 245,052 km/h

r o n  í  l i  í m k  s  i

PRODEJ
•  1 Kompletní ročníky různých leteckých časopisů. 
Seznam zašlu. V. Bicck, Kozmicc u Benešova.
•  2 Trysku „Dynaict" náhr. planžety + dýzy 
+ součásti k trysk, modelu za 250 Kčs. V. David, 
PSS Chrudim. ·  3 Motorek Buš Frog 2,5 ccm za 
150 Kčs. J. Fole« Svcrmova 923, Nymburk. ·  
4 Kompletní ročníky různých leteckých časopisů; 
seznam zašlu. ϋ. Mareš. Jugoslávská 12, Jahlon.*c 
n/N. ·  5 Motorky NV-21 á 65; elektromotor 
24 V za 100; transformátor + usměrňovač 1—24 
V/3 A za oo Kčs; karoserii pro model auta S 1102. 
Karel Josef, Kralcrtova 40, Pelhřimov. ·  6 Dcto- 
načnl motorek Buš Frog 2,5 ccm s kuželem 2 vrtu
le +  6 dm· balsy za 200 Kčs. V. Wildh, Houška 
316, Kutná Hora. φ 7 Překližku 5 mm a různá 
čísla časopisu Rozlet neb vyměním za motorek 
3,2 ccm. J. Šafařík, B. Němcové 1000 7, Děčín I.
•  8 Vodní kluzák gliser s motorkem Start 1,8 ccm 
za 160; motorky NV-21 s vrtuli za 80; AMA 1,8 ccm 
s vrtulí a kuželem za 100; Eui-Pro? 2,5 ctm za 
100; a < li ký Terry 2,5 cm jo ik izený s \ rtyli a 
kuželem za 80; trysku s náhr. hlavou za 200 Kčs. 
V. Bartoš, Lazsko 3, p. Mílín u Příbrami, Φ 9 
Lisované kabinky á 9 Kčs -  serie 10 ks za 
60 Kčs. R. Potůček, Zdanova 10, Praha 6. ·  10 
U-modcl s motorkem Letmo 2,5 ccm za 300; 
motorek NV-21 s vadou za 40 Kčs; kompletní roč

níky LM, různý modelářský materiál, seznam 
zašlu. J. Valoušek, Ostopovicc 108, p. Brno 25.
•  11 Nový tryskový motor o 1,9 kg tahu za 150 
Kčs. A. Novák, Zdibská 218, Praha-Kobylisy.
•  12 Nový volný motorový model s motorkem 
Bul 1,5 ccm za 230 Kčs. Z. Linhart. Rudná u Pra
hy 272. ·  13 Motorek Buš Frog 1,23 ccm vrtule 
+  stříkačka + palivo za 180; volný motorový mo
del na motorek Start 1,8 ccm za 65; model včtronč 
za 80 Kčs; IV., V. a VI. ročník Mladiho Technika 
za 120 Kčs. V. Subík, Sochorova 27, Pruha 7.
•  14 Zhavik PLS 5 ccm osmikanálový + 2 plati- 
noiridové svíčky + 1 I bezvodého methylalkoholu 
za 420; motorek Bul Albon 2,5 ccm + 1 1 etheru 
za 220 Kč* *. V. Moravec, Nádražní 530, Most.
•  13 100 ccm ccllonu á 6; 100 ccm cclofixu á 4 Kčs. 
J. Novák, Zukovova 36, Praha 6. ·  16 Letecké 
a modelářské knihy a časopisy i zahraniční. Seznam 
zašlu. Do redakce LM.

KOUPÉ
•  17 Lupcnkové pilky na kov, případné vymčnlm 
za ročníky Mladého konstruktéra (seznam zašlu). 
L, Zelený, Poříčí nad Sázavou 68, o. Benešov.
•  18 1.—10. číslo LM roč. 1955. P. Reiter, Ber
kova 230, Bčlá pod Bezdézcm. ·  19 Výkres vétroné 
A(2 „MIRA". P. Cákl, Kabcláčova 591, Havli:kův 
Brod. φ 20 Kompletní ročník časopisu „VPŘED44, 
j. Včelák, Přední Mostek 33, p. Mostek. φ 21 
Výkresy maket našich i zahraničních letadel. J. 
Krakovec, Stolcová 35, Brno 18. φ 22 Nafuko
vací kolečka 0 80—100 mm. M. Ragula, Povážská

Teplá 106. φ 23 Volný motorový model s motor
kem— do 200 Kčs. J. Malý, Loučná 26, p. Janov nad 
Nisou. φ 24 Nafukovací kolečka 40 mm nebo 
z pěnové gumy; případné vyměním za nafuk. ko
lečka  ̂ 50 mm. Do redakce LM. φ 23 Zhavlk 
2,5 a 5 ccm. V. Klcjch, Sebranice 4 u Litomyšle.
•  26 Jednotlivá čísla Svět motorů roč. 1954 -  se
znam zašlu. J. Valoušck, Ostopovice 108, p. Brno 
25. ·  27 Klik. hřídel k motorku NV-21. J. Folc, 
Svcrmova 923, Nymburk, φ  28 Tři nafukovací ko
lečka ø 40 mm a strunu ø 0,25 mm. T. Zorvan, 
Tučkova 3, Brno.

VÝMf.NA
#  29 Dobře hrajid krystalku ! 1 sluchátko za de- 
tonačni motorek 2,5—5 ccm. Z. («rosmann, Horka 
n/Mor. u Olomouce, φ  30 Anglický detonační 
motorek na kul. lož. * rotačním šoapátkem za mo
torek Albon 2,5 ccm nebo prodám za 200 Kčs. 
T. Zorvan, Tučkova 3, Brno. φ  31 F'otoaparåt 
Druoflex; krystalku sluchátku ■* anténu; el. 
zvonek s transformátorem; ruční vrtačku za kom
pletní ročníky Křidel vlasti a Letectví. Případně 
prodám i jednotlivě. J. Toman, Babiná Č. 132 
o. Krupiná. #  32 Pánské jízdní kolo za balsu, príp. 
prodám za 350 Kčs. Do redakce LM,

RŮZNÉ
φ 33 Polský modelář sí chce dopisovat s některým 
řs. modelářem a vyměňovat časopis Modelarz za 
Letecký modelář. Adresa; Zdzislaw Hcnnies, zl. 
Nirutowi-za 41 m 20, Lublin, POLSKA.

LETECKÝ MODELÁŘ. Vychází měsíčně. — Vydává Svaz pro spolupráci s armádou v Našem vojsku, vydavatelství časopisů ministerstva národní obrany, Vla
dislavova 26, Praha 2. — Vedoucí redaktor Jiří Smola, Grafická úprava Karel Helmich. — Redakce: Praha X II, Lublaňská 57- — Cena výtisku 1,30 Kčs.

Předplatné na čtvrt roku (3 čísla) 3,90 Kčs. Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky přijímá každý poštovní úřad i doručovatel.
A-04921 Tiskne Naše vojsko. Toto čislo vyšlo 11. ledna 1957. PNS 198
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Zimního období, kdy ic  nedá létat s modely na gumu, využívá]! 
mnozí „gumičkáři" ke stavbě a létáni s pokojovými modely. Na 
čelném místě v této kategorii jsou letos opět modeláři ze Sloven
ska, kteří se již pitně připravuji na Memoriál Igora Maňku v mě
síci březnu. Na snímku je v letu pokojový model s papírovým po
tahem, postavený v KA Bratislava.Soudruh Studený z krajského 

aeroklubu Brno s akrobatic
kým modelem na motor 2,5 
ccm, s nimž létat na poslední 
celostátní modelářské sou
těži ve Vrchlabí.

v LM 10/1956 jsme již psali o dobré 
úrovni upoutaných maket v Itálii. Sní
mek ukazuje dalii pěknou maketu his- 
torického letadla Curtiss, kterou zho
tovil modelář Cerro ze Savony.

Anglický modelář H. 
O’Donne! patři nespor
ně k těm, kteři zby
tečně nelaborujl v no
vých soutěžních kon
strukcích. Během po
sledních 3 let postavil 
se svým bratrem Joh- 
nem 32 (!) modelu na 
gumu jednoho typu, 
který vidíte na obráz
ku. Oba bratři jsou 
Zpravidla na prvních 
místech v soutěžích. Jiří Baltler z Prahy patři k úzkému kruhu nailch modelářů, kteří 

se věnuji velmi náročné stavbě historických maket. Na snímku 
jsou dvě jeho poslední práce -  makety historických letadel továr
ny Aero. Vzadu typ ,.A-18“, vpředu „A-4” (a jeho malý synek).

Přední převod pro modely na gumu, 
který zhotovil Ing. Kubala z Ostravy. 
Rám je z hliníkového plechu, kolečka 
z umělé hmoty, pero zarážky z ho
dinového strojku. Celková váha 18 g.

i Japoniti modeláři se v poslední době rychle vypracovávají na před 
ni místo ve světě jak v 
torů a ostat
ních potřeb.
Vlevo vidíte 
modern! ja
ponský mo
torový mo
del, vpravo 
zajímavě ře-


