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K d y ž  se před dvěma lety v celostátní 
soutěži volně létajících motorových mo
delů nejlépe umístil soudruh Jiří Vol
ný, byl to jistě velký úspěch tišnov- 
ských leteckých modelářů. Skoda jen, 
že po tomto slibném nástupu byla je
jich loňská činnost, pokud jde o vý
sledky v soutěžích, daleko slabší. Sou
druzi sice uskutečnili místní kolo, sou
druh Mojmír Pavlík obhájil 6. místo 
v krajské soutěži, avšak do celostátní 
soutěže se z tišnovských modelářů již 
neprobojoval nikdo. Přesto soudruzi 
ani loňského roku nezaháleli, což je vi
dět z toho, že zhotovili celkem 26 mo
delů, uspořádali výstavku ke Dni le
tectva i k odvodu branců a uskutečnili 
vystoupení modelářů ke Dni armády 
i jiné úspěšné akce.

Jádro modelářského kroužku, který 
vede obětavě soudruh Trmač, tvoří 
osvědčeni a zkušení modeláři — sou-

A N Y N Í  J E  S P L N I T !
druzi Balát, Dosbaba, Starý, Pavlík 
a Simek. Věren jim zůstal i soudruh 
Volný, přestože již patři armádě.
O dobré vedeni mladších modelářů je 
zde tedy dobře postaráno. Pevnou opo
ru mají rišnovšti modeláři v obětavém 
pracovníku sekce, soudruhu Josefů Pa
lato ví.

2e se soudruzi nespokojuji s dosaže
nými výsledky a že chtějí dohonit vše 
co zameškali v loňském roce, je nejlépe 
vidět ze závazků, které sí dali na počest 
1. sjezdu Svazarmu a které chtějí 
uskutečnit během tohoto roku:

— ustaví na všech osmiletkách 
v okrese letecko-modelářské kroužky,

— vybuduji vzornou okresní mode
lářskou dílnu,

— uspořádají letecko-modelářskou 
výstavu,

— uskutečni propagační létáni s U- 
modely a akci „Létáme pro vás“,

— založ! modelářskou výzkumnou 
skupinu a zřídí opravnu všech mode
lářských motorků,

— zhotoví pět různých prototypů 
modelářských motorků a zajistí výrobu 
nejosvčdčenějších typů v malé sérii,

— ve spolupráci s místními svaz
armovskými radisty postaví jeden ra
diem řízený model,

— pokusí se o utvořeni dvou národ
ních rekordů,

— zapojí se plně do náboru nových 
členů letecko-modelářské sekce.

Pěkné závazky jste si dali, soudruzi! 
Dali jste i pěkný přiklad ostatním mo
delářům, jak je třeba pozdravit náš 
slavný 1. sjezd Svazarmu. Zbývá nyní 
jediné, ale to hlavni — proměnit slovo 
v čin a přijaté závazky důsledně splnit! 
Hodné úspěchu!

Podplukovnik V. Coufal

N O D E L i Ř I  Κ Λ  K A R L O V I  V A I I Y
V datlích piti okresech Karlovarského 
kraje hovořili letečtí modeláři na schů
zích o významu připravovaného I. celo
státního sjezdu Svazarmu a jeho svoláni 
uvítali hodnotnými pracovními závazky.

JÁ C H Y M O V
Modeláři jáchymovského okresu na 

přiklad uspořádají na počest I. sjezdu 
letos v dubnu putovní letecko-modelář
skou výstavu, získají do ZO Svazarmu 
nejménč 5 nových členů a všichni mode
láři okresu se stanou odběrateli časopisu 
Letecký modelář.

Za plnéni závazků odpovídá předseda 
O V Svazarmu s. Kolínský a okresní 
modelářský instruktor Lad. Tichý.

SO KO LO V
Modeláři v Sokolové si svépomocí vy

buduji okresní modelářskou dílnu a navíc 
odpracují brigádníky 150 hodin při 
úpravě svazarmovského zařízení. Dále 
získají alespoň 13 nových členů do ZO

Svazarmu, zkvalitni modeláfský výcvik 
a získají 15 předplatitelů svazarmov
ského tisku.

CHEB
Okresní modelářskou výstavu uspořá

dají na počest I. sjezdu i modeláři cheb
ského okresu. Protože některé jiné okresy 
kraje rovněž plánují modelářské výstavy, 
chebští modeláři využívají této příleži
tosti k výzvě k soutěži o nejlépe uspořá
danou modelářskou výstavu Karlovar
ského kraje.

V tomto roce dokonči modeláři i vý
stavbu letecko-modelářského stadionu 
v Chebu. Dráhy pro U-modely zřizují 
i modeláři v jiných okresech a tak se 
chebští rozhodli vyhlásit i druhou sou* 
těž — o nejlepši a nejúčelnějši stavbu 
modelářského stadionu kraje. Výzvou 
k soutěži modelářským instruktorům K A  
Karlovy Vary je i závazek instruktorů 
letecko-modelářské sekce O V Cheb, kteří 
nabídli všestrannou pomoc OV Svazarmu.

TOU ŽÍM
Do předsjezdového závazkového hnuti 

se zapojily i modelářské kroužky Otro
čin, Prochoř a Štědrá v okrese Toužím, 
jejichž členové budou získávat nové zá
jemce do ZO Svazarmu a do modelář
ských kroužků, brigádnicky pomohou 
v zemědělství a budou získávat další od
běratele svazarmovského tisku. 

K A R L O V Y  V A R Y -  M ĚSTO
Jako první bod výstavby letecko-mo

delářského stadionu v Karlových Va
rech zavázali se karlovarští modeláři 
upravit a ohradit dráhy pro létáni 
s U-modely. Létáni na této dráze zahájí 
modeláři uskutečněním Modelářského dne 
za účasti předních čs. modelářů.

Dále odpracuji karlovarští modeláři 
na počest sjezdu Svazarmu 50 hodin na 
úpravě krajské letecko-modelářské dílny 
a v nejbližší době zavedou v dílně celo- 
týdenní provoz. Zpracov4no pod,c zpr4vy 

KV Svazarmu Karlovy Vary

M O D E L i í t l  K A  O L O M O U CO P Ě T
.Modeláři krajského aeroklubu v Olo
mouci byli jedni z prvých, kteří správně 
pochopili význam připravovaného I. 
sjezdu Svazarmu a rozhodli se, že se do 
přípravy sjezdu zapojí hodnotnými 
pracovními závazky. Psali jsme o tom 
podrobně již v 10. a 11. čísle LM  roč. 
1955.

Vedle závazků, o nichž jsme již čte
náře informovali, vyhlásili soudruzi 
Moravek a Navrátil na výroční členské 
schůzi KA Olomouc ještě dodatečně 
dva osobní hodnotné závazky, zamě
řené na jeden z „úzkých profilů" na
šeho modelářství. Oba se pokusí na 
počest I. sjezdu o ustaveni národních 
rekordů s radiem řízenými motoro
vými modely, které staví také v rámci 
pracovního závazku. Pokusy o rekord 
se uskuteční ještě před sjezdem, jak
mile to dovolí jarní počasí.

Další člen KA Olomouc — soudruh 
Holiš — se na VCS zavázal, že se po
kusí o překonáni národního rekordu 
v rychlosti, s volně létajícím modelem 
na gumu.

Členové K A Olomouc uspořádali také 
pěknou výstavku o své práci, která byla 
součástí výstavy CO, instalované v zá
vodním klubu ROH Moravských železá

ren v Olomouci. N a připojeném snímku 
je  část letecké výstavky.

Zpracováno podle zprávy 
Zd. Šmotdase
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Podle podkladů 
krajského aero
klubu napsal 

A. KU B A

TROCHU HISTORIE
V roce 1928, to většina z nás ještě 

ani na světě nebyla, ale v ostravských díl
nách ČSD už začínal kotlářský mistr Jan 
Pětník organisovat letecké modelářství. 
Tenkrát měl již za scbou hezkou řádku let 
pokusů a improvised. Vždyť svůj prvni 
model typu „Blériot" sestavil o 13 let dříve. 
Tenkrát ještě nebyl Svazarm ani speciální 
prodejny, ani odborný časopis, natož pak 
nějaký instruktor nebo materiál. Sporé 
stavební plánky se sem dostávaly ze Švý
car nebo z Německa. A tak výkon modelu 
-  30 vteřin ve vzduchu -  to už byl úspěch. 
Zato zájem mládeže o prvni starty modelů 
byl stejný, ne-li větši než dnes.

Z prvních obdivovatelů se stali prvni zá
jemci, z prvních zájemců Členové prvního 
ostravského kroužku se sídlem -  v bytě 
u Pětníků. Členy kroužku, vedeného Ja
nem Pětníkem, byli jeho čtyři synové 
(z nichž Ivan je dnes předsedou krajské 
letecké sekce v Ostravě, předsedou ZO 
Svazarmu na ostravském hlavním nádraží 
a jeho kabát zdobí zlatý odznak „Za obě
tavou práci") a šest dalších chlapců.

V roce 1931 už bylo modelářů tolik, že 
ani vyklizená ložnice u Pětníků nestačila 
a museli si u ČSD pronajmout dílnu. Zá
jemců stále přibývalo a brzy už běžely 
kroužky třikrál týdně po 30 chlapcích. 
Těmto nadšencům nevadilo, že sem dojíž
děli až z Frýdku, Bohumína, Těšína, Petř
valdu, Jičína a Opavy, sami si platili mate
riál a vyřezávali neumělé vrtule. Pro pře
kližku si jezdili někteří na kole až do Zlína 
nebo Olomouce.

O tom, Že existuji nějaké benzinové mo
torky, dočetli se jen v tisku. Jaká to proto

neúměrná. Je všeobecně známo, že pl
něni plánovaného výcviku stupně „C“ je 
celostátním problémem. Je to zaviněno pří
liš velkými thcorctickými požadavky na 
velmi mladé školáky, kteří dnes mají už 
ve škole spoustu učení. Sotva kde se usku
tečni plánovaných 36 schůzek roční; udělá 
se jich tak 20 a pak není čas probrat po
třebných padesát otázek. Další podmínka; 
předpokládá se splněni stupně „A" a „B“ . 
Tím se však naše základní organisacc Svaz
armu příliš nezabývají.

Musíme počítat s tím, že výcvik trvá tři 
roky a proto je třeba -  podle zkušenosti 
v Ostravě -  zvýšit počty cvičenců ve vý
cvikovém stupni „A" a „B“ . Vždyť ve 
stupni „A“ zbude podle zkušenosti na 
konci výcvikového roku asi 30 % mode
lářů, získaných při náboru, z těch se po 
prázdninách přihlásí do výcviku stupně 
„B" jen asi 15 % -  a do „C“ se to ještě 
zmenši. Prakticky to vypadá asi tak, že ze 
3000 modelářů složí zkoušku stupně „A" 
jen 1000, do výcviku stupně „B“ přejde 
asi 250, dokonči jej tak 150 a nakonec mů
žeme být rádi, když výcvik stupně „C“ 
ukonči 75 modelářů z původního počtu.

Směrná čísla nám musí pomáhat ukazo
vat perspektivu, musí se však přihlížet 
i na kvalitu a na to, že nám utíkají i dobři 
a poctiví modeláři, když vidi, že by na 
zkoušky nestačili.

Pak se neplní plán -  a nedostane se ani 
materiál. Místo vzestupné tendence blou
díme v začarovaném kruhu. Cesta z něho? 
Pevnější centrální vedeni a správné výcvi
kové osnovy, které slíbili zpracovat sou
druzi z ústřední sekce. Potom přestanou 
i jednotlivé kraje pracovat každý podle 
svého.

CESTA VPftED
Samozřejmě vina na špatném plněni vý

cvikového plánu modelářů je i na funkcio
nářích v Ostravě. Letecká sekce tam loni 
neřídila výcvik a rada krajského aeroklubu 
také nechala modeláře na holičkách. Prav
da, některé okresy, jako Mistek, Jičín, 
Krnov, Opava a Český Těšín pracovaly 
dobře. Na ostatních jedenácti okresech 
však byla činnost slabá. Nejsmutnějši je -  
a to je vina jediné sekce a MV Svazarmu -  
že právě na obvodech přímo v krajském 
městě, v srdci našeho socialistického budo-

Na snímcích jsou ostrav
ští modeláři-sportovci při 
souti&lch v minulém roce. 
Nahoře Startuješ. Sebesta, 
dole s. Novák. Oba jsou 
současné dobrými mode
lářskými instruktory.

Snímky J. Stekla

byla sláva, když Vítkovická vyšší průmys
lová škola vyrobila pro modeláře první mo
torky! Dnes byste se jim smáli -  vážily 
přes 60 dkg a měly jen asi 3000 ot/min.

V roce 1936 byly pro velký zájem o mo
delářství utvořeny odbočky v Petřvaldě, 
kte é vedl horník Max. Holeš a v Bohu
míně, jejímž vedoucím byl až do okupace 
Ivan Pětník, který tu zároveň dělal před
sedu plachtařského odboru i instruktora.

V té době už modeláři Pětnikové se 
zúčastňovali soutěži i jiných akci. Na mezi
národni letecko-modclářské výstavě ve 
Zlíně v roce 1938, kterou obeslali ostravští 
modeláři 42 modely (z toho 28 bylo rodiny 
Pětníků), získali řadu nejlepšlch cen. Za 
okupace činnost ustala.

Po osvobození začal Ivan Pětník vyhle
dávat staré spolupracovníky -  bývalé mo
deláře a začal znovu organisovat zájemce, 
jichž bylo víc než dost. Získali velké dílny 
ve Vítkovicích a začali i s propagaci -  
mimo jiné na př, natiskli 20 000 rozvrhů 
hodin pro školy s obrázky a náborovými 
hesly.

Nu -  tohle všechno jsme vám říkali pro
to, abyste se zamysleli nad tlm, co máte 
dnes a čeho si ani neumíte plně vážit. 
A ted se podívejme, jak v této jistě bohaté 
tradici leteckého modelářství na Ostravsku 
pokračuji dnes, jaké mají výsledky, pře
kážky i nedostatky.

PRO ČÍSLA HLAVA NEJVÍC BOLÍVA
A nejvíc snad krajského modelářského 

instruktora Františka Freie. Je mu 26 let 
a modeláři od 7 let. Jistě tomu již tedy tak 
trochu rozumí. Ale ta čísla mu motají hla
vu. Dělá co může a plán nc a ne splnit. 
Nábor byl stoprocentní, členové do krouž

ků chodili, ale nebyly zá
věrečné zkoušky -  a vý
sledek? I. stupeň splněn 
na 35%, II. na 63 % a 
III. pouze na 17 %. Kde 
je vina? Jen na Ostrav
ských ? Sotva. Podivá- 
me-li se na stanovená 
směrná čísla, jsou někdy

NA TITULNÍM SNÍMKU
na obálce tohoto ěísla je Iljuši- 
nův b o m bardér v letu (m ontáž). 
Viz článek na s tr . 66--67.
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Nový rychlostní U-m odel A. Bogdányiho ze ZO  S vazarm u P ra h a  VII. 
S m otorem  „M c Coy #0“ Red Head o obsahu 10 ccm  dosáhl m odel 
p ř i  trcningovém  látání koncem loňského roku rychlosti 238,7 km /h.

váni, je letecké modelářství na vymření. 
Na okresních nebo obvodních výborech 
mají pracovníci pochopení pro letecko- 
modelářskou činnost ve svém obvodě jen 
tehdy, když je navštíví krajský instruktor 
nebo některý aktivista ze sekce. To bývá 
tak jednou za měsíc. Přijde-li však druhý 
měsíc, je všechno při starém. Někde pra
cují modelářské kroužky, aniž by se o ně 
okres staral a aniž by je hlásil.

Poznat své nedostatky a zabývat se jimi -  
to je první krok k nápravě. Odstranit je -  
to už je krok vpřed. A v Ostravě se rozhodli 
k odstranění svých nedostatků. Prvním 
krokem k tomu byl výroční Členský aktiv 
modelářů. Na něm se rozhodli pro novou 
organised práce. Zřídili samostatnou radu, 
která bude řídit jen lctecko-modelářský 
výcvik, ostatní věci bude s vyjádřením 
nebo doporučením předkládat ke koneč
nému rozhodnutí radě krajského aero
klubu.

Do modelářské rady, sestavené z nej- 
schopnějšich modelářů z různých okresů, 
vkládají v Ostravě velké naděje. Na její po 
slední schůzi byl vypracován plán kontroly 
a pomoci všem instruktorům, vyškoleným 
v ústřední lctccko-modclářské škole, neboť 
pouze 50 % z nich pracuje jako instruk
toři a ostatní jako by se propadli. Proto rada 
modelářů dala jejich jména na vědomi okres
ním výborům, aby tyto o nich věděly a 
přiměly je k práci. Pro zlepšeni vlastni prá
ce na okresech rada utvořila sbor okresních 
instruktorů, kteří každé tři městce na 1MZ 
dostávají pokyny, jak vést modelářské in
struktory na svěřeném okrese a jak kontro
lovat činnost kroužků. Za okresní instruk
tory byli vybráni aktivisté, kteří sami žádný 
kroužek nevedou, aby mohli jednou za 
týden navštívit vždy jeden kroužek v okre
se. Podmínkou jsou dobré organisačni 
schopnosti.

Svoláváni všech instruktorů do krajské
ho města se v praxi neuplatnilo.

Úkolem tedy je důsledně kontrolovat a 
ještě vice se starat o výcvik stupně „A“ 
a »B**.

C lM  ZAČÍT?
čím  ale začít? Především pořádkem 

v evidenci. Vždyť, ruku na srdce, co vě
děli dosud v Ostravě o více jak 1000 mode
lářích v kraji, o jejich výkonech, o jejich

růstu? A tak se rozhodli pořádat jednou 
měsíčně na každém okrese kontrolní létání 
v každé kategorii podle proposte loňské 
celostátní soutěže. Výsledek musí okresy 
nejdéle do týdne hlásit kraji, kde bude ve
dena přesná kartotéka, podle níž se bude 
i sestavovat krajské representační druž
stvo. Tato měsíční kontrolní létání budou 
oficiálním měřítkem pro klasiňkaci spor
tovce v kraji Ostrava.

Další věci, kterou modeláři krajského 
aeroklubu začali přímo v Ostravě, jsou 
přednášky. Každé pondělí má některý 
z nich odbornou přednášku v dílně KA 
a poté je velmi podnětná beseda.

Hodně si také slibuji od systematického 
budováni modelářských dílen na všech 
okresech a rozšíření modelářské svépomoci. 
Dílna krajského aeroklubu ve Vítkovicích 
je skvěle vybavena a řada krajů právem 
závidí ostravským modelářům elektrický 
soustruh, vrtačku, brusky, lupenkovou 
pilku a jiné. I na okresech jsou vyhlédnuty 
místnosti, jsou zajištěny pracovní stoly, 
ovšem chybí nářadí. Proto se plánuje vy
baveni všech dílen stejnými dílenskými

skřínkami s nářadím. Zatím v ústřední 
dílně zhotovují modeláři svépomoci dvě 
takové skřínky s kompletním vybavením, 
které dostanou odměnou dva nej lepši okre
sy podle výsledků meziokresni soutěže.

A tady jsme u soutěžení. Ostravští mo
deláři jako odpověď na výzvu k soutěži 
KA Olomouc vyhlásili tyto závazky: do 
konce března tohoto roku vyrovnají člen
ské příspěvky na celý rok 1956 a postaví 
větroň řízený radiem, modeláři z Nového 
Jičína motorový model řízený radiem. Oba 
modely mají být dokončeny do I. sjezdu 
Svazarmu (viz zpráva v LM 2/56 -  pozn. 
red.). Dále budou vybudovány a vybaveny 
dílny v Krnově, Opavě, Novém Jičíně, 
Mlstku, v Butovidch, v Českém Těšíně 
a v Slezské Ostravě.

Modeláři KA Ostrava také začali S pří
pravou asfaltové dráhy pro upoutané mo
dely, podobné jako ve Vrchlabí, a chtějí 
ji dokončit do sjezdu. Všechno je připra
veno, jen o pozemku se stále jedná -  a 
proto „účkařina" zatím spí.

NAKONEC O MODELÁŘÍCH
Zmínili jsme se o soudruzích Pětnikovi 

a Freiovi, ale musíme jmenovat i další: 
soudruha Šebcstu, instruktora-aktivistu 
v Ostravě, Ivana Gaala z Nového Jičína, 
který vykonává funkci okresního instruk
tora a navíc vede dva kroužky (má 4 dětí!) 
Modelářské kroužky v dílně KA vedou 
mladí, obětaví aktivisté Potůček, Hošek a 
Kuboň, v Krajském pionýrském domě 
soudruh Mrázek, v Tatře Butovice, kde 
závod vybavil modelářům dílnu, si schopně 
počíná soudruh Charbula, v Kopřivnické 
Tatře soudruh Valošek. Nejlepší loňský 
representant kraje, Ladislav Mužný je ve 
vojenské základní službě, kde zatím nemá 
možnost dál se věnovat svému oblíbenému 
sportu.

Dalšímu růstu modelářství na Ostravsku 
napomáhá také družba s polskými mode
láři ze Stalinogródu, vzájemné návštěvy 
a soutěžení.

Letecké modelářství v Ostravském kraji 
má slibné perspektivy a možnosti. Tyto 
možnosti (ustavovat družstva a kroužky 
v průmyslových závodech, dolech, ocelár
nách a hutích, největších v republice) však 
zatím nejsou vůbec využívány. Tam je 
třeba obrátit hlavni nápor. Proto vpřed za 
mladými lidmi do závodů! Do I . sjezdu 
Svazarmu je ještě čas k nápravě.

Nový akrobatický m odel M. Květoně ze ZO Svazarm u P rah a  VII. 
D ata : rozpětí 1014 m m , délka 900 m m , plocha 31,5 d m 1, váha 

850 g. M otor IKAR 6,3 ccm  se žh. svíčkou. Rychlost 95 km /h.
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R A D I U S  -  3
Radiem řízený model „Radius-3“ postavil loni kolektiv varšav

ských modelářů -  J. Wojciechoviski, Z. Korsak a J. Falecki -  na zá
klad! zkušeností s vývojovými typy „Radius-1“ a „Radius-2", vy
zkoušenými v letech 1948-1954. Pokusný typ „Radius-1“ byl jedním 
z  prvých radio-modelú postavených v Polsku. Byl také vystaven na 
celostátní letecko-modelářské výstavě ve Varšavě v r. 1951.

Model „R-2“ byl zdokonalenou versí typu „R-l“, od něhož se 
vzhledově lišil hlavně molýlkovitou výškovkou, která se však ne
osvědčila, hlavně proto, že ztěžovala ovládáni modelu.

Typ „R-3", jehož výkres přetiskujeme, je ovládán jednokanálovým 
řízením (kodovým systémem), které působí na směrové kormidlo a výš- 
kovku. Přijímač je Čtyřelektronkový. Vysilač pracuje v pásmu 
28—29,7 Mc/s. Pohyb směrového kormidla obstarává elektromoto- 
rek, pohyb výškovky ovládá elektromagnet (2 polohyt neutrál 
a +S° =  stoupání modelu).

Kostrukcc modeluje kombinovaná, z borových lišt a balsy.
Křidlo má hlavni a pomocný nosník z borových lišt, všechno 

ostatní je z  balsy. Je děleno na 2 části; k trupu se připevňuje gumou. 
Potah křídla je papírový.

Výškovka je celobalsová, s výjimkou nosníku z  borové lišty. Potah 
výškovky je z  tenkého papíru.

Směrovky jsou ploché balsové destičky 3 mm silně, skližené ze 
dvou vrstev. Pohyblivé plošky jsou rovněž balsové.

Trup je z borových lišt. Přední část, až k odtokové hraně křidla je 
potažena balsou. Přední část trupu je v místě upevnění podvozku ze
sílena výkliŽky z  5mm překližky. Po obou stranách trupu jsou velká, 
nahoru odklopná dvířka, která umožňují pohodlný přístup k radiové 
aparatuře. Přední podvozkové kolo z  pěnové gumy je částečně otočné. 
Hlavni dvě podvozková kola jsou gumová nafukovací, nohy pod
vozku jsou z ocelové struny 0  3,5 mm. Pomocné ostruhové kolečko 
je rovněž z  pěnové gumy. Celý trup je potažen tenkým japonským 
hedvábím.

Motor detonačtii, obs. 3,5 ccm,je zamontován inverrně v motorové 
gondole za křídlem a pracuje jako tlačný. '/. gondoly vyčnívá jen 
válec, '/.a  kabinou jsou s obou stran motorové gondoly kapsy pro pří
vod chladicího vzduchu, otevřené proti směru letu.

Hlavní palivová nádrž o obtahu 250 ccm je umístěna v kabině, 
v těžišti modelu. Motor odebírá palivo z malé spádové nádrže o ob
sahu 8 ccm, umístěné v motorové gondole. (Použití dvou nádrží pro 
rekordní lety jsme popsali v LM  1/1955 -  pozn. red.) V motorové 
gondole je rovněž zamontován pneumatický časovač chodu motoru.

Model „Radius-3" s kompletním vybavením je vystaven v Museu 
průmyslu a techniky v  Paláci kultury a vědy ve Varšavě.

0 0 0
Technická data modelu, která nejsou patrna z výkresu: seřízení 

modelu -  křídlo 0", výškovka -  2,5°. štíhlost křidla λ = 6,5, profil 
Bencdek B-l2305b, plocha 54,5 dm1.

Profil výškovky symetrický 15 % N A C A  0015, plocha 13,5 dm1, 
plocha pohyblivého výškového kormidla 0,4 dm1.

Profil směrových ploch -  plochá deska, výška směrovek 210 mm, 
plocha směrovek (obou společně) 6,2 dm1, plocha pohyblivých směro
vých plošek (obou společně) 0,74 dm1.

Dctonačni motor AMCO 3,5 ccm má výkon 0,22 k při 12 000 
ot/min. Pohání čtyřlistou pevnou vrtuli o průměru 200 mm a stoupáni 
150 mm. Motor není vyosen ani dolů, ani do strany.

Váhový rozbor: křídlo -  420 g, trup -  340 g, výškovka -  60 g, 
směrovky -  35 g, motor s vrtulí -  200 g, podvozek -  75 g. Váha 
modelu bez zařízeni -  1130 g, váha kompletního řídicího zařízení 
(dva pohyby) -  770 g, váha modelu v letu -  1980 g (palivo asi 80 g) 
spec. zatížení nosné plochy -  29 g/dm*,

Podle časopisu Skrzydlata Polska 3/1956

Radiové vybavení pro dálkově 
řízený model větroně

Za model, kroužek Z  O Tesla Vrchlabí 

J I Ř Í  D E U T S C H

Z článku v minulém čísle již čtenáři 
vědí, jak u nás ve Vrchlabí vznikla myšlen
ka na stavbu radiem řízeného modelu a do 
jaké míry se nám to zatím podařilo.

Dnes je již známo několik způsobů za
pojeni přijímačů pro dálkové ovládání mo
delů letadel. Proto je třeba rozhodnout se 
před započetím práce, které zapojení zvo
líme pro daný případ. My ve Vrchlabí 
jsme si dali za úkol sestrojit zařízeni pro 
jednokanálové ovládáni (směrovka) větro
ně. Pro tento účel by se jistě dobře hodilo

jednoduché zařízeni, na přiklad takové, 
jaké známe z Leteckého modeláře, z popisu 
modelu s. Morávka, nebo ještě jednodušší, 
s jednoclcktronkovým přijímačem. Po
slední typ, velmi lákavý pro svou jedno
duchost, je ovšem velmi choulostivý na 
nastaveni a málo výkonný.

My jsme se rozhodli pro složitější přijí
mač, jehož konstrukce dovoluje pozdější 
rozšíření na větší počet kanálů. Podívejme 
se na schema přijímače — obr. 1. Je osa
zen třemi běžnými elektronkami miniatur

ního typu. První pracuje jako superreakčni 
detektor, naladěný na kmitočet 27,12 Mc/s. 
Pomocí této elektronky se napětí z přijí
mací antény, která je umístěna v jedné po
lovině křídla, zesílí a od nosného kmitočtu 
se odděli kmitočet modulační. Modulační 
napětí je ve druhé a třetí elektronce zesí
leno, usměrňovači D, a D2 usměrněno a 
zdvojeno a pak, již jako stejnosměrné na
pětí, ovládá anodový proud poslední elek
tronky a tím přijímací relé. Zapneme-li 
tedy modulovaný vysilač, naladěný na
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Obr. 1. Schema zapojení přijímače.

stejný kmitočet jako přijímač, zvětší se 
anodový proud poslední elektronky z ně
kolika desetin mA na 1,5 až 3 mA.

Samozřejmě musíme pro stavbu přijí
mače použít co ncjmenších a hlavně nej
lehčích součásti. Popisovaný přijímač váží 
přes poměrnou složitost bez relé 65 g. něho duralového plechu. Objímky pro 
Tak malé váhy jsme dosáhli jen pečlivým elektronky sestávají pouze z pružin (z elek- 
výběrem součásti. Chassis je z 0,5 mm sil- tronkových objímek běžných), kondensá-

Obr. 2. Přijímací relé.
1 — cívka, 2 — kotva, 3 — pružina, 4 — 

kontakt. Obrázek je v miř. 2 : 1 .

tory o větší kapacitě než 1000 pF jsou typu 
„Sikatrop", zbavené keramického krytu 

—  2' a kovových čepiček, odpory jsou pro záti
š í ·  žení 0,1 W. Nikde jsme nepoužili šroubků,

_pouze lehkých dutých nýtkú.
Poměrně choulostivou a nejtěžšl sou

částí přijímače je relé. Opět má vážit co 
nejméně, musí mít spínací proud menši 
než 1,5 mA a odpor asi 3 až 6 kOhm. Naše 
relé, které uvedené požadavky splňuje, 
spíná při proudu 1,2 mA, má odpor 
6 kOhm a váži 29 g. Výkres relé je na obr. 
2. Na cívku relé se navine měděný smalto
vaný drát o průměru 0,05 mm. Materiál 
pro výrobu relé volíme z rozebraného nor
málního relé. Poněkud choulostivé je na

ft

Obr. 4 a 5. 
Fotografie části 

vit roní F A K IR  
se zamontovaným 

řízením.ft

stavení pružiny, která je přinýtována ke 
kotvičce. Na tomto nastaveni závisí dosa
žená citlivost. Pozor ale, aby kotvička ne
byla příliš volná, relé pak spíná při každém 
malém nárazu.

K funkci potřebuje přijímač zdroj prou
du anodového, žhavicího a baterii pro 
mřížkové předpětí. Anodovou baterii jsme 
zvolili nejmenší, která je dnes na trhu. Je 
to výrobek národního podniku Bateria ve 
Slaném, typ 923 405, o napětí 45 V. Pro
dává se v prodejnách n. p. Sanitas. Kapa
cita této baterie je pro daný účel více než 
dostatečná. Váha ovšem je dosti značná — 
205 g. Lze ale předpokládat, že brzy budou 
k dostání baterie podstatně lehčí a menši.

Pro žhaveni elektronek je zapotřebí zdroj
0 napětí 1,4 V, schopný dodávat proud 
125 mA. Lze tu použít jednoho suchého 
článku nebo i akumulátorku (pak ovšem 
musíme žhavicí obvod upravit). My jsme 
použili jednoho článku velké kulaté baterie 
(typ 230). Pro lety delší než 1 hod. je však 
nutno doporučit větší článek, nebo pa
ralelní spojení několika Článků. Mříž
ková baterie sestává ze 3 až 4 článků (des
tiček) z miniaturní anodové baterie. U této 
baterie můžeme počítat s životností asi
1 rok. Z tohoto důvodu může být v kostře 
modelu pevně zamontována.

Přijímač a baterie jsou v modelu lehce 
přístupné, ale pevně zamontované. U ano
dové baterie nesmíme zapomenout na vel
kou setrvačnou hmotu. Při nárazu modelu 
totiž málo zajištěná baterie ničí trup 1 Při-

Obr. 3. Vybavovacl mechanismus.
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P O V R C H O V Á  Ú PRAVA M O D ELŮ
Je vSeobecné známo, že slabinou v práci mnohých modelářů je povrchová úprava modelů.
V prvé řadí chybuji v impregnováni potahu modelu, které je často nedokonalé. Při vétSÍ 

vlhkosti vzduchu pak papírový potah povolí a přestane dodávat konstrukci modelu tuhost 
v krouceni. Nepříznivý vliv toho na letové vlastnosti modelu jisté každý dobře zná.

Co se týká barevného provedeni, není mnoho modelářů, kteří dovedou barvami vzhled 
modelu opravdu pozvednout.

Chceme proto v tomto článku modelářům poradit jak na to, aby jejich modely vypadaly 
opravdu vzhledné a nemély letové vady, zavinéné Spatnou úpravou potahu.

jimač nastavujeme vždy s připojenou anté
nou. Při zapnutém vysilači jádrem v civce 
L, naladíme přijímač na kmitočet vysilače, 
t. j. 27,12 Mc/s. Pak otáčením anténního 
dolaďovacího kondensátorku a neustálým 
dolaďováním přijímače nastavíme maxi
mální proudovou změnu, měřenou v pří
vodu k anodě poslední elektronky (mA- 
metr v sérii s cívkou relé). Potcnciometrem 
P  nastavíme tento proud tak, aby relé při 
vypnutém vysilači právě ještě odpadlo (0,6 

- až 0,8 mA). Konečné naladěn! provedeme 
opět jádrem cívky, s modelem umístěným 
nejméně 50 m od vysilače. Sluchátka, za
pojená v sérii s cívkou relé, nám při této 
práci značně pomohou. Přijímač může 
dobře fungovat jen tehdy, když ve slu
chátku slyšíme charakteristický šum.

Zbývá zmínit se ještě o vybavova- 
clm mechanismu směrovky. Známe zase 
řadu různých druhů konstrukce. Zvolili 
jsme vybavovaci mechanismus s rohatkou, 
poháněnou gumovým svazkem, uvolňo
vanou elektromagnetem. Konstrukce me
chanismu je zřejmá z obr. 3, kde 1 je cívka 
elcktromagnctu (jsou tu dvě stejné cívky 
na jádře tvaru U, jejichž vinutí je přizpů
sobeno napětí napájecího zdroje). Teče-li 
cívkami proud, přitáhne se k jádru kotva 
ze železného plechu, jež je připájena na 
západku 5 a rohatka 4 se otočí o 90°. Tim 
se také vychýlí raménko 3, ve kterém jsou 
otvory pro připevněni táhla směrovky. 
Pružina 6 vrací kotvu magnetu při vypnu
tém proudu do výchoz! polohy. Při dalším 
zapnuti proudu se rohatka opět otočí o 90° 
a raménko se vrátí do střední polohy. Na 
spodní straně duralové základní destičky, 
o rozměrech 40 x 59 mm, jsou kuželová 
převodová kola a háček pro gumový sva
zek (2 nitě 4 X 1 mm), otáčejíc! rohatkou. 
Háček, raménko a rohatka jsou též vyro
beny z duralového plechu, západka pak 
z 0,5 mm silného plechu z pérové bronzi. 
Kuželové soukolí nám umožni použit dlou
hý gumový svazek, umístit jej v ose trupu 
a tim zvýšit počet poloh směrovky na jedno 
natočeni svazku.

Potcnciomctr, vypinaj přijímače a měr
né body M B  (viz schema přijímače) jsou 
umístěny na destičce z překližky na boku 
trupu.

Pro zajímavost ještě přehled o váze jed
notlivých dílů celého vybaveni:

přijímač a relé 94 g
anodová baterie 205 g
mřížková a žhavicí baterie 72 g
vybavovaci mechanismus a pří

slušná baterie 100 g

471 g
rozvodná destička s vypínačem a 

potcnciometrem asi 30 g

Celkem asi 500 g

Závěrem ještě několik slov ke stavbě při
jímače. Cílem tohoto časopisu jistě není 
popisovat do podrobností radiotcchnická 
zařízeni a modeláři pravděpodobně přene
chají stavbu přijímače a vysilače zkušené
mu pracovníku z řad radistů Svatarmu. 
Proto je popis našeho přijímače velmi 
stručný a popis vysilače neuvádíme vůbec. 
Učiníme tak v časopise Amatérské radio. 
O vlastním modelu napíšeme v některém 
příštím čísle LM. Všem zájemcům jsme 
ochotni sdělit podrobnosti písemně, nebo 
při návštěvě u nás ve Vrchlabí uvést přijí
mač do chodu, pokud by s tím měl někdo 
potíže.

IMPREGNACE
je první fázi povrchové úpravy modelů. Úče
lem impregnace je zabránit papíru přijímat 
vlhkost ze vzduchu. K  impregnováni použí
váme laků bud acetylcelulosových (celonový 
lak), neb nitrocelulosových (na př. lak zapo- 
nový). Lak celonový má oproti nitrolakům 
vétSI vypínací schopnost.

Mnozí modeláři se mylné domnívají, že je 
třeba nanést silnou souvislou vrstvu na papír 
a lakuji tak dlouho, až má povrch viditelný 
lesk. Velmi se pak diví, když jim potah přesto 
ve vlhku povolí. Je to pochopitelné. Vrstva 
laku chrání papír dokonale na povrchu. 
Jestliže vlak vlhký vzduch vnikne pod po
tah (čemuž se téžko ubráníme), chová se 
papír téméř jako neimpregnovaný, neboť ze
vnitř není chránén.

Dokonalé impregnace dosáhneme jen tehdy, 
jestliže se nám podařl papír lakem nasytit 
tak, aby nemohl ani z  vnitřní strany přijímat 
vlhkost. S  plné vyhovující impregnaci mů
žeme počítat jen u neklížených dlouhovláknt- 
tých papírů s řidší strukturou (japan a pod.), 
které jediné jsou schopny lak zcela nassát.

U nás nejvíce používané papíry druhu 
„Kablo", „Diplom“ a podobné nejsou rak 
vhodné, neboť jsou přilil husté a lak do nich 
hůře vniká. Zde si pomáháme tak, že první 
dva nátéry udéláme hodné zředéným lakem 
a snažíme se lak do papíru co nejvíce vetřít.

K  impregnováni se hodí nejlépe laky, které 
tvoři slabý film. Nanáilme je ve více vrst
vách, čímž dosáhneme stejnomérnčjSiho náté- 
ru. Lépe též vnikají do papíru.

Postup při impregnaci papíru druhu Kablo 
je asi tento: prvé dva nátéry zředéným celo-

K  E S N Í M K U  IV Λ II O III·:
Příkladem vzorné povrchové úpravy 

jsou nové větroné A-2 soudruha Kauckého 
ze ZO Svazarmu Rudná. — Data modelu 
Diana: rozpětí 1830, délka 1120 mm, 
plocha křidla 28,072, výškovkv 5,856 =  
33,928 dma. Profil křídla NACA 25-100-10, 
výškovky Goldberg 61 OB snížený o 8 %. 
Výkony při okresní soutěži v lednu t. r.: 
168, 168, 168, 161, 170 =  835 vt (jasno, 
bezvětří, teplota — 10° C). — Druhý mo
del Diadem se liší jen menši výškovkou 
(4,271 dm*) a jeho výkony budou zřejmě 
lepši.

novým neb zaponovým lakem, další dva až 
pét týmž lakem nezředéným, případné jeilé 
jednu nebo dvé vrstvy nastříkat.

K  lakováni se hodí nejlépe vlasový Stétec.

BARVENI MODELU
Účelem barevného lakováni je jednak uči

nit model výraznéjšl béhem letu, jednak dodat 
mu lepil vzhled. U maket je pak nutno na
podobit skutečné letadlo i po stránce barev. 
K  barevnému lakotání používáme nitro- 
smalty nebo nitroemaily.

VétSI souvislé plochy můžeme natírat 
Stétcem. Při určité dávce zručnosti dosáhneme 
i Stétcem velmi kvalitního povrchu. Hlavni 
zásadou zde je, nevracet se přilil na natřená 
místa, neboť povrch rychle osychá a udélali 
bychom nežádoucí vlny.

VhodnéjSim způsobem je stříkání. Málo 
modelářů má možnost užívat střikaciho zaří
zení (kompresor — pistole) a tak nezbývá, 
než použit obyčejné fixtrky nebo ruční stří
kačky na rozprašování roztoků proti hmyzu.

Střlkáme-li model více barvami, musíme 
si napřed dobře ujasnit jejich vzájemné krycí 
schopnosti. Nejdříve musíme stříkat barvu 
svéllou, na ni pak můžeme nastříkat barvu 
tmavší. Kdybychom postupovali opačné, pro
nikla by nám spodní tmavá barva vrstvou 
vrchní barvy svétlé. Nedoporučuje se „hýřit" 
laky svislých barev, neboť vrstva, potřebná 
k pokryti plochy na př. bílou barvou, je asi 
třikrát léžSl než u barvy červené.

Při stříkáni postupujeme asi takto: na
stříkáme příslušné části svéllou barvou. Před 
stříkáním druhou barvou musíme dobře za
krýt části, které m sjí zůstat svétlé. K ohra
ničeni obou barev dobře poslouží Široká lepicí 
páska, sestřižená podle obrysu svétlé barvy 
a ohraničujícím okrajem pečlivé přilepená 
(aby barva nezatekla) na potah. Zbytek při
kryjeme jakýmkoli papírem, ale dbáme, aby
chom nemohli nikudy stříkanou barvu ,.pod
fouknout'“ na místo, kam nepatři. Po řádném 
zaschnuti lze pásku pomérné snadno strhnout. 
V krajním připadé si pomůžeme navlhčením.

PÍSMENA, OZDOBY, ZNAKY
Podobným způsobem stříkáme i písmena, 

šachovnice, pruhy, Šipky atd. U Šachovnic 
a pruhů můžeme výhodné využit Šířky lepicí 
pásky, která bude stejná s hranou Čtverečku 
či šířkou pruhu. U vélších písmen nám ne-
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postačí široká lepicí páska. Snadno si vypo
můžeme barevnými nalepovacími papíry.

Vzhled modelu velmi pozvedne, jestliže 
různobarevné plochy od sebe oddělíme prouž
kem jiné vhodné barvy. Platí to i pro písme
na, pruhy a pod. Pracovní postup bude ob
dobný, jen si musíme dobře rozvážit, co kdy 
stříkat a co kdy zakrýt, abychom neměli 
potíže s krytím barev.

Tenké linky, jimiž na př. u maket nazna
čujeme kormidla, křidélka, klapky, dveře, 

, kryty zatah. podvozku, různé snimatelné 
části a pod. vyznačujeme obyčejným rýso- 
vacím perem vhodné rozředěnou barvou (je 
třeba vyzkoušet) .

U maket bychom nikdy potřebovali nama
lovat různé drobné nápisy, značky a pod., 
ale nenáme dost odvahy pokoušel štěstí na 
hotovém modelu, nejsme-li si jisti svým ma
lířským uměním. Potřebovali bychom si to 
nejprve zkusit a když se nám to podaří, hned 
s tím na modet, neboť po druhé by to nemu
selo tak dobře dopadnout. I  na to je v rejstří
ku modelářských lakýrnických a písmoma
lířských prací pamatováno. N a vrstvu le
pidla jakéhokoli lepicího papíru naneseme 
několik vrstev bezbarvého laku, nejlépe celo- 
nového. Na to pak barevnými laky napíšeme 
či namalujeme co právě potřebujeme. Po 
řádném zaschnutí odstřihneme $ přiměřeně 
velkým okrajem a ponoříme do vody. Le
pidlo se rozmočí a dovolí oddělit papír od 
vrstvy laku. Ozdobu opatrně pak stáhneme 
a ihned nalepíme na příslušné místo na mo
delu.

Je-li nálepka složitější, nebo jsou-Ii to pís
mena či geometrické obrazce, můžeme si před 
nanesením podkladu bezbarvým lakem ně
které části narýsovat tužkou a podle toho 
potom malovat.

♦

TRUP VOLNÉHO MOTOROVÉHO MODELU
stavíme masivněji než u modelů na gumu a větroňů. Jednak proto, Že vibrace motorku působí 
nepříznivě na konstrukci, jednak tyto modely trpí daleko většími nárazy. Druhů konstrukce 
a tvarů je v této kategorii velké množství. Uvedeme dva běžné typy jako námět pro modeláře, 
kteří si sami navrhuji modely.

Charakteristickým řešením motorového modelu je trup s „krkem", vyšším nebo nižším,

Pro začátek doporučujeme stavbu čtyřhranných trupů s posuvným „krkem", jejichž různé 
typy jsou na obr. í. Použijeme-li některý ze způsobů, uvedených na tomto obrázku, snadno 
model vyvážíme a seřídíme. Jakmile při prvých motorových letech najdeme správnou polohu 
„krku" vůči trupu, spojíme obě části zakolíčkovánim a zakliženim.

Na obrázku 2 je znázorněna rychlá stavba čtyřhranného trupu ze čtyř balsových nebo lipo
vých prkének, vyztužených příčkami (bez podélníků). Po sestaveni a zaschnutí acetonového

P O T Ř E B U J E T E  B A L S U ?
Řekni tato dvě kouzelná 

slova před modelářem a uvi
díš, jak se mu rozsvítí gči 
a ruce se zachvěji pracovní 
nedočkavosti.

Balsu ovšem dovážíme za 
cenně devisy a proto se zatim 
přiděluje pouze modelářům 
se splněným výcvikovým 
stupněm „C“ , u nichž je předpoklad pro 
jeji správné využiti.

A přece se v minulých dvou měsicich 
u nás pravděpodobně znehodnotilo spále
ním několik metrických centů tohoto ma
teriálu, tak cenného pro modeláře.

O vánocích jsme si pochutnávali na 
dobrotách, které nám naše maminky nebo 
manželky vyrobily z kokosové moučky, do
vezené k nám z Ccylonu. Tato moučka 
byla nalisována do beden z balsy. Zjistil 
jsem to náhodou v jednom zelinářství, kde 
bednu štípali na zatopeni v kamnech a ná
ramně si libovali, jak je dřevo lehké a jak 
krásně hoři. Byl jsem blízko záchvatu 
mrtvice, ale dílo zkázy bylo dokonáno.

Je škoda, že jsme nezjistili tyto balsové 
obaly ihned po jejich dovozu. Organisova- 
nou akci jsme mohli získat materiál, který 
by se velice dobře hodil zejména na rych
lostní upoutané modely.

Možná, že se zlostně zeptáte, proč vám 
to všechno „post festům" ještě píši. — 
Proto, abyste se poohlédli ve svém okolí 
a zeptali se ještě v potravinářských a zeli
nářských prodejnách. Není vyloučeno, že 
všude balsové bedny nespálili.

A. Macháček, krajský aeroklub Praha

lepidla ořízneme a obrousíme přebytečný materiál na hranách, takže vznikne dutý hranol. 
Pevnost a tuhost takového trupu ještě zvýšíme přilepením pruhu slabého potahového papíru 
kolem celého hranolu trupu. Postupujeme při tom podle obr. 2, podobně jako u dýhové trubky 
(viz článek v LM  2/56 -  pozn. red.).

Obrázek 3 ukazuje postup potahování „krku" motorového modelu dýhovými nebo balso- 
vými proužky. Princip v tomto případě je v tom, že proužky potahové dýhy a tím i léta dřeva 
směřuji šikmo, jak ukazuje obr. 3, a to opačně na obou stranách.
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P R A K T I C K Á  S T A V B A  R Y C H L O S T N Í C H  U - M O D E L Ů
Po dobrých zkušenostech se slepova

nými trupy tryskových U-modclů (viz 
model „J-250“ v LM 2/56) zkusili jsme 
lepit z lamel také rychlostní U-modely 
s pístovým motorem, místo obvyklého dla-

dřeva uvnitř tělesa trupu, takže materiál 
není s to vzdorovat většímu namáhání.

Model slepovaný z několika vrstev dřeva 
(lamel) je daleko pevnější. K lepeni použí
váme Umacolu nebo kostního klihu. Ne-

Obr. 2

bání z plného dřeva. Nový způsob se na
šemu malému kolektivu osvědčil, dáváme 
jej proto k disposici ostatním modelářům.

Na rychlostní upoutaný model — mimo 
dobrých letových vlastnosti — jsou kla
deny ještě dva základní požadavky: aby byl

hodí se acetonové lepidlo ani kasein, pro
tože pevnost těchto lepidel je malá.

Model řešíme způsobem, naznačeným 
na obr. 1. Nejprve si nakreslíme motor

co nejpevnějši při nejmenši váze. Modely 
dlabané z plného bloku dřeva jsou sice 
lehké, ale nevynikají pevnosti. Zvláště 
spodní část dlabaného trupu při sebeopatr- 
nějším přistáni na tvrdším terénu mnohdy 
praskne. Dlabáním totiž přerušíme vlákna

a nádrž, profil křidla a pak doplníme do 
patřičného tvaru.

SPODNÍ CAST TRUPU 
se skládá ze tří části: výška části a se rovná 
vzdálenosti od patek motoru až ke spodku

karteru. Jsou v ni lupenkovou pilkou vyře
zány otvory pro nádrž, odlehčeni a částeč
ně otvor pro motor, jak patrno z obr. 2. 
Po vyřezáni otvorů vyhladíme vnitřek části 
a pilníkem a pak podlcpíme překližkou 
(sila 1 mm) a částí b. Vnější tvar trupu ne- 
vyřezáváme přesně, ale vždy s malým pří
davkem asi 2 mm. Spodní část trupu je při 
přistáváni ve styku se zemí a nese motor, 
proto ji vyrobíme z lípy.

HORNÍ CAST TRUPU 
je namáhána méně a proto ji vyrábíme 
z balsy. V tomto případě má lepení oproti 
dlabání tu výhodu, že je mnohem menší 
odpad. Při dlabáni totiž odpadne ve formě 
třísek až 80 % balsy, takže úspora je 
značná.

Základ trupu stavíme podobné jako 
u akrobatických modelů. Tvoří jej dvě 
prkénka 3—4 mm silná, dlouhá a vysoká 
jako části a. Předem je ohneme podle pů
dorysného tvaru trupu a spojíme vpředu 
s výkližkem e.

Vpředu oválný trup přechází do kužele 
a je proto nutno jej vykližit, aby se mohl 
řádně zaprofilovat. S vrchu je přilepeno 
prkénko d. Prkénko probereme v mistě 
křidla a vyřízneme otvor pro hlavu mo
toru. Spodní část trupu je podlcpcna pře
kližkovým rámečkem (sila 1 mm).

Základ kapoty motoru tvoří části / .  
Vnitřni tvar vyřízneme přesně, vnější s pří
davkem. Kapota je spojena výkližky g a 
hlavou h. Když je kapota slepena, přilepí
me ji k trupu. Tim je horní část trupu 
hotova.

Do spodní části trupu nyní umístíme 
motor a sesadíme ji s horní části. Potom 
hrubým pilníkem a skelným papírem trup 
načisto obrousíme do patřičného tvaru.

KŘÍDLO
nepřichází sice do styku se zemí, ale je ze
slabeno drážkami pro řídicí dráty. Také 
ostře zbroušená náběžná a odtoková hrana 
je snadno zranitelná a proto podlepení 
křídla překližkou je samozřejmosti. Křidlo 
podlepujeme před vybroušením profilu. 
Podlepujcme-li totiž již zaprofilované kří
dlo, kroutí se.

HOTOVÝ MODEL
důkladně uvnitř vylakujeme, aby dřevo 
nessálo palivo. Nejlepšim impregnačním 
prostředkem je opět Umacol, zředěný de- 
naturovaným lihem. Umacol lze dobře 
nanášet štětcem, jeho povrch je hladký 
a dosti tvrdý. Methylalkoholové ani ethe
rové palivo jej nenarušuje.

*

Model, vyrobený popsaným postupem, 
má proti dlabanému tyto výhody: je uvnitř 
čistě opracovaný, nedeformuje se po nala
kováni ani po delší době provozu a to nej
hlavnější -  při stejné, mnohdy nižší váze 
je téměř nerozbitný.

M. Rybář, krajský aeroklub Praha
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soutěžní  větroň ka tegor i e
U veřejňujem e osvědčený větroň A-2, s n im ž lé tal loňský rep resen tan t na světovém  m istrovstv í FAI, soudruh 
V ladim ir Špulák. Schem atický výkres a popis m odelu budou jistě dobrým  vodítkem  p ro  vlastní návrhy  sam osta tně

pracujících  m odelářů-sportovců.

Větroň Sídlo vznikl počátkem roku 1955 jako moje první 
„bezprůřezová" konstrukce. Je prakticky dalším typem po 

. známé Andromedé, s niž má mnoho společného. Podotýkám, 
že model je určen pro pokročilejší modeláře a proto nepopisuji 
podrobnosti, které si jistě každý upraví podle svých možnosti 
a zkušenosti.

PO PIS  MODELU
T rup  modelu je v přední části celobalsový, zadní část tvoři 

pertinaxová trubka 0  18/16 mm (k dostáni v prodejně Mladý 
Technik, Praha II, Jindřišská 27). Předek je vytvořen na „pá
teři", zalepené v trubce. Kabinka modelu, tvarem shodná 
s Andromedou, je vylisována z celuloidu. V hlavici trupu, zho
tovené z balsy 5 mm, je schránka na jemné dovážení modelu. 
Ve střední části jsou na boky pertinaxové trubky přilepeny a 
přišroubovány 2 destičky z překližky 3 mm pro uloženi spojo
vacího duralového jazyku děleného křídla.

Model má horní normální směrovku s výřezem pro odklo
peni výškovky (dcthermalisátor) a spodni „ploutev", ukonče
nou nanýtovanou duralovou směrovou klapkou pro seřízení 
krouženi. Ukončení trubky a uložení výškovky je z balsy. 
Rovněž obě části směrovky jsou balsové, s vložkou z překližky 
0,8 mm.

Bude jistě užitečné podrobněji se zmínit o zpracováni po
vrchu trupu, které neni zatím ještě pro mnohé modeláře běžné.

Odtoková hrana křídla je z tvrdé balsy 25 x 2,5 mm. Mezi 
žebry jsou diagonální výztuhy z balsy 2 mm průřezu 5 x 2  mm. 
Je důležité, aby obě půlky křidla, zejména „uši" byly již 
v kostře dokonale rovné. Nikdy se nesmíme spoléhat na vy
rovnání při potahování a vypínání. Skřínka pro spojovací 
duralový jazyk 1,5 mm silný je vytvořena vylepením balsou 
mezi středními žebry, která jsou z překližky 2 mm. Okrajový 
oblouk křídla je plný, z balsy 6 mm.

Výškovlta je rovněž běžné konstrukce. Střední dvě žebra 
jsou z překližky 2 mm, ostatní z vrby nebo balsy 2 mm, či 
překližky 0,8 mm. Odtoková hrana je z tvrdé balsy 20 X 
X 2,5 mm, okrajový oblouk plný, z balsy 5 mm. Profil výš

kovky v měř. 1 : 1 je na připojeném obrázku.
Křídlo i výŠkovka modelu jsou potaženy středním papírem 

Kablo a třikrát důkladně lakovány. Do laku pro poslední nátěr 
je dobré přidat několik kapek ricinového oleje, aby lak zůstal 
pružný a vlivem povětrnosti nepraskal.

Seřízení m odelu: křidlo +  3% výŠkovka — 1°.
Zalétáváni bylo již v LM mnohokrát popsáno velmi dů

kladně. Chtěl bych jen znovu připomenout, že pouze stálým, 
pravidelným a zkusmým seřizováním poznáme dokonale mo
del a dosáhneme vyšších výkonů (viz loňský vítěz mistrovství 
světa Lindner).

Nejprve trup nalakujeme nitrolakcm, pak jej řádně vybrou
síme. Tím je připraven k tmeleni. Tmel připravíme z čirého 
nitrolaku nebo jiné nitrobarvy, do níž přidáme bud truhlářský 
„plnič pórů", nebo dětský zásyp, který řádně rozmícháme na 
kasičku a tmelíme -  nejlépe nanesením štětcem. Po zaschnutí 
znovu brousíme a podle potřeby ještě jednou tmelíme. Je to 
dosti zdlouhavá práce, ale výsledkem je bezvadný vzhled mo
delu.

K řídlo modelu je v podstatě normální konstrukce. Profil 
vlastní — viz-obrázek 1 : 1 .  Žebra na prototypu jsou z 1,5 mm 
silné vrbové dyhy. Ta se dá nahradit překližkou bud 0,8 mm, 
nebo balsou 2 mm. Výhodou vrbové dyhy je velká houževna
tost při malé váze.

Model „Sídlo" je velmi citlivý na thermiku. Jeho průměrné 
lety bez thermiky jsou 2 30* *. Model prokázal nejlepší výkony 
při čtvrté přípravné soutěži našeho representačniho družstva 
v Kralupech, když dne 21. 5. 1955 večer měl časy 180* 180* 
165" 134" 180* a druhý den ráno 180" 180’ 180" 176" 180* 
(při 4. startu fungoval předčasně dcthermalisátor).

Závěrem ještě moje zkušenost ke stále živému problému 
výkonných modelářů: více, či méně soutěžních modelů ?

Loňského roku jsem postavil celkem pět nových modelů. 
Zkušenost mě přesvědčila, že to rozhodně není správné. Vé- 
nujcme-li čas na důkladné zalétáni jen dvou, nejvýše tří mo
delů, určitě dosáhneme lepších výsledků, než stálým prvním 
zalétávánim nových modelů.
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•  (la) Ncjvyšším vyznamenáním pro 
letecké sportovce v Německu je udě
leni čestného stříbrného poháru. V roce 
1955 udělil Německý aeroklub (DAcC) 
toto vyznamenání dvěma leteckým mo
delářům: K. H. Stegmaicrovi za vyni
kající výkony v akrobacii radiem říze
ných modelů a Rudolfu Lindnerovi za 
vítězství ve světovém mistrovství FAI 
pro větroně A-2 v letech 1954 a 1955 
(viz článek v LM 11/55 — pozn. red.).

•  (la) Védecká letecká společnosfudí- 
luje každoroční v Nímecku cenu Ludwi- 
ga Prandtla (celková výSe 5000 marek) 
Školám za nejlepší výsledky v oboru le
tecké fysiky ve spojeni s leteckým mode
lářstvím.

Loni získalo první cenu ve výši 3000 
marek místské gymnasium v Rheinhau-

l i m l c  V í í k  z a j í m a t

senu, zbytek iástky byl rozdílen třem 
dalším středním školám.

•  (lib) Jak píše sovětský časopis 
Krylja rodiny, vyzkoušeli modeláři 
z oblastní stanice mladých techniků 
v Grozném všestranné použiti stonků 
kukuřice pro stavbu modelů. Štěpiny 
z usušených kukuřičných stonků po
užívají za žebra, okrajové oblouky a 
různé doplňky konstrukce modelů na 
gumu a na pokojové modely.

Usušenou kukuřičnou dřeň — t. zv. 
„duši" — používají sovětští modeláři 
jako výplňový materiál, náhradou za 
balsu. Dřeň je několikrát lehčí než bal
sa a pevnosti se měkké balse téměř vy
rovná. (Podrobněji jsme o tomto mate
riálu psali v LM 5/1954 — pozn. red.)

•  Letecká sportovní komise Ústředního 
aeroklubu S S S R  uznala jako všesvazo- 
vé rekordy výkony O. Gajevského (rych
lost 171,497 kmih v kat. U-modelu do
2,5 can) a I. Ivannikova (rychlost 
275 km/h v kat. tryskových U-mode- 
lů), dosažené při M M S 1955 ve Vrchla
bí. Materiál o rekordním letu I. Ivanni
kova byl zaslán též sportovní komisi 
F A I ke schváleni jako svítový rekord.
•  Maďarští modeláři se již začínají 
připravovat na letošní Mezinárodní 
soutěž modelářů lidově demokratic
kých států, která bude pravděpodobně 
letos v Maďarsku. V přípravě se zaměří 
především na odstranění nedostatků, 
které měli ve Vrchlabí (volné motorové 
modely). Representanti budou vybráni 
podle výsledků výběrových soutěži.
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Pamatuj, že technika žádá stálé čerpání vědomostí. Tvůj dobr/ školní prospěch je základem 
úspěšné práce v leteckém modelářství a letectví vůbec!
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V Ý K O N N Ý  M O D E L  
S G U M O V Ý M  P O H O N E M
KONSTRUKCE M. ROHLENY, KA PRAHA

*  K plánu na prost řední  dvoustraně *

Model ASTRA, kategorie Wakefield, 
jsem postavil začátkem loňského roku. 
Zúčastnil jsem se s ním několika soutěži, 
ve kterých se vesměs umístil na předních 
místech. Za největší úspěch modelu po
važuji vítězství v loňské soutěži Pražského 
kraje, pořádané v rámci CMS.

Model je určen výhradně pro vyspělé 
modeláře, nejméně výcvikového stupně C. 
V pokynech k výkresu neuvádím proto 
podrobný stavební postup, ale pouze ně
které doplňky k výkresu a vysvětlení de
tailů, které nejsou z výkresu dobře patrné. 

★
Model je postaven převážně z balsy, jen 

některé detaily jsou z tuzemského ma
teriálu.

T rup , který má průřez čtverce, posta
veného na hranu, je sestaven příhradovou 
konstrukcí na výkrese. Čtyři podélníky 
trupu jsou z balsových lišt 4 x 4  mm, 
příčky příhrady pak z balsy 2 x 4  mm (na 
výšku). Po slepení příhrady se v místě ulo
žení křídla příčky vyjmou a na jejich místo 
se vlepí balsové prkénko 4 mm silné a ještě 
se trup v tomto místě zesílí balsovými vý- 
kližky. Otvor pro jazyk křidla je zevnitř 
vyztužen překližkovými pásky síly 0,6 mm. 
Pro přichyceni podvozku je rovněž část 
příhrady vylepena balsou, do které jsou 
zasazeny hliníkové nebo mosazné trubičky 
o světlosti 1,5 mm. V trubičkách se otočně 
pohybuje drátěný závěs sklápěcí podvoz
kové nohy z bambusu.

Pro zadní uchyceni svazku je v trupu 
balsová výplň, vyztužená uvnitř překliž
kou 0,6 mm. Ve výplni jsou otvory na pro
strčeni bambusového koliku, na němž je 
zavěšen svazek. V přední části jsou všechny 
čtyři stěny trupu vyplněny balsou 4 mm. 
Trup je zakončen překližkovou přepážkou 
(rámečkem), do které zapadá osazení 
hlavice.

Hlavice z balsového špalíku má otvor 
pro hřídel vrtule vypouzdřen dvěma krát
kými kousky mosazné nebo duralové tru
bičky. Na přední a zadní čelo hlavice je 
třeba nalepit překližku 2 mm, aby se hla
vice nárazy neotlačila a nedeformovala.

Sklopná v rtu le  je buď z balsy, nebo 
z lipy. U balsové vrtule je dobré oba ho
tové listy potáhnout vláknitým papírem -  
nejvhodnější je japan -  pro zvýšeni pev
nosti. U lipové vrtule to není nutné. 
Otvory vrtulových listů je vhodné rovněž 
vypouzdřit kovovými trubičkami.

K řidlo obdélníkového průřezu s elip
tickým zakončením je dvoudílné. Je celo- 
balsové až na překližkové výkližky v místě 
zalomeni, dva střední profily z překližky
1,5 mm a spojovací jazyk z překližky 2 mm. 
Ve stavbě nejsou zvláštnosti -  všechno je 
zřejmé z výkresu.

Výškovka, podobného tvaru a stavby 
jako křídlo .slouží zároveň jako dethermalisá- 
tor. Po přepálení gumičky doutnákem se po
otočí výškovka kolem náběžné hrany o 40°.

Sm ěrovka je pevně spojena s trupem. 
Je opatřena malou pohyblivou ploškou, 
zavěšenou na dvou měkkých hliníkových 
plíšcích, která slouží k seřízeni krouženi 
modelu v bezmotorovém letu.

G um ový svazek váži 80 g a má průřez 
90 mm*. Svazek se necopuje a připravuje 
se asi o 50 mm delší, než je vzdálenost obou 
závěsů. V prototypu bylo použito 22 vláken 
italské gumy Pirelli, průřezu 3/16” x 1/24”.

Létáni s modelem je běžné. Pro mode
láře, jimž je model určen, by bylo zby
tečné popisovat postup při zalétávání. Mo
del je v letu naprosto klidný a netrpí žád
nými „náladami". Seřízeni modelu: křídlo 
+  3,5°, výškovka 0°. Průměrné lety mo
delu s gumou Pirelli jsou asi 160 vteřin bez 
thermiky. Tři body pro start se země: 
podvozková noha, dolní část kýlové plošky 
na trupu, pravý okrajový oblouk výškovky.

VÝKRES M ODELU ASTRA
budou pravděpodobně prodávat modelář
ské prodejny asi v>e 3. čtvrtletí 1956.

Modelářům, kteří chtějí model stavět 
dříve, dá redakce zhotovit a zašle poštou 
planografickou kopii výkresu ve skutečné 
velikosti. Planografická kopie stojí 3,50 Kčs 
včetně poštovného. Plaťte předem pošt. 
poukázkou na adresu: Redakce LM, Jung- 
mannova 24, Praha II. Vyřízení trvá nej
méně 14 dnů. Objednávky výkresu 
ASTRA p řijím ám e do 31. b řezna 1956.

Později došlé NEVYŘÍDÍME!

M O D E L Á Ř S K É  PR O D EJN Y  
S V A Z A R M U  O Z N A M U J Í ,
Že již mají na skladě některé sta
vební výkresy modelů, které byly 
otištěny v loňském ročníku Letec
kého modeláře na prostředni dvou
straně. Všechny výkresy jsou for
mátu A-l a model (nebo jeho hlavni 
součásti) jsou nakresleny ve sku
tečné velikosti. Jde o tyto modely:

V ětroně A-2 Saturn, Neptun.
U poutané m akety  na motor 

2,5 ccm -  Praga E-114, Zlín 22 
Junák, Aero A-102.

U poutaný akrobatický m odel 
IKA-34.
A dresy m odelářských prodejen 
S vazarm u:
P ra h a  I -  Pařížská 1 
B rno -  Gottwaldova třída 16 
B ratislava -  Hurbanovo nám. 16 
České Budějovice -  Biskupská 2 
L iberec -  Moskevská 18 
O lom ouc -  Riegrova 11 
O strava I -  Dimitrovova 30 
Ž ilina -  Leninovo nám. 7.

Objednávky poštou vyřizují pro
dejny tak, že pošlou objednávající
mu pošt. poukázku s vyznačenou 
cenou zboží (+  poštovné) a po za
placeni předem pak zašlou zboží.
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SDĚLENÍ ZÁJEMCŮM 
0 AUTOMOBILOVĚ MODELY

Jak jsm e naše čtenáře  in for
m ovali v několika m inulých čís
lech LM, pečuje Svaz p ro  spolu
p rác i s a rm ádou  od začátku le
tošního roku také o rozvoj auto
mobilového m odelářstv í. Z to
hoto oboru jsm e za tím  otiskli 
jen několik krátkých zpráv. Jak 
zjišťujem e z dopisů, něk teří čte
n áři z toho vyvozují, že Letecký 
m odelář se m á tím to  oborem  
m odelářstv í (p řípadně i lodním  
m odelářstv ím ) také zabývat.

Jak nasvědčuje již dosavadní 
název našeho časopisu, tyto p ř í
spěvky ve větším  m ěřítku  zatím  
do LM nepatři. O tiskovali jsm e 
je za tím  občas stručně jen jako 
zajím avosti. Články o au tom o
bilovém  m odelářstv í p roza tím  
otiskuje čtrnáctiden ík  Svaz
a rm u  Svět m otorů .

O tom , do kterého časopisu 
S vazarm u budou články o au to
m obilovém  a p řípadně i lod
n ím  m odelářstv í zařazovány, 
rozhodne s konečnou p latností 
Ú střední výbor S vazarm u, jako 
vydavatel časopisů Svět m otorů  
a Letecký m odelář. Jakm ile se 
tak  stane, budem e o to m  čte
n áře  in form ovat v nejbližším  
čísle. Redakce LM

Model závodního automobilu
Na snímcích dole vidíte nový model auto

mobilu, který zkonstruoval a postavil Ivan 
Frančik z krajského automoloklubu Praha. 
Model je konstruován na motor obsahu
2,5 ccm se žhavicí svíčkou.

Chassis automobilu je snýtováno ze želez
ného plechu 1 mm, přední osa uložena ve 
dvou kuličkových ložiskách. Zadní kola tvoři 
vlastně setrvačník motoru. Jejich pneumati
ky jsou sevřeny do dělených disků.

Balsová karoserie je tmelena, stříkána 
nitrolakem a leštěna. Celý model je ještě 
natřen roztokem plexiskla na ochranu proti 
leptavému účinku paliva.

Technická da ta : délka 270 mm, roz
chod předních kol 120 mm, rozchod zadních 
130mm, rozvor 190 mm,průměr předních kol 
56 mm, průměr zadních 60 mm, motor A M  A  
2,5ccm se žhavicí svíčkou, vzduchem chlazený.

>
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Článek, uveřejněný v LM 1/1956 o této 
nové skupině větroňů, vzbudil velký ohlas.

, A plným právem právě u juniorů, kteří se 
nechtěně stali v naši celostátní soutěži tak 
trochu Popelkami. Vždyť v dnešní těžké 
konkurenci mezi „ostřílenými" modeláři 
se dosti těžko prosazují.

Jistě by stálo za pokus, aby právě ju
nioři byli nositeli rozmachu této nové ka
tegorie u nás. Misto A-2 by mohli junioři 
v celostátní soutěži létat třídu A-l. Modely 
nejsou tolik pracné, tak snadno se nepo
škodí, svojí jednoduchou koncepcí jsou 
vhodné pro stavbu v kroužcích. Pro rok 
1957 vypisuje FAI soutěž v rámci mist
rovství světa pro juniory do 15 let. Proto 
je nejvyšší čas začít s přípravou.

Po uveřejněni polského modelu „Festi
val 55“ a anglického „Golden Wings", 
přinášíme tři pohledový výkres modelu 
„Grcif I I"  z Německé spolkové republiky. 
Model byl zkonstruován na podzim roku 
1954 K. P. Beuermannem a jeho výsledky 
760, 573, 766 vt mluví jistě za dlouhé 
komentáře.

Model má obdélníkové půlené křídlo, 
nasazené na dural o vý 1 mm jazyk, prochá
zející trupem. Náběžná a odtoková lišta 
jsou z balsy, nosník tvoří lišta 3/5 (boro
vice), zasazená do horního obrysu profilu 
asi v 38 %. Mezi žebry je diagonální vy
ztuženi.

Trup má horní a dolní pásnici z borové 
lišty 5/5, rozpěrky 5/5 a bočnice z balsy 
3—5 mm. Hlavici tvoří vložka z 5 mm 
překližky.

Výškovka je celobalsová, vpředu mezi 
středními žebry je výplň z 8 mm balsy. 
Výřezem v nosné části profilů „sedí" výš
kovka v sedle, utvořeném výřezem konce 
trupu. *

*
Nyní ještě několik zajímavosti, které bu

dou jistě prospěšné těm, kteří se pokusí 
o samostatnou konstrukci modelu A-l.

Model musí být schopen bezvadného 
vleku na plnou délku šňůry, neboť žádné 
letové vlastnosti nenahradí ztrátu výšky 
špatným vlekem; s takovými hrubými roz
díly klesavosti se nedá počítat.

Dále nutno dbát na:
— souměrnost modelu, nezkřivený 

trup,
— vhodný poměr bočních ploch před 

a za těžištěm (u některých modelů s krát
kým a tenkým „nosem" bylo nutno udělat 
směrovou plošku před těžiště),

— správné ,,U“-lomení (modely s větší 
boční plochou trupu vystačí při startu 
s menším U-lomením),

— umístění startovacího závěsu co nej
blíže těžiště, aby model se dal držet déle 
na šňůře a vypnout při nárazu termické 
bubliny.

ZLEPŠENÍ VÝKONŮ
Pokusy ukázaly, že i zvětšeni nosné plo

chy na úkor plochy výškovky u lichoběžní
kového tvaru se zaoblenými konci nepři
neslo kladné výsledky. Zmenšeni induko
vaného odporu totiž nevyrovnalo ztráty, 
způsobené létáním při menším Re (menší 
hloubka profilu). Proto je obdélníkový tvar 
nej výhodnější.

Hloubku profilu volíme 120 -1- 130 mm. 
Nelze říci o některém profilu, že by byl bez 
výhrady nejvýhodnější. Nutno neustále 
hledat, hlavně úpravou sklonu odtokové 
lišty a nosu profilu.

Skláněn! odtokové lišty směrem dolů 
přináší často dobré výsledky (viz Wake
field L. Mužného), ale nedoporučuje se 
tam, kde úhel mezi tětivou profilu a tečnou 
ke střednímu vláknu zadní části profilu je 
větší, než 12° (sklopení je již dostatečné).

Nosová část je vhodná přibližně taková, 
jakou má profil G-417 a všeobecně lze do
poručit profily se silněji prohnutým střed
ním vláknem.

Na výškovku se užívá profil asi 8% 
s max. prohnutím více vzadu, který lépe 
zajišťuje podélnou stabilitu. Pro lomení je

výhodnější použit dvojitého lomeni do 
„W “, nebo lomení do „V“ . Při silnějším 
větru je pak dělené křídlo méně vystaveno 
poškození, je však nutno dbát na přesnou 
stavbu, aby nedošlo ke zkrouceni (šablo
na).

Technická zlepšeni, jako vyklápěni výš
kovky při použití dethermalisátoru, nebo 
pohyblivá plošina směrovky pro správné 
nastavení kroužení, musí být naprosto 
spolehlivá!

To jsou hlavní směrnice úspěšné stavby 
větroňů A-l. Abychom těm nejmladším 
pomohli v prvých krocích na této nové 
cestě, přinese LM v příštím čísle výkres 
jednoduchého větroně A -l, který je posta
ven celý z našeho materiálu, má minimální 
zatíženi, dobré letové vlastnosti a výkony.

O P R A V A Z L O M E X É V R T U L E
(la) Zlomíme-liu motorového modelu vrtu

li, nemusíme ji  vždycky zahodit, ale můžeme 
j i  zkusit opravit. Máme ovšem na mysli 
hlavni zlomeni vrtule u volného modelu při 
přistáni; u upoutaného modelu se obyčejné 
vrtule rozletí nebo opravená nevydrží ná
mahu při vysokých otáčkách motorku.

P ostup  opravy. Benzinem bez oleje 
a acetonem nebo nitro-ředidlem dobře očis
tíme zlomenou vrtuli od mastnoty. V  místi 
zlomeni oškrábeme na obou částech lak v dél

ce asi 2 cm až na čisté dřevo. Části slepíme 
k sobi acetonovým lepidlem, které dobře a 
úplné tvrdne. Po důkladném zaschnuti (dru
hý den) opravené místo pečlivě opilujeme 
a ovineme je dvakrát křížem přes sebe asi 
1 cm širokým pruhem tenkého hedvábí. Látku 
dobře prosytíme lepidlem a necháme opět 
schnout.

Druhou polovinu listu vyvážíme snadno 
bandáži stejné provedenou a ve stejné vzdá
lenosti od středu.
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START MOTOROVÉHO MODELU
V letošním lednovém čísle LM v rubrice 

„Jak udělám“ byl otištěn obrázek, zná
zorňující dva různé způsoby startu moto
rového modelu. V horní polovině obrázku 
vidíme normální start; ovšem s toho mista,

kola a okrajem desky (maximálně 25 cm), 
je téměř nulový. Podobně je zanedbatelný 
i odpor, který by sklon výslednice ještě 
zhoršil v neprospěch modelu — odčítal by 
se od složky tahu. Výslednice rovnoběž-

jak je nakreslen, by model sotva odstarto
val. Tento start předpokládá rozjezd po 
desce a proto model musí být vypuštěn 
s opačného konce desky. Během rozjezdu 
musí model dosáhnout takové rychlosti,

niku sil směřuje tedy více nebo méně šik
mo k zemi a model doslova spadne s des
ky — obr. 1.

V poslední době se značně rozšířil u sou
těžních modelů start s kormidel nebo se

Obr. 2

aby vztlak na křídle překonal složku váhy 
dříve, než model dojede «ta okraj desky. 
Z praxe víme, že některé modely odstar
tují plynule, jiné se za deskou poněkud 
propadnou.

Dolní polovina obrázku navádí čtenáře 
k úplně pochybenému způsobu startu 
s desky. Model by snad odstartoval za sil
ného větru, který by způsobil takové ob
tékání křídla, že by byl získán dostatečný 
vztlak. Tah motoru by musel ovšem pře
konat celkový odpor modelu. Podívejme še 
na tento styl blíže — obr. 1. Sily, které 
budou na model působit v okamžiku startu, 
jsou prakticky jen dvě: tah motoru T  a 
váha modelu G. Je zbytečné uvažovat také 
vztlak, který vlivem malého zrychlení, 
získaného na dráze mezi bodem dotyku

stativu. Průkopníkem startu s kormidel je 
Zdeněk Husička, který takto létal s mo
delem Letmo L-17 již v roce 1949. jak vi
díte na dokumentárním snímku. Start se 
stativu používají téměř všichni naši repre- 

\  sentanti a létal tak i  vítěz
v  mistrovství světa 1955 M.

\  Gaster (viz LM 11/1955).

Obr. 3

Startuje-li model kolmo vzhůru, působí 
v okamžiku startu opět pouze tah motoru, 
váha a odpor. Jelikož sily zde působí na 
přímce, dostaneme výslednici pouhým 
odečtením složky váhy od tahu. Odpor lze 
opět zanedbat; v okamžiku startu je velmi 
malý. Za větru je nutno model naklonit 
podle obrázku 2, aby nebyl větrem překlo
pen. Z rovnoběžníku sil je patrno, že i při 
značném nakloněni směřuje výslednice 
šikmo nahoru. Úhel sklonu je nutno od
hadnout podle síly větru.

Z porovnáni startu s kormidel a normál
ního, klasického startu s rozjezdem vy
plývá, že první způsob je bezpečnější a 
snazší. Ukážeme si také, Že je i ekonomič
tější. Soutěžní modely dnes létají moto
rově ve velmi strmém úhlu (60° i více). 
Model, který startuje v tomto úhlu, vy
užije svých Í5 vteřin motorového letu té
měř stoprocentně. Naproti tomu model 
startující s desky potřebuje 2—3 vteřiny 
k tomu, aby se dostal z vodorovného letu 
do strmé polohy. Ztrácí tak 2—3 vteřiny 
stoupavého letu a to dnes znamená u výkon
ného modelu 20—30 metrů výšky — obr. 3.

I tento důvod tedy mluví pro start s kor
midel. Proč tedy ne
byl používán dříve? \
Z obrázku 2 plyne, \ 
že má-li se model 
vznést, musí být tah 
motoru větší než slož
ka váhy. Této pod
mínce dříve modely \ 
nevyhovovaly. Slabší 
motory předpokláda
ly dlouhý rozjezd a 
start s pomocí vztlaku.
Pak jejich výkon již 
stačil k mírnému stou- 
pavému letu. -ret-

\

\

P R O T A H O V A N Í  H L I N Í K O V Ý C H  T R U B I Č E K

Jelikož nejsou k dostáni hliníkové možno protahovat po 0,2 mm. Za-

si je sami protahováním ocelovým 
průvlakem -  viz obrázek.

Síla průvlaku je 4—6 mm. Přechod 
z kuželového zapuštěni do válcového 
otvoru musí být bezpodmínečně oblý 
a hladký, abychom povrch trubky ne- 
odřezali, nebo ji nepřetrhli.

Pro trubky tažené jsou otvory od
stupňovány po 0,1 mm. Trubky vinuté

Φ2β
-+ i  +  + í  4  + ■+■

f  1 +  t  t  1 H í  
. f*1

. ώ aby prošel otvorem menšího průmě- 
§l -  — ru. Trubku musíme táhnout zvolna 

W  ψ bez přerušení, abychom dosáhli hlad
kého a stejnoměrného povrchu.

Před protažením trubku na po
vrchu mažeme olejem. Směr taženi 
značí šipka na obrázku.

7/ V. Šaman, Praha

64 L E T E C K Ý  M O D E L A f t

V
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4. ZVLÁŠTNOSTI ROTOROVÉHO PROUDÉNl

Zbývá ještě objasnit dva možné typy závětmého prouděni. 
Zméní-li se na podmínkách vhodných pro vlnové prouděni jen 
výška proudíc! vrstvy podle zkušenosti na hodnotu menši než 
trojnásobek převýšeni, zmenší se úměrně i délka vlny. Zmenšeni 
vlnové délky až na polovinu obvyklé hodnoty při současném sní
ženi proudící vrstvy bylo pozorováno severně od Krkonoš.

Při malé hloubce vzdušného proudu se mohou horizontální 
víry ve stlačené turbulentní vrstvě sobě tak přiblížit, že horní 
část rotorového oblaku zřetelně naznačuje pohyb proti větru (viz 
obr. 7 a 8), t. j. opačný smysl rotace. Protisměrné rotory byly 
rovněž pozorovány v Tatrách a při konáni tábora Výzkumného 
oddílu ve Vrchlabí v srpnu 1949.

Sdělení K. E. övgarda o podobném pozorováni 1948 na Islandě 
bylo prvým podnětem k výše uvedené představě o struktuře 
turbulentní vrstvy za překážkou.

Výsledné proudění, které nazýváme rotorovým, je co do výšky 
omezeno horní hranicí proudící vrstvy a má velmi nárazový char
akter; pro volně létající modely může mít spíše význam pro nácvik 
startu v silně turbulentním prostředí než pro vytvořeni většího 
výkonu, neboť v dalším závětmém prostoru zaniká pravidelnost 
proudění, při čemž silná neuspořádaná turbulence se projevuje 
množstvím roztrhaných kumulovitých oblaků.

Omezená výška proudící vrstvy nedovoluje šíření vlivu stabil
ních vírových dvojic do vyšších hladin ovzduší. Vlnová deformace 
proudnic se projevuje jenom v rozsahu proudící vrstvy se směrem 
a rychlostí proudění, které odpovídají již uvedeným podmínkám. 
Dynamické změny tlaku, způsobené stabilní funkcí rotorů a vy
rovnávající účinek Magnusovy síly, nebudou v případě rotoro
vého proudění staticky vyváženy vlivem vlnové deformace vyso
kých vrstev ovzduší. Proto se při zemi projevují v závětrném 
prostoru mezi pásmy jednotlivých rotorů měřitelné tlakové roz
díly, dosahující i za nízkými hřebeny řádu několika milibarů. 
Tyto místní tlakové rozdíly mohou zkreslit výsledky barometric
kého měřeni výšky o několik desítek metrů.

Protože se v přírodě vyskytují vzdušné proudy nejrůznějšího 
vertikálního rozsahu, nu*no předpokládat možnost výskytu celé 
stupnice tlakových rozdílů od maxima při velmi nízké a i po nulu 
při velmi vysoké proudící vrstvě.

Nízká proudící vrstva omezuje i horizontální dosah systému 
turbulentní vrstvy na prostor v blízkosti překážky. Ve větší vzdá
lenosti za překážkou pronikají viry horní řady nad horní mez prou
dící vrstvy a rychle odumírají. Tím končí také funkce přízemních 
vírů, které ztrácejí schopnost regenerovat.

Dynamické vlivy se často projevují v pevných místech za pře
kážkou jemně vlnitým záznamem mikrobarografu. Vlnitý záznam 
vzniká střídavým přechodem virů obou typů nad přístrojem, 
umístěným v prostoru tvořeni nebo regenerace vírů.

Typickou oblačnost rotorového proudění tvoří t. zv. fohnová 
zed před hřebenem a mohutný rotor v místě prvního pravotoči- 
vého víru za překážkou.

Klesne-li výška proudící vrstvy pod určitou kritickou mez 
(asi jedenapůl násobek výšky překážky), mizí úplně stopy pravi
delnosti vzdušného proudu za překážkou i v blízkosti hřebene. 
Charakter proudění je neuspořádaný, v závětrném prostoru pře
kážky působí silná nárazovitost, vyjádřená při dostatečné vlhkosti

Živými cáry kumulů. V takovém případě mluvíme o prouděni 
chaotickém. Průměrná hodnota vertikálních pohybů vzduchu 
často přesahuje +  10 m/s, velikost prostorů se stoupáním a kle
sáním závisí na rozměrech překážky. Modelářské využití chaotic
kého proudění neni myslitelné.

5. ZÁVĚR
Shrneme-li vcelku naše dosavadní úvahy s hlediska špičko

vého výkonu volně létajícího modelu, vidíme, že záruka úspěchu 
v takových situacích tkvi ve správném rozboru taktiky startu, 
správném seřízeni modelu pro daný typ proudění, nehledě k vhod
nému konstruktivnímu řešení pro těžké podmínky, jež ve většině 
případů nemají obdoby.

Postaveni výkonného modeláře se může dále komplikovat tím, 
že využitelné typy proudění se mohou vyskytnout i bez nejmen- 
ších viditelných příznaků -  za jasného počasí nebo v prostoru 
zcela zamlženém oblačností. Volba okamžiku startu bude jistě 
záviset do značné míry na periodě uvolňování vírů, neboť logicky 
budeme chtít provést start do „čerstvého" rotoru, abychom využili 
intensivnějšího a trvalejšího stoupání.

Seřízení modelu musí být v souladu s charakterem proudění 
v prolétávaném prostoru, máme-li co nejlépe využít stoupavých 
polí.

Prudká nárazovitost a déšť při výskytu intensivních typů vlno
vého proudění nás přinutí uvážit i některé méně obvyklé způ
soby konstrukce, nechceme-li, aby se model zbavil potahu v ně
kolika vteřinách po startu.

Vzhledem k důležitosti řešení nadhozených problémů i problé
mů neuvedených, jako na př.: vhodné roční a denní doby pro 
výskyt vlnového prouděni, volba místa startu pro výškové, pří
padně dálkové lety atd., věnujeme jejich rozboru samostatný 
článek v LM se zaměřením pro výkonného modeláře, kde uve
deme mimo jiné i řádové odhady period uvolňování virových 
systémů a odhad výškového dosahu stoupavých poli při vlnovém 
proudění pro různá převýšeni horských hřebenů či kopců.

PO ZN ÁM K A REDAKCE. Článek o praktickém vyuiiti dlouhé 
vlny k pokusům o rekordní lety modelů máme již  v redakci. Podle 
mina zařadíme jeho první část pravdčpodobnč do LM  4!56 nebo 5156. .
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Poznáváme  
leteckou techniku

D VO U  M O TO RO VÝ  

PRO U D O V Ý BOM BARDÉR  

S. V. ILJU ŠIN A

Jsm e na Rudém námčsti v Moskvě,
1. května 1955. Sovětská armáda koná svoji 
pravidelnou přehlídku, při niž, jako každo
ročně, ukazuje svému lidu i svým nejvyš- 
šim velitelům zdatnost a připravenost 
k obraně vlasti. Za zvuků pochodu přechá
zejí skvěle vyrovnané řady vojáků, duní 
motory mcchanisovaných dělostřeleckých 
jednotek i tankových vojsk. Všichni so
větští i zahraniční diváci s nadšením sle
duji tento mohutný proud. Ale nadšení 
vrcholí, když nad moskevskými střechami 
zahřmí proudové motory nejmodemějších 
sovětských letadel všech kategorii.

V přesně seřazených formacích prolé
távají v nízkém letu bleskurychlé stíhačky, 
hbité taktické bombardéry, majestátně se 
nesou ohromná těla dálkových těžkých 
bombardérů.

V takových chvílích mají pohotovost 
diplomatická zastupitelství západních 
států. Na střechách jejich budov stojí foto
grafové s fotografickými ,,kanony“ (=  nej- 
mocnějŠi teleobjektivy) a loví s moskev
ského nebe jediné dostupné informace 
o sile a technické úrovni sovětského le
tectva — více čí méně podařené fotografie. 
Na základě těchto fotografii pak v americ
kém Pentagonu (ministerstvu války) při
dělí každému novému typu krycí jméno, 
protože neznají skutečné sovětské typové 
označení a začnou si lámat hlavu nad tím, 
zda je nový typ lepši nebo horší než ame
rická či britská letadla stejné kategorie. 
Nikdo z nás jistě nepochybuje o tom, že 
takové srovnáváni není vděčné zaměstnání.

Vraťme se právě k onomu Prvému máji 
1955. Tehdy se v Moskvě objevila skupina 
nových dvoumotorových bombardovacich

letadel zcela zvláštní koncepce a podle 
úsudku pozorovatelů výjimečných výkonů.

Američtí letečtí odbornici odhadli jejich 
kategorii co do velikosti, výkonů a použití 
asi na třídu jejich vlastního strategického 
bombardéru Boeing B-47 „Stratojct". Ne
znali jiné označeni a proto tomuto letadlu 
začali řikat „Badger“ (jezevec); v americ
kých krycích jménech začínají totiž bom
bardéry písmenem B.

Až potud by na tom nebylo nic divného. 
Ale bylo nutno se zamyslit nad rozdílnou 
koncepci dvou letadel stejné třídy. Ame
rického „Stratojeta“ a sovětského Iljušina, 
pokřtěného Američany na „Badgera". 
Američtí odbornicí museli se smutnou 
tváři doznat, že na to  potřebuje jejich B-47 
šest proudových motorů, to dokáže „Bad
ger" pouze se dvěma motory. To by zna
menalo, že každý z těchto motorů musí 
vyvinout téměř 10 000 kg statického tahu. 
Fantastické číslo, jakého dosud ani v Ame
rice ani v Anglii, která vede ve vývoji prou
dových motorů, nedosáhli. A jak množství 
předvedených „Badgcrů" v květnu i poz
ději v létě na leteckém dnu v Tušinu uká
zalo, nejsou tyto silné sovětské motory 
pouze experimentální, ale zcela běžnou po
honnou jednotkou vojenských letadel.

I jinak celková koncepce letadla, tak 
odlišná od ostatních typů, svědčí o vysoké 
vyspělosti sovětských leteckých pracovní
ků a o tom, že má sovětské letectvo doko
nalé bojové stroje. Tento fakt museli na
konec doznat nejen američtí vojenští mluv
čí, ale i novináři a politikové. Socialistická 
věda a technika, kterou dříve na každém 
kroku tupili a podceňovali, se najednou 
ukázala být lepši než jejich.

Podívejme se nyní blíže na letadlo, které 
způsobilo tolik vzrušení na Západě a tolik 
radosti v zemích lidové demokracie. Tento 
nový dvoumotorový bombardér zkon
struoval Hrdina socialistické práce a něko
likanásobný laureát Stalinovy ceny a Le
ninova řádu, Sergěj Vladimirovič Iljušin.

Je to středokřídlý jednoplošník se šípo
vým křídlem. Náběžná hrana křidla má 
stupněný šíp, u trupu větší, ke koncům 
křidla menší. Na každé polovině křidla jsou 
dva aerodynamické plůtky, jejichž pomocí 
se udržuje účinnost křidélek u šípových 
křídel i při nižších přistávacích rychlos
tech. Dlouhý a štíhlý trup nese v přidi ka
binu posádky, pod trupem má několik vý
běžků radiolokačniho zařízení a radiového 
zaměřování a je zakončen střelištěm.

Motory jsou každý v samostatné gon
dole, „přilepené" na bok trupu. Výfukové 
plyny od motorů procházejí v bezpečné 
vzdálenosti pod výškovými plochami, které 
jsou zvednuty vysoko nad trup. O něco 
dále od motorů je možno na křídle vidět 
další dvě malé gondolky. Jsou v nich 
umístěna kola hlavního podvozku, která by 
se do tak tenkého křídla nevešla a pro něž 
není místo v trupu nebo v motorových 
gondolách. Přitom není ztráta na rychlosti, 
způsobená odporem těchto gondolek, nijak 
patrná.

Barevné provedení nových dvoumotoro- 
vých Iljušinů je toto: po celé ploše barva 
kovu (hliníková), výsostné znaky jsou, jak 
známo, pěticípé rudé hvězdy se žlutým 
lemováním. Pořadová čísla na trupu jsou 
černá.

Václav Němeček

Na snímcích a na obálce tohoto čísla jsou fotomontáže s maketou bombardéra Iljušins kterou zhotovil modelář V. Kraus.

66 L E T E C K Ý  M O D E L Á Ř

9



w



CELÝ KROUŽEK ZÍSKAL ODZNAK „PŘIPRAVEN K CIVILNÍ OBRANĚ"
„Do zahájeni sjezdu započít ve všech klubech Svazarmu pří
pravu v kroužcích branného trojboje a masovou přípravu 
k CO tak, aby nejméně 50 % členů klubů bylo počátkem

druhé poloviny roku připraveno pro účast na místních pře
borech v  branném trojboji a do sjezdu se stalo nositeli odznaku 
PCO I. Stupně." Z usneseni OV Svazarmu ze 17. 2. 1956

V budově osmileté střední školy v Myslívě 
na Horaždovicku se pravidelně schází letecko* 
modelářský kroužek. V současné době se mladí 
modeláři také svědomitě školí v civilní 
obraně.

Navštívili jsme kroužek společně se zástupci 
okresního výboru Svazarmu v Horažďovicích.

*  *  *

Na dnešní schůzce probírají modeláři spo
lečně se svým letecko-modelářským instrukto
rem, který je současně instruktorem CO a je
jich učitelem, zásady protichemické ochrany.

, Těžko se dá dnes věřit, že otravné 
látky si vymyslelo několik jednotlivců, jejichž 
prvním a posledním zájmem byl osobni zisk, 
bez ohledu na životy lidí. A tito jednotlivci 
znovu prosazuji používání svých „zbraní".
Proto my se učíme, jakými způsoby můžeme 
před otravnými látkami uchránit nejen sebe, 
ale i své okolí . . klidně vysvětluje soudruh 
učitel. Beseda je zahájena, chlapci i děvčata se za chviličku 
osmělují a my se obdivujeme jejich přesným odpovědím:

-  Při výbuchu otravné pumy je nutné ihned si nasadit ochran
nou masku a vyhledat chemické družstvo ze svépomocné skupiny, 
které má na starosti určitý úsek -

-  Zápalné destičky může zneškodnit jen skupina svépomoci. 
Pomůžeme jí tím, že při objevení dopravíme destičku klackem do 
prohloubené jamky, kterou zasypeme pískem a označíme -

Tak se dovídáme, co by dělala Jiřina, kdyby 
našla člověka se zlomenou nohou a velkými 
odřeninami, jak by se chránil Honzík před 
účinky tlakové vlny a zářeni atomové pumy.

Zatím co beseda pokračuje, prohlížíme sř 
práce letecko-modelářského kroužku, které 
jsou nejen plněním modelářských výcvikových 
stupňů, ale zároveň i přípravou na soutěž 
Mladých techniků, jíž se kroužek letos zúčastní.

Vracíme se mezi modeláře. S besedou jsou 
všichni spokojeni a důvěru v mladé modelá- 
ře-pionýry plně vyjadřuje zástupce OV Svaz
armu: „Jistě budete tem ostatním dobrým 
příkladem v práci. Jste velkou nadějí našeho 
národa a tím, že se budete dobře učit a pra
covat v kroužcích podle svých zálib, dokazujete 
nejlépe, že máte rádi svůj domov a svou vlast."

Závěrem j eště několik slov o pěkném závazku, 
který' si pionýři dali na počest I. sjezdu Svaz
armu:

Všichni modeláři získají odznak „Připraven k civilní obraně" 
a k jeho získání přesvědčí i ostatní žáky osmé třídy. Do konce ledna 
vyrovnají členské příspěvky na rok 1956 včetně zaplacení sjezdové 
známky. Letecko-modelářský kroužek splní do konce července 
na 100 % plánovaný modelářský výcvik.

První dva závazky modeláři již splnili a ten třetí jistě také splní. 
Přejeme jim k tomu hodně zdaru a vyzýváme ostatní modelářské 
kroužky, zejména na školách, aby se také zapojily do výcviku 
v C O ! Jaroslav Rajchl, okr. výcvik, instruktor Horaždovice

Na sním ku jsou členové kroužku osm ileté středn í školy v Myslívě při stavbě upoutaných m aket.

A ΤϋΓ I V KLA DK Ě A’ E Z A F O  AI 2*ř
Modeláři kladenského okresu se dali 

znovu s elánem do práce, aby si vybojovali 
přední místo mezi ostatními a dokázali, že 
trojnásobné vítězství družstev v CMS před 
několika lety nebylo náhodné. Možná, že 
se tomu trochu podivíte -  vždyť o Kladně 
čtete v LM  dosti často. Skutečnost je však 
taková, že v posledních dvou letech se té
měř 200 aktivních modelářů, kteří praco
vali v době bývalého Dosletu na Kladensku, 
„scvrklo" téměř na desetinu.

Růstem různých zájmových kroužků na 
školách (ne modelářských) a tím, že práce 
učitelů, kteří vedou modelářské kroužky, 
nebyla nijak hodnocena, upadaly školní 
kroužky na Kladensku. Nakonec se udržely 
pouze v Kladné a to jen díky obětavé práci 
soudruha ředitele Husáka, který i když byl 
již v pensi, vedl kroužky jako aktivista dál. 
V otázce práce a školeni učitelů z povoláni 
na modelářské instruktory se v minulých 
letech vůbec zanedbalo mnoho. To není

jen problém kladenského okresu. Zde 
i jinde byl tím přerušen trvalý příliv mla
dých modelářů ze škol do základních orga
nised Svazarmu. Výsledkem toho pak je 
na Kladensku -  a jistě i jinde -  veliký úby
tek aktivních modelářů.

Na kladenském okrese zůstalo tedy jen 
několik desítek „skalních" modelářů, větši
nou sportovců stupně B a C. T i se začát
kem letošního roku sešli, aby se poradili, 
jak do I. sjezdu Svazarmu zaktivisují čin
nost, aby se co nejrychleji alespoň vyrov
nala stavu v minulých letech.

K zlepšení činnosti v celém okrese si 
kladenští modeláři uložili k I. sjezdu tyto 
závazky:
•  Splnit příspěvkovou povinnost na 100 %, 
za 1. pololetí do konce února (uzávěrka 
LM 3/56 5. 2. 56 -  pozn. red.), za 2. polo
letí do konce března.
•  Zajistit plněni výkonnostních stupňů

tak, aby se stav modelářů v jednotlivých

ř: ]L I ATA S J E Z »
výcvikových skupinách (A, B, C) zvýšil 
o 100 % ke dni 30. 5. 56, proti stavu 
z minulého výcvikového roku,

•  Pořádat propagační létáni s U-modely 
pod názvem „Létáme pro vás" a účast
nit se létání s U-modely všech větších 
sportovních podniků v Kladně a okolí.

•  Zajistit kurs I. stupně do konce dubna 
v Bělči.

•  Bude-li přidělena modelářům vhodná 
místnost, o kterou usilují již od loňského 
prosince, zajistit její plné využití pro 
kursy žáků stupně A a B.

•  Dokončit úpravu dráhy pro U-modely 
na kladenském letišti a brigádnickou vý
pomocí při budování školního hřiště 
v K. Žehrovicich zajistit druhou dráhu.

•  Získat nejméně šest dalších členů okres
ní modelářské sekce a současně získávat 
nové předplatitele LM.
Plnění závazků kontroluje OV Svazarmu 
Kladno a krajský aeroklub Praha-město.
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N a v š t í v i l i  j s m e :

K R O U Ž E K  O U S P Z  V P R A Z E  XI I .

Ke zlepSeni výcviku v základní letecké, modelářské a paraSu- 
tistické přípravé ve výcvikovcýh skupinách a kroužcích, ukládá 
se krajským aeroklubům za spolupráce K V  a OV zajistit 
správný a odpovědný výběr cvičencú tak, aby plánované počty 
byly ve vSech odbornostech splněny.

Z usnesení ÚV Svazannu ze 17. 2. 1956.

Jak známo, největší potíže s ustavením 
a činností letecko-modelářských kroužků 
jsou v odborných učilištích a internátech 
Státních pracovních záloh, ačkoliv právé 
tam by měly být podmínky nejlepší. Zá
vada není v nezájmu žáků -  skoro v kaž
dém učilišti se jich najde několik, kteři 
mají o letecké modelářství zájem, zpravidla 
pracovali před nástupem do učiliště již 
v některém kroužku a chtěli by pokračovat. 
Nemohou-li v učilišti založit modelářský 
kroužek, je to ve většině případů „záslu
hou” soudruhů vychovatelů, kteří jim to 
nedovolí. Často se také na tom podílejí zá
kladní organisace a okresní výbory Svaz- 
armu, jejichž funkcionáři si sice marně 
lámou hlavu nad tím, kde by „vzali” ně
jaké modeláře, ale ani je nenapadne, aby 
se starali o žáky učiliště, které je v místě 
nebo nablízku.

Naopak zase jde práce dobře tam, kde 
OV nebo ZO Svazarmu spolupracuje s ve
dením internátu a s ředitelstvím školy. 
Dokladem toho je na př. letecko-modelář- 
ský kroužek Učňovské školy sklenářské 
v 5. domově mládeže, v Hviezdoslavově 
ul. v Praze XII. O tento kroužek se vzorné 
starají soudruzi z OV Svazarmu v Praze 
XIL, v čele s okresním modelářským in
struktorem s. Dobrem. Navštívili jsme 
jednu z pracovních schůzek kroužku . . .

Do budovy internátu přicházíme večer. 
Řádně se hlásíme chlapci, jenž má právě 
službu. «

Modeláři mají v internátě vhodnou díl
nu, vybavenou vším základním nářadím 
a zařízením. A chlapci modeláři nejen 
v úterý a ve čtvrtek, kdy se jejich kroužek 
oficiálně schází, ale najdete je v dílně 
i v ostatních dnech, pokud to dovolí rozvrh 
vyučovacích hodin, vyjma dnů „výpadu” 
(t. j. každá druhá sobota a neděle), kdy 
se rozjížděj! k rodičům.

Když se v rozhovoru dostáváme až 
k tomu „výpadu” a maminčiným buch
tám, to už se všichni vesele smějí a sami 
nám vykládají, včetně mladšího instruk
tora Jaroslava Pešla. Sedmnáctiletý Jaro
slav je jedním z nejlepších žáků školy a 
funkci mladšího instruktora zastává od za
hájeni práce kroužku, t. j. od začátku září 
loňského roku. Pomáhá poctivě hlavnímu 
instruktorovi s. Vlád. Lifkovi a v dílně se 
s nim setkáte téměř každý den. V samo
správě kroužku stejně poctivě pracuje 
i František Novotný, který je starostlivým 
hospodářem.

Kroužek je rozdělen do dvou skupin. 
T i starší po úspěšně postavené Vose staví 
výkonnou A-dvojku -  Andromedu. Práce 
jim jde dobře. Navíc ještě získávají zkuše
nosti pravidelnou docházkou do okresní 
modelářské dílny Svazarmu v Praze 12. 
Po dokončeni větroně Andromeda mají 
starší členové kroužku v plánu stavbu 
upoutaných maket. Skupinka mladších 
„tvoří” Vosy a už se těší na náročnější 
stavbu trupového větroně.

Skupiny pracuji samostatně a obě vede 
hlavni instruktor s. Lifka, který vhodně

Z E  D V O Κ Λ  K K  Í L O I  É  ■i. E a  h o n í

OV Svazarmu ve Dvoře Králové uspořádal v lednu t. r. výstavku CO, která sezná
mila návštěvníky také s jinými druhy svazarmovské činnosti. Obrázek zachycuje 
koutek leteckých modelářů, kteří pěkně oživili výstavu svými modely. Snímek J .  Pul

(Mtřešni modelářsky instruktor Vladimir 
Dobr je dobrým učitelem a rádcem.

Členové kroužku při práci.

a pro žáky zajímavým způsobem spojuje 
theorii s praxi.

Je třeba zvláště zdůraznit, že celý mode
lářský kolektiv je současně kolektivem nej- 
nejlepšich žáků ve škole, který se zúčast
ňuje všech mimoškolních akci, jako brigád 
na výstavbě školičky, kde mladí sklenáři 
odpracovali 2034 hodin. A právě z kroužku 
modelářů byli dva žáci za tuto práci od
měněni.

Chlapci si uvědomují, jaké možnosti jim 
dává Svaz pro spolupráci s armádou. Di
kem za všechnu péči je jejich závazek na 
počest I. sjezdu Svazarmu: všichni se při
praví ke zkouškám odbornosti stupně A 
do konce dubna -  o měsíc dříve, než je 
stanoveno.

„Závazek splníme,” říká nám na rozlou
čenou Jaroslav Pešl. „Máme modelářství 
rádi a víme, že připravíme-li se ke zkouš
kám dříve, pomůže to především nám. 
Také naši vedoucí budou mít radost. 
O svém rozhodnutí píšeme modelářům do 
NDR a do Polska -  s těmi si totiž pravi
delně dopisujeme, hlavně o práci v mode
lářském kroužku. A tohle je bude jistě 
zajímat!"

S tim jsme se rozloučili s kolektivem, 
který podle slov soudružky Andrlové, zá
stupce ředitele školy, „je po všech strán
kách kolektivem, jaký má být”.

Přejeme modelářům z 5. domova mlá
deže v Praze XII. hodně zdaru v další 
práci a těšíme se na shledání s nimi na 
okresním kole CMS 1956 v Praze. Nejlep
ším z nich se jistě v příštích letech splní 
jejich největší přání -  a budou přijati do 
plachtařského výcviku. L. Zaialová
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V Leteckém technickém učilišti, které bylo 
v roce 1U51S vyznamenáno Řadem práce, se 
školí mladí technici a mechanici, kteří ošetřu
ji naše nejmodernéjši vojenské stroje. Již  
po několik let v L TU  velmi dobře pracuje 
také modelářsky kroužek, který vede nadpo
ručík Sulc. Při naší nedávné návštěvě jsme 
ho sice nezastihlij rád a ochotné se nás však 
ujat jeden z  členu kroužku, svob. Křivánek.

Po oficiálním seznámeni nás soudruh Kři
vánek pozval do modelářské dílny. Vystou
pili jsme až pod střechu jednoho obytného 
baráku, kde je dílna umístěna.

„Jak jste se sám stal členem modelářského 
kroužku L T U ?" -  začínáme rozhovor.

„Mám dvě záliby -  cyklistiku a modelář
ství. J iž  ve škole leteckého dorostu jsem pra
coval jako modelář. Když jsem přešel do 
Leteckého technického učiliště, hned jsem 
se o modelářství zajímal. Bylo to více než 
před rokem. Ujal se mé nadporučík Sulc 
a během krátké doby jsem se v  modelářském 
kolektivu cítil jako doma. Snad to bylo tím, 
že jsme měli ke stavbě všechno po ruce a pak 
také to, že jsme se připravovali na svaz
armovské soutěže a přebory kraje. 

„Soutěže? Jaký byl výsledek?“ 
„Soutěžili jsme jako družstvo a skončili 

jsme na třetím místě. Byla to soutěž větroňů 
a nám to nějak „nevyšlo". A pak také větro
ně již  přestaly být našim oborem. Učíme se 
převážně o reaktivních motorech, o tom, ja
kých rychlosti dosahují -  a tak i svého ko
níčka, modelářství, zaměřujeme převážné 
na rychlostní modely. Ovšem to neznamená, 
že větroňům nevěnujeme pozornost."

„1 k tomu se ještě dostaneme. Nás by nyní 
zajímalo, jak vaši práci podporuji velitelé 

„Skoda, že zde není nadporučík Sulc. 
Ten by vám to pověděl nejlépe. Ten za nás 
totiž „vyjednává". M y znime jen výsledky 
jednání a ty jsou vždy nejlepší. Materiál 
dostáváme od posádkové správy, když je 
třeba, jedeme na závody, zkrátka -  nemů
žeme si naříkat. Ovšem, je to také lim, že 
pro nás není modelářství jen zábavou, ale 
i poučením a dobrou formou k prohloubeni 
výuky. Je pochopitelné, že snadněji a lépe 
plní úkol ten, kdo si sám dovede s prací 
poradit a je zručný. A  tomu všemu se v mo
delářském kroužku učíme. I stavbou modelů 
vlastni konstrukce zlepšujeme svoje znalosti. 
Nestavíme totiž jen tak „od oka". Připra
vujeme si výkresy, počítáme, a to bez theorie 
a znalosti aerodynamiky nejde. To oceňují 
velitelé a ochotné nám vycházejí vstříc."

„Slyšeli jsme také o tom, že máte model, 
řízený radiem."

„Máme. Vlastně měli jsme a budeme mít. 
První náš model, řízený radiem, létal již  
před rokem. Byl příliš těžký a konstrukce 
podvozku vůbec nevyhovovala. Dohodli jsme 
se proto, že postavíme model nový. J iž  na 
něm pilné pracujeme a bude hotov co nej
dříve. Je to rovněž vlastni konstrukce. 
Při stavbě spolupracujeme i s kroužkem ra
distů LTU , kteří nám připravují radio a vše 
potřebné k instalaci radia i vlastního řízeni 
na dálku. (Pozn. red.: Možná, že dnes již  
model má za sebou zalétávací zkoušky). 
Bude záležet hodně i na váze radia a cel
kové váze kostry. Bude nejlépe, když se na 
hotový model přijedete podívat".

„Přijedeme. Ale můžete nás ještě seznámit 
s prací kroužku v současné době?"

„Já společné s četařem Weissem a četařem 
Hodačem dokončujeme stavbu upoutaných 
maket typu Rata na motor 2,5 ccm. Četař 
Velas se zdokonaluje v létání akrobacie 
s U-modelem vlastni konstrukce, četař Ham- 
řik dokončil úspěšně stavbu létající makety 
Lavočky a další členové našeho kroužku 
stavějí větroně, převážně vlastni konstrukce. 
Před krajskou soutěží uspořádáme vlastní 
vylučovací soutěž, jejíž výsledky rozhodnou 
o tom, kteří modeláři budou v kraji repre
sentoval modelářský kroužek LTU . Možná 
že všichni, to záleží na dosažených výko
nech. Soutěžit budeme v kategoriích větroňů, 
modelů na gumový pohon, motorových mo
delů a případně ve skupinovém létáni s na
šimi Ratami, Stihneme-li stavbu U-modelů, 
pak se zúčastníme i v této kategorii."

„Tož hodně zdaru" — popřáli jsme ještě 
svobodnikovi Křivánkovi, a požádali jsme, 
aby naše přáni vyřídil všem ostatním čle
nům kroužku. Pro informaci čtenářů-vo- 
jáků dodáváme:

Modelářský kroužek L T U  se schází nej
méně čtyřikrát v  týdnu: v  úterý a ve Čtvrtek 
večer, v sobotu odpoledne a v neděli. Ovšem, 
když má některý ze členů kroužku volno, 
najdete ho nejspíše v modelářské dílně. Tím, 
že kroužek vede důstojník a že členově pra
cuji opravdu úspěšně, vytrvale a plánovitě, 
vydobyl si kroužek dobré jméno i u náčelníků 
učiliště, kteří rádi modelářům pomohou 
nejen radou, ale i obstaráním různého ma
teriálu a podobné. A to je jedno z  hlavních 
tajemství, proč kroužek v Leteckém tech
nickém učilišti dobře pracuje.

Miroslav Fišera

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MODELŮ 
LETADEL V NDR

Podle zprávy časopisu „Flůgel der Hei- 
mat“ (čís. 16/1955) se konala v listopadu 
1956 v místnostech ústředního aeroklubu 
NDR v Schönhagenu schůze pracovníků 
z oboru dálkového řízení modelů letadel. 
Schůze začala v sobotu odpoledne pro

s'· hlídkou plachtařské a modelářské školy 
a všeobecnou diskusi v sobotu večer. V ne- 
déii pak pokračovala po zahájeni pracovní 
Části přednáškou E. Friebeho o problé
mech přijímačů a referátem Kissiga o vy- 
bavovadch mechanismech. V dalším prů
běhu bylo předvedeno průmyslové prove
dení radiového zařízeni, které pravděpo
dobné bude již letos sériově vyráběno. 
Dále byly stanoveny soutěžní proposice 
pro třidu G4. Podobná porada se bude ko
nat opět začátkem roku 1956. O veliko
nocích pak bude soutěž radiem řízených 
modelů s praktickou výměnou zkušeností. 
V NDR je nyní asi 70 majitelů licensí pro 
radiové řízení. Jiří Deutsch, Vrchlabí

SPORTOVNÍ VLAŠTOVKA 
Z KLADNA

Pro zimu máji modeláři své zvláštní po
žadavky. „To pravé" přišlo 29. ledna. 
Sněhová pokrývka asi 10 cm, slabý mráz 
— 6° C, slabý vítr 0 + 1 m střídavých smě
rů, slunečno. Tak je vyplněna hlavička 
„Letové knihy" kladenských modelářů. 
Dále už jen začátek 10.45, konec 17.30 hod. 
a jména časoměřičů. Byla to okresní pře
hlídka připravenosti modelářů, aby bylo 
možno sestavit závodní družstvo pro zimní 
soutěž v Hradci. Pořadí prvých ve větro
ních: _▼t
1. Cimbura 180, 148, 145, 135, 155 -  763
2. Harapát 111, 150, 152, 179, 130 -  723
3. Čížek 180, 118, 129, 142, 125 -  694
4. Kubeš 130, 129, 148, 125, 138 -  670
5. Kratina 88, 97, 112, 69, 109 -  475
6. Burian 97, 92, 79, 90, 94 -  452

Během létání byly splněny čtyři výkon
nostní stupně.

Toto létáni ovšem není jediné a kladen
ští modeláři soustavným treningem se 
chtějí připravit tak, aby se opět letos 
umístili co nejlépe. Zprávu o něm uveřej
ňujeme proto, aby modeláři v jiných okre
sech měli měřítko pro své výkony za podob
ných povětrnostních podmínek. -Ck-

V O J E N S K Ý  K R O U Ž E K  V R .  R Y S T R I C I
V Banské Bystrici jsou nyni-můžeme-li 

to tak říci -  dvojí modeláři. Vedle čile pra
cujících svazarmovců je tu ještě kroužek 
modelářů-vojáků, který jsme založili loni 
brzy po nástupu presenčni služby u našeho 
útvaru. ·

Je nás zatím šest, vesměs zkušených mo
delářů. Cílem naší práce v kroužku je dále 
prohlubovat znalosti a odbornost, které 
jsme si osvojili ve Svazarmu před nástu
pem vojenské služby. Píšeme o našem 
kroužku proto, abychom o sobě dali vědět 
modelářům u jiných útvarů a tam, kde 
dosud kroužek nemají, abychom dali pod
nět k jeho založení.

V současné době se připravujeme na le
tošní CMS, které bychom se i jako vojáci 
rádi zúčastnili. Chystáme také stavbu ra
diem řízeného modelu.

Po pravdě je třeba říci, že zatím nám 
nejde všechno tak, jak bychom si předsta
vovali. Máme potíže s pracovní místností, 
s nákupem materiálu i s vhodným místem 
pro cvičné létání. Věříme však, že se nám 
s pomoci našich soudruhů velitelů podaří 
tyto nedostatky brzy odstranit a že náš vo
jenský modelářský kroužek bude stejně 
dobrý, jako kroužky u některých jiných 
útvarů, o jejichž dobrých výsledcích jsme 
se již dočetli v LM. Voj. F. Dolejš

SOUTĚŽE OKRESU CHEB
29. dubna -  III. karlovarská jarní soutěž 

pro větroně a volné motoro
vé modely v Chebu

20. května -  okresní soutěž všech kate
gorii v Chebu

17. června -  krajská soutěž začátečníků 
ve všech kategoriích, jen pro 
žáky kroužků stupně A a B, 
v Chebu

9. zá ří -  otevření leiecko-modelářské- 
ho stadionu v Chebu za 
účastí model, representantů

23. zá ří -  veřejná soutěž všech katego
rii ve Fr. Lázních

14. října -  III. velký závod draků pro 
školní kroužky v Chebu
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Dontnák delberm aIi«á(oru
(la) Dethermalisátor, otevřený doutnákem 

přili! brzy, může zavinit ztrátu vítězství 
v soutěži. Naopak dethermalisátor, uvedený 
vadným doutnákem v činnost příliš pozdi, 
nebo vůbec nefungující, znamená zpravidla 
ztrátu modelu. Péče, kterou věnujeme pří
pravě doutnákové Šňůry, vyplatí se nám tedy 
v každém případě.

Nezáleží celkem na tom, použijeme-li 
doutnákovou Šňůru tenkou nebo tlustou, 
rychle či pomalu hořící; důležité je, abychom 
p ře sn i věděli, jak dlouho hoři 1 cm Šňůry, 
kterou používáme a podle toho abychom ji  
přesné odměřili.

VětSina modelářů zapaluje jen jeden konec 
doumáku. Přemýšleli jste někdy o tom, co 
se děje, když vypustíte model do vzduchu ? — 
Zapálený konec domnáku dohoří až ke gu
movému vláknu, přidržujícímu výSkovku, 
přepůlí je, dethermalisátor se uvede v činnost 
a . . .  všechno je v pořádku, myslíte si. Ale 
ono není: kratší konec doutnáku (nezapále
ný) totiž po přepůlení gumičky padá k zemi 
a HOŘÍ DAL! Jistě si umíte představit, 
jaké nebezpečí to znamená na přiklad v létě 
za suchého počasí v  polích, zejména použí- 
váte-li tlustou doutnákovou šňůru, která po
malu hoři.

Proto je třeba nechávat druhý konec dout
náku jen několik milimetrů dlouhý, aby do
hořel, než dopadne na zem. Ještě lepší je za
strčit druhý konec do hliníkové trubičky 
nebo do drátěného skřipce, upevněného na 
konci trupu, aby doutnák vůbec s modelu ne
odpadl. Doutnák, zastrčený do hliníkové 
trubičky má vedle větší bezpečnosti ještě 
jednu výhodu. Přistane-li model při nepove
deném startu před uvedením dethermalisáto- 
ru do chodu, neopáli doutníková Šňůra trup.

Kdo chce mít úplnoujistotu, umístí celou 
doutnákovou Šňůru do hliníkové trubičky se 
všech stran bohatí navrtané pro přistup 
vzduchu.

Abychom měli doutnákovou Šňůru rychle 
po ruce a v  suchu, je dobré pořídit si na ni 
plochou krabičku, kam ji uložíme svinulou. 
Do dna krabičky uděláme otvor, jimž jde 
šňůra ztuha vytáhnout (malý kousek nechá
me vystrčený venku). Centimetrové měřítko, 
naznačené na vnější straně krabičky pak 
jisti přispěje k rychlé a přesné připraví dout
náku před startem. Jestliže si takto usnad
níme práci, nebude nás pohodlnost svádět 
k úsudku, že „to stejně už nenosí", budeme 
dávat doutnák na každý let a nebudeme zby
tečně riskovat ztrátu modelu a případně psát 
redakci LM : „Snažně vás prosím, abyste 
ihned uveřejnili zprávu o ulétnutí mého mo
delu . .

To poslední platí hlavně pro ty „zkušeně“ 
modeláře, kteří po přečteni řeknou, že „tyhle 
rady už dávno znají".

Špatně vyvážená vrtule
(la) velmi škodí modelářskému motorku. 

Vibracemi, které způsobuji nestejné těžké 
vrtulové listy, ničí se jednak ložisko kliko

vého hřídele motorku, jednak se snižují otáč
ky a tím výkon. Jen málo modelářů ví o tom, 
že každou  koupenou hotovou vrtuli je třeba 
před použitím vyvážit. Na přesné dřevěné 
vrtule není totiž sériová výroba zařízena — 
byla by zdlouhavá a drahá. Výjimkou jsou 
jen vrtule lisované z  umélých hmot, ty však 
se zatím u nás neprodávají.

Vyváženi vrtule není ostatně pro mode
láře problémem. NejlepSi je, múžeme-li si 
opatřit kovový váleček (bronz, dural, ocel), 
jehož střední silná část má takový průměr, 
aby šla těsně nastrčit do otvoru vyvrtaného 
ve vrtuli pro hřídel motorku. Délka střední 
silné části válečku je dána výškou středu 
vrtule. N a  obou koncích je váleček osazen 
na průměr 1—1,5 mm, v délce asi 2 cm. 
Vrtuli nastrčíme na váleček, oba jeho tenké 
konce podepřeme tenkými břity (kousky ten
kého plechu, žiletky) a brousíme téžšl konec 
vrtule tak dlouho, až nastrčena na hřídeli 
podepřeném břity, zůstává vrtule ve vodo
rovné poloze.

Kdo si nemůže opatřit vysoustružený po
mocný hřídel (váleček) na vyvážení vrtule, 
může se obejit i s několika přesné na sebe na- 
sunovatelnými kousky kovových trubiček, 
z  nichž nejmenší má vnitřní svčtlost 
1—1,5 mm. Do té se pak nastrčí kousek rov
ného ocelového drátu (pletací jehlice).

V nouzi si můžeme pomoci i tím, že na 
rovný ocelový drát 0  1—1,5 mm navineme 
velmi přesné a těsné papírovou lepicí pásku 
až do takové tloušťky, jako je prúmér otvoru 
vrtule.

A t již  použijeme první nejpřesnější, či 
poslední méně přesné pomůcky, vyvážení 
nové vrtule by mělo být samozřejmé pro kaž
dého. Životnost modelářských motorků by 
se tím podstatně zvýšila.

O P R A V A
Do článku „Přerušovač přívodu paliva'* 

v LM  2/56 se nám vloudila chyba. Prosíme 
čtenáře, aby si laskavé opravili v prvém 
sloupci, ve druhém odstavci větu takto: 
„Před vyvrtáním otvoru pro uzavírací čep 
2 našroubujeme (chybně vytištěno na- 
lisujeme) opatrně těleso přerušovače 1 do 
karburátoru motorku místo dýzy.“

Redakce

PO M Λ I I Λ TI E  S I
PRODEJ

•  1 Celokovovou lupenkovou pilku bez motoru za 
500, detonační motor Letmo 2,5 ccm s vrtulí za 
150 Kčs. L. Galeta, Podvcsná X/721, Gottwal
dov I. ·  2 Buš-Frog 2,5 ccm nový za 150. NV 2,1 
nový za 60 Kčs. Z. Formánek, Moskevská 2880, 
Kladno IV. ·  3 Kompletní ročníky LM 1952, 
1953, 1954 á Kčs 15 B. Romponl, Nádražní 313, 
Polička, ·  4 Det. motor Letmo 0,6 ccm v chodu 
za 90, trysku s U-modeiem za 200 Kčs. J. Opit, 
Tišnov č. 70. ·  5 Trysku Letmo za 160, upoutané 
samokřídlo s tryskou Letmo za 290 Kčs. A. No
vák, Zdibská 35, Praha-Kobylisy. ·  6 Motor Alko
1,4 ccm a kompresor za 550 Kčs. Š. Černý, 
Fibichova 469, Sluknov. φ 7 Cclobaísový akroba
tický U-model s motorem Webru 2,5 ccm za 320, 
motorek Buš 2,5 ccm za 100 Kčs. J. Parízek, 
Městské sady 660, Kutná Hora. ·  8 Větroň A-2 
s dřev. trupem za 120 Kčs. F. Juřík, KoIIérova 617, 
Uh. Hradiště. ·  9 Nepoužitý anglický motor 
0,65 ccm, 7500 οι/min za 200 Kčs. J ,  Piichí, 
Rooseweltova 490, Chrudim IV. ·  10 Ocelové 
struny 0  0,2 mm, 10 m po 3,30 Kčs. J. Hruška* 
Holečkova 13, Praha 16. ·  11 Motorek Super 
Atom 1,8 ccm +  2 vrtule za 110 Kčs. F. Kameník, 
Deštná, o. Soběslav. Φ 12 Stan 1,8 ccm +  3

PODMÍNKY CMS 1956
nebudou letos vloženy do LM 
jako v minulých letech. ÚV 
Svazarmu je vydá tiskem a ro
zešle všem krajským aeroklu
bům do konce března t. r. KA je 
rozdělí na okresy, kde budou 
v dostatečném počtu k disposici 
všem vedoucím modelářů a mo
delářů m-sportoveúm.

vrtule +  palivo. S. Matějčck, Příčky 14, .Brno- 
Lískovec. Φ 13 Buš Frog 1,5 ccm za 150, hydrogli- 
sér s motorkem za 130 Kčs. V. Kraus, Mczibranská 
II, Praha 2. Φ 14 Motorek Frog 2,5 ccm na akro
batické modely s kuželem, vrtuli a palivem za 
155 Kčs. I. Frančik, Šrobárova 23, Praha XII. ·  
15 I. ročník Křídel vlasti, 60 čišel Leteckých 
novin, Letectví a j, i jednotlivě. V. Bicek, Kozmice 
u Benešova. ·  16 Motorek 2,5 ccm za 90 Kčs. 
J. Neuman, Pod VJachovkou 7, Praha 8. ·  17 
Trysku Letmo a 6 ventil, růžic 2a 250, mot. Letná 
6,3 ccm s příslušenstvím za 180, Buš Frog 1 ccm 
nezaběhnutý za 170 a U-model na trysku za 60 
Kčs; případné vyměníme za výkonné motorky
2.5 ccm — detonační nebo sc žh. svíčkou. Národní 
škola Pojbuky, p. Smilovy Hory. ·  18 Tryskový 
motorek MP 250 s náhr. planžetami za 200, foto
aparát Mikroma, světelnost 3,5 s příslušenstvím 
za 500 Kčs. D o red. LM. ·  19 Motorek Sachs 
125 ccm za 550, cvičný U-model na motor 5 ccm 
za 80, několik párů nafukovacích kol 0  4— 5—6 
cm; pár za 13— 17 Kčs; samodujnou benz, lampu 
za 100 Kčs. D o red. LM. ·  20 Trysku Letmo 
s modelem za 260, motor Torpedo-15 s kuželem 
za 360, motorek E. D. 2,5 ccm s modelem za 320 
Kčs, J. Trnka, P. S. 82, Jaroměř II. ·  21 Foto
aparát Fokaflex za 100, cclobaísový model na mo
tor 1,8 ccm za 100, motor Letmo 2,5 ccm 5 rych
lostní vrtulí 0  16 mm za 250 Kčs. J. Zorvan, 
Tučkova 3, Brno. ·  22 Modely větroůů za 150 
a 180 Kčs. Fotografie a popis zašlu. Z. Janda, 
Besední 5, Praha III. ·  23 Tryskový motorek za 
170 Kčs. J, Hrtánek, Petrovice 89, o. Bytča. #  24 
Speciální leteckou překližku 0,2 a 0,4 mm silnou, 
100 dm* za 80 Kčs, v pásech 20 cm širokých. 
D o red. LM. ·  24 A Motorek Webra Mach 1, 
(2,5 ccm) nový, po zábéhu, v bezv. stavu za 400 
Kčs. M. Herber, Souběžná 11/438, Praha Jinonice.

KOUPĚ
•  25 Válcovou vložku s pístem do „Atoma“
2.5 ccm, karburaci k „NV-21“ a žhav. svíčku M 10. 
A. Svelch, Pa lucké ho 39, Most. ·  26 Pertinaxovou 
trubku 0  23/20 mm, délka 600 mm a duralový 
plech 2 X 100 X 200 mm. M, Tomek, Bezručova 
74, Třebíč. ·  27 IV. a V. ročník LM V. Besta, 
Třebovice 234, o. Ostrava. ·  28 Gumová nafuko
vací kola 0  40—50 mm. L. Pivoda, Strakonice II, 
č. 221.

VÝMĚNA
•  29 Detonační motor Start 1,8 ccm za nepoško
zený det. mot. v chodu obs. 0,5 ccm a pedig. 
P. Strasenský, Rozhraní 68, Morava. Φ 30 Vzdu
chovku Stella za některý ročník VPftED nebo 
kteroukoli knihu J. Foglara; případně prodám za 
40 Kčs. M. Kysela, Budovcova 819, Opice. ·
31 Motor 2,5 ccm (nový) a NV 21 (poškozený) 
za motorek 2,5 ccm neb 3 ccm se žh. svíčkou 
a přísl. Koupím stav. plánky létajících maket (bo
jová letadla). L. Hertel, Opavská 25* Bolaticc ·
32 Přehazovačku ke kolu za det. motorek NV 21. 
S. Brzóska, Stonava 284, o. Karviná I. e 33 Elek
tromotor do 50 V 5 W za det. motorek do 2,5 ccm 
nebo NV 21. J. Hartman, Jaroméř 538. ·  34 Hra
nolový periskop za det. mot. Start-Letmo 1,8—
2.5 ccm. Motorovou lupenkovou pilku bez motoru, 
stavitelný zdvih, délka ramen 39 cm za motorek 
7-10 ccm neb trysku. Elektromotor 220 V-2,4 
A, 950 ot/’min za motorek det. nebo se žh. svíčkou 
obs. 5— 7 ccm. V. Řezáč, Jateční 12, Plzeň. ·  
35 Anglický motorek s rot. šoupátkem na kul. lož.
I, 8 ccm za tvrdou balsu 80 x 90 x 1000 mm.
J. Zorvan, Tučkova 3, Brno. ·  36 Dva páry 
sluchátek +  transformátor, v dobrém stavu za 
det. motorek do 2,5 ccm. B. Malczyk, Barwald 
Sredni 89, Klecza Górna, pow. Wadowice, woj. 
Krakow, Polska. ·  37 Motor Letmo 250 nový, 
tah 1,90 kg, za motorek 2,5— 3 ccm. Případně 
doplatím. B. Zavadinka, Galanta, Slovensko.

RŮZNÉ
•  38 Zhotovím vrtule i novodurové podle udaného 
průměru a stoupání; jen z dodaného materiálu.
I. Pešta, U  5. baterie 15, Praha XVII,

LETECKÝ MODELÁŘ, Vychází měsíčně. — Vydává Svaz pro spoluprácí e armádou v Našem vojsku, vydavatelství, n. p,, Praha 2, Na Děkance 3, _ Vedoucí
redaktor Jiří Smola. Grafická úprava Karel Helmich. — Redakce: Praha II, Jungmannova 24. telefon 23-59-87.— Cena výtisku 1,30 Kčs. Předplatné na ětvrt roku 

(3 číslu) 3,90 Kčs. — Roaiiruje Poštovní novinová služba. Objednávky přijímá každý poštovní úřad i doručovatel. — Tiskne Naše vojsko.
VS 12824. Toto Číalo vyšlo 8. března 1955. ^
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