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Í{Emo.i:il Kar|a GabÍlela.
Dosld ŇlYělě| sout!'í ío.

dg|oťýcb Ýétfuňů. l.eí. byll
oořidáI. 2A Plzeň. '9 !9.

s'o č ioJ.ě' o Durov'l cclu .'llgnor'át l(.ía
G.brlól!.. soulěž le Doildáoa k!'doíoÓrě'to-

Llub{ (.í|. orbrjéla r má n. česlén z.D.dě
lc.éctvl. h|NDě lat.!o'

PrÝd| ročlll lélo sllěžÓ byl lmvgdeÍ 2'.
d t b ! .  l ' ! |  ! ! . o ! ó !
PIltr|.Ls.Lově' Ač

DiooÍlcova!é' T' no.
lt. ly' l.. 'á 19 ob,čei.ě í iv!| l oběl I Yer.iríÍilto
'roudéíl v!d!cbu'.e!!šly v |élo 9llé'I 'Íisl..
t.! bycboÚ s.ooél mobll vrttl. l.9!.!e pken.
stýcn nodelíiú, l i. i| bo|!||D.ol| oolrdánl sou-
.ě'lhl.v!ě Ý r.t.tori l !ětoiiú. v době ldy *
oblcvdg 'Jer!|k!.. ' l(Íátté 'otédírni o .oňio
lrob|éúu by|o ' i i
l{i| 'od úrv.n '.Neivýší šal
budene llú l|ž '!býÝ.t' lÍ..mo s. ooé. r

do so!.ě'. b'|o !i l.
blnš.lo 9| node|iió
sou.ě,i|o 3o v. tíoch k..efuriicb: modely

Dodely D.ovg.letré d|e '|i.

dlolbé 60 n.tú. o bn. 'g byl' $úiá' Ysl.
n| lé'u' 3'ěděl Doěet Íodg|i. rleré dotoí.

Drůnár'ýn č$.n vělšlm
l.r |5 r.eíí. Prnněríý č.s se br'l ' 'očlÍ
lřl oo.áYíěnýcb st.íi. v r.bro.|i vlaíí|ch
koBtul.l |lch b'lo !o!Zo :ó' v |i.toto'ii nÓ.
deId prov9deních dIg pIinu l3 l b{'ocl3'ch

l.deí.- N.||c!!| i.. dd. by|

Todt .g zlvodnlho .erollÍbu EÍ|{. Bi.zoYá'

Poř.dÍ Divílct oěll nonoúřn v Li|etorll

|. JÓsl |(ir'' Pl'.ň. DÍnm' č.$f, l29.|Ó v..
'. Mll.í Neúžll. s.r!]kov.
J. Jo*I (!E' Pl'eň' _ 9l'30 ..
r. Jos9i nod.n. Pl'eň.
i. RcL Pél.í.h' Eoll*.Bie'oví - lÍ'3l '.

v tltetor|| íodc|í ''ovedgíý.h ó|e '|áítr|

L Mlro6l.v Todl,
2. v|!d|EÍ. x.s|. s.rrý
a. (..01 Ll*t, Sr!'rrov
{. Jrd vllin. stfiLov
í. ^ríoí schÍid. sl.rý P|'e!ec 75.00

v hlc.oí| nodg|ú be'ocalých zv|tězl|
(.Íe| Llšr. 'e strňrov. orůměríýú č.59ň

JlL vldlng : orimArny.b č.!'1. by|. Áou|ěr
\g'mI iéir'' t|l'líA v l'ielorIl rlB.trk ron.

toílureígg. l(.leprlg Ío.'
d.ú D.ovcdglýcb d'c olálu by
n.ivlc. nod.|cú ''(áíě"' ll.rý .iré obs'di|
větš|íu !tedíl.|l rk| v.e.ně 'rvnlno.

soulě'. Diesto ' €  oo stlice o...íl!!čď
by|. z.táleÍa Íies!ě Y

uré.ío! dob! DicdsedoÚ
l'ú! í srbM'
n!|ého. áslÚDcú x.'ktého lol
9c|' Jgdío.trého nltÍodnIho v'bolt' xrzi!Lého
ryboru '.Íouubú. furhló5o niÍodílto v'.
boÍu ' 'ríu!.ů Šrodovlch lrvodů. Po}.di
šoltěžiclch bllo 3gsilt.oÓ híed oo útoíčenl
!o!.ěže' lrrž. v|té'ové lgdío.Uv'ch r...toíl
od'bÁ!e|| ! ceroÚ v ruc.. X.'dý node|ii. kt..

Sutžž o krah,h.i 7,aluác |95| - Vet]aá naa é5Íl,,uahfliďd.,
Modelářská sou|ěž o .,L€taoský DohíÍ l95l.'' pořádallá

modelářským stř €d'sken v Praze vll..Letná. konala
se díe 2c. dubna 1951. ProtoŽe lnodelářské letiště v Ky.
jích u Prahy ie zoráno, bylo DouŽ'to nilého Dohostinslví
a€roklubu Zbr.slav a soutěž DÍovedena na jeho letišti.

ProioŽe místo soutěŽe bylo tak daleko od Přahy' v2nik-
ly pochobilelně poÍádaiícímu středisku nnóhé bbtiŽ€, l
zejména pokud jde o dopravu soutěŽících. a]e tý .byly
na Šrěsr i  dobíe z l I ldnuty '

Letenský po!ár je soltěž gumáků a ná dvě kat€go-
rie: FAI a wakefield' Přihláš€k se v t €rmíÍu seš|o 90

sootěž v (.oríěříŽ|.
AÚokInb IoÝodě|lé 'ávodv _ noJelářský

odbor !5potídrI
ll souléŽ 'lodeli lcladel o postup do kraiské
souiěže- souiěž. se uúórínili:

]\1oúg|':d íi..l ska 9rJc L]oÍoíu í' p PAL
zrv' ^,lrcn.lon xlo 'řli,' skolski létx' I
RÝr!ice' skolská le(kl jI Lllei.icc. Skokká
|!lkr lll flu|íí o nrcd.|íři zákIrdií orr!nIstr.c

s l ok I J ! ek '  mk ]oD ř . dÍd i
PÁL  h l oměh7 '  z J  ' l [ | J J t r l

L]eiJllk.ILo o,l!olU' \ sotrLůzi h\|o p||j|ášrno
cd rdL  h r  ' ' od ! l ' 1 '  v ' . ! | l i v  noddv '  l . | Ú '

DldvedIy l7ó si]íů' JuoidÍi
dosáL'Li znovtr nrÓnlkavýd]
kdez' B dosáhIi nejIeoiJch výkontr' soutě;
!lob||jJlJ olesaě pod]e př.dem ílioveného
orollrnú' l'o.!.L. iak tomu j]' !,dý Dti sou
a,l.h bývá' rŽ na ň!|é !]iin'kv sou1ě'i ne'

a Dřejínací konlisi na leiišti se představilo 57 modelářú

Počasi po překrásném týdnu s počasin vysloveně
lelnim s€ náhle zhoršilo a tak se soutěž konala za
obvtk le ŠDaln iho.  s ludeneho'  \ lhhého a mhtv i  de( l i -
véhó Do(a i l  a zd. ldbého 'eve lozápadnlho vétrÍ '  To UZ
je v tÍadici L€tenského poháru.

Po zah; 'ení Dlo ' |ovem predseJy ýíedi .ka J .  Va l l € c -
Lý 'n záýuDcem áélok lubu'Z lnou d íedl(e lem soutěŽ €
t ]  Kolíoném. k ieí i  \y ldv i||h zejména vÝznanl  soutěŽe

!mlst{|. byI odmrněn dlp-

l!.erorlg bézol.rrýct
|cM Doútg Iedn cenr. byl|
Lovlu| t !écnýí| ceMn . Pu|oví| cgnu do.

. o n ' ' e c € i y b ' t y
u  ! e íy  D ! l o \Í l  o r evýš| l

či! u $0{ xť'' 'lstg 9l.íědigr|' iť í(bylo
I9dIného n'od.|áiš. rleri by od|e| 'e sulě'c
. l l . n ! n . l l d y i ! e Y ' b l . | .

nodela'l !e rtdl n. nr
;t €ko! * 3ltI| raúdÍádt.!|odlljrl r |lD'cb

^ílon|i xub.!' zÁ. P|zgi'

lía #fue/ueo
Drc ;9. fubía roí!|a se v llo|ešo-

rě sou|eŽ nodelů |elade|. Po skoíč€. .ló''e'l iJ.:
oi soutéŽe Dředved| s. lllad|l z Kroně. v I{ a DTďi:
ilŽ. své tÍyskové Eodely (dol|lám,Že
i' iř..e-iI..',a.i "'ňrsI rróriů":ii sí"l i' ťj;lÍ;'|] '.i-iťiJ'. j'jl :
l á  leí co se t j lá  "ADor. . Iys[o.  

a c\L 'L '  a '  5 ' r  P\L
vétď.). .- li]lec' Á s.'|oři:

Pil oledváděni orlílto nďe|u t |' l\tď'l.'jl' 
iill :il !'ii '.'d.!téB lol€ se Dietri|a |atrta a z no. : |]""9

á!i'iiT'iJř".'tióiii,i6 it;i' 7;"e; ';'i]|"'ii ];;'"1.- 
*. |'JJ

neby| n|[do he|[é ště!| i ! )  . .  . . .  l ' i ' -n ' :  za z l '  
" . .Dru!ým Eodelem dosábl  s '  l l l ádj l  ' ' : : ' ; ' ' '  

.  . " . . ' '  '  ' . ' . " .  ' ' ' '
DIůlrě é rychl'oÁli lEo lolhod..Pied. -.:;.; '."'".pot|ádáí ' .  že mloz i  z  vás '  k|eř l  i sou i  'ň i .  ' i \ ' . . ' '  | ' Jc  ' '
roYíěž v ,aie|i ,,Aúďa rfyslové[o'.' i ii;;;'" |'' z,.|
n €budou tonu vét i t .  Pío l ||d ie| ic l  ' |  L lďJk J '  z l \ l  ď! '
oiše uúoi..le !Íéreíi lsen Drói €dt
šňú i. 

"jróů"t."' 
Š. Ílad|ipÍo|é'l

řiár.ii'ri. "r"ir"' 9řl déb; |aía I ll.,:. ít'. '':ít: 3l!' |3]; '::n íJ't'|'
| l .80 Ú.  měřeío od osy Úodelu p9 or ' ' " r . ' .oav to
rÍlojeí řlzeíi. To tíle' ialo ''špinavé
i""l i, i"i ir i. l i"i"'"i" tj"iá dobie Dře. . '.. '. c *..' '

"ióiIň. 
.š..síóo"l".-n".er|| q roi za ] ili;".l^,Tr i:l]' 3li] l.{ ];'

17.02 vi. tJvď€ná d.osaŽeÍá Ív.| os( 
lÝskÝ L. sk' |. . o'#i]]lli..."'u,ie ieÍ tntoÍnalivíi DÍo l.ys[ovou 3' oaldl

óbe;  naŠic[  poeust ' i [ů. .  Bío |étáno o{r ' í '  mod. |Ý  p .o  \ ' | 'Ý  vÍÚ h 'v ' lov i \

b € /  Dr |on| t ,  bez  o l |c |á ln iho  sDonovn i .  \  o ! |eoí l Jh  hod i ' ; c '  o l '  pokhu o  mkh '
tó ri,iJijiii i "ilvi t.leše;'.Do[.us o E"kT'.ldg;i'"ii.'::'"''f.i;i -".T'i:*:; 'i'
re ro lo .  Je  vsáB Íz  on € l  v |ooq I  v l  Ýdky\\  r .U7n\
l re ř |  budou |état  l  2ávéÍďném lo|e  ! | .n  |Ý| | ' r  "  Ť\]é,  ' Jko  n|dď '  nod € l '  7d '
náiodtÍ soulěže.. Dus| Doci|at s tíaíi. ||'lij" * ' Ž.lJ:'''.,::'il,]::'.j:Í'.'"';l:."i;'i

ŠDltiía Alots, ool.wáldov. Íl:é:li.il''"li"i]'.# Ť ':lT'.".'lie'T"'til'i' i:i
s 'Údely v|áíní konírukc..

obtednáváÍi Národlict| |etecrýcb';.1.I; l] '1.., i i:-,."., '; '" l '; wpředoisÍ. '.l.'i'"'i1i";:i:'!l '.:i.i: F)
I  € ' " ( r \  oobo t  ' l '  ' ' a c  o " ě  i  'Db  Ld

k l od r ' ( h  k | .  \ t . | '  o l ed .  B '  É '  Jo ' a | |  Ť . .  r Ž \
:;ll.if'..li]l"'lť;l;l! rtij:'"l:i'1:J'l.;:l: ::.iŇI rwz ̂ "\a, -.. !.l'd{.
**íi''Ť:x#;#:Ť l'..*'il,i']ili Ji;. il .:'':' ":]':l..'i:..::.". )!v|

|hnéd h|atté pořadale|ůň k!óir}ý.h oulě'| koí.nýth Y rán.| <e|orlátnl toutěžé l95l Ík.lendář Ylz.
lu r/sl l 'ý.tiory mttn|Ch ;oltá'|. oznočte modááíé, kt€ř| rcni|i ||mil a po.tupu|| dd k].l. roulělel

80 
"n rsc"*  

[ roDEL{ t



přo vj'běr účaslnikÍ na m€zinárodní závod o wak€field
cuD do Finska. soltěŽ byla zahájena a na dvou staF
toviŠtlch absolvována s těmito výsledky:

l .3
89.6
84.8
83.9
64.3

43.5
39.5
37.8 31
37.3

56.1 ó5
50 ó,
45.8
3ó'l

?2,8 33
29.5
29.3 25
29 33
n1ó

wrteÍ|eld:
l. Liska Zde ěk
2. qíŽ€k Radoslav
3. saÍfek otakaÍ
4. Res Emil
5. Němec Ludvík
ó. Kumoř vikior
7. Žo|ce| ]ozeÍ
8. JiÍotka vlad'
9. ceÍný Rudoll

10. Baitler Jti

FAI:
l. sa'fek oiakaÍ
2. Jirotka Vlad.
3. Bandouch Milan
4. cížek Radoslav
5. Měřinský Jiři

7. Jánošik Pavel
8. Rolbínek Josef
9. vartecký Jos€f

t0. Novotný Jiři
2 3 ,^vc€lkem se umísiilo v kategorii wakeÍi€ld

kategorii FAI 2l 5otltěžlcích'
AbsolutníŤn vítěz€nr soutěže stal se Z. Liska a získal

k lásný st i ibÍný pohár s  vénováí ln l  po iadaj icího sLře.
d|sha1jako p ivní 5vé kalegor ie !eŠle dalekobled '  vítěz
FAl o- sallek získal rovněŽ dalekohleJ. které oba vě.
novalo vitězům MinisteřstYo dopÍavy.

DrÍzí získali plnicí p€ro kvalitní značky' diDlomy a
olakeLV a ostatnÍ UmísLéni by l i  Dodé|enl  mater|á lem'
oieoptátnvnl no Lelec(vi' Leteckého modeláte a lvlla.
dého technika a vklsnými plak€tami a diplomy.

Uvedené časy jsou aritmetickým priměr€m ze tÍi
st4rtú a proloŽe počasí bylo studené a vítÍ slabý' !o-
dávají iéněř nezkreslený obÍaz o kvalitě modelů _
ouŠeň. určilý-i výhÍádami, kteÍé by Íeměly býti,
Dř€hlédnuty zejnéna Dro výběÍ íčastnikú Dro wake.
iield eu! do'Flíý(a' Je pochoplle|né' Že modely pro tak
významnou soutěz býlý vyrobeny včlšinou z ba lsy i
kdýŽ nodeláři 5 iěžkým sídcem na to obětovali své
posl€díí zásoby. Nutno zvláště vyzdvihnouti' že modety
pro wakeÍte|d by ly pro\edeny vesmčs s Í in išem mezi
náíodni úrovně' ovšem někteřl soutěŽící byli značně
handicapováni gumovým motor€ÍL Prvni dva na Dř.
měli gumu zahraničního 'ůvodu a tř €ti sumu naši' Bylo
vidět ihned. Že Droti této guně není možno vyhrát' pro-
toŽe ptvnim v tabu|ce stdČi lo k Časům l20 sec '  jen as i
40 až 50% fiožných oÍeěek svazkl' kdeŽto Ťnodely s naŠl
gumou dosahovaly těchto časů jen výjimečně i kdyŽ
pÍacovaly s otáčkami svazku. hraliČícími s havarii mo.
delu. Proto také nod€ly na př' Lisky a cižka šly při
Dos ledn;m s la l lu stejnč sve ' le  jako p i i  prvnim. kdeŽ(o
Ínolor na Dl. salfka jevil v losledním staltLl jlž známky

ze podmínky w c.' dovo]uiicí míti v soutěži dva
stejné modely s možností vzáienné výnény jeji €h čás|i'
jsoll velmi .ozunné, bylo viděti v !říDadu modeláře
ceÍveného. s čas€m 78 vteřin v pÍvnim staíu zasáhl
by jistě váŽně do pořadí ve špičc€ tabllky, kdyby pře.
trž€ný svazek nebyl zničil tru! jeho mod€h při Dokusu

P.o výběr druŽstva našich reDr€sentannl lro w. c
ve Finsku bylo by proto vhodné us.ořádati jeŠtě jednu
výběrovou soutěž jen lro zvané a zaříditi. aby Dři ní
všichni so'rtěŽíci mčIi stejné chance a byli tak Dř'nuceni
Dodati se svýni nodely nejvyšší výkony. Doiovati sou-
těŽící přiŤněřeným mnoŽstvím balsy a dovezenou gumoú
n€bylo by. soudlm€' nepřekonatelným Dožadavkem'

Na Dřipojeném obrázku je vítězný model wak€|ield
zd€ňka Lisky. lns. schub€Ů

Na obt|i\cich \'idite něholik noí]elá lrD wake|ie|d, k|e|é
soutěžllý. vitězný nodel Llsklý ie na drahén obrózku
allola (z. Lisko drži nodeD. Pl|in bude v Dřiš|im čisle.
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Na tom bi snad nebvlo na pmí Dohlod nic ta} zvlášl.
nlho' ale oDi jsou tam modeláh v placlrařs&ém lÚsu'
kd]. se má školii zcela novými Ťnelhodami. Něcq iako
bvl svd'bo času lrobltajicÍ kurs ED v Hďkovick-}. Á
j.ou m€zi nimi modeláři z Kladía a by| tatow heztý
den a z okna jsem Yiděl. jak s€ ba1i hezké ''kumúlký.
_ tat Íu to nodllo a \ťdal jsen se na cestú. A ŽalÚii
z toůoto níía' Že těsně'pted Kralup€ma laraŽít€ na si|-
nici. kL€rá je snad nejholší si|nici v celé reDublicc íebo
snad v colé EvroDě. Á Dk}nu| isem dvatrá| nebo osm.
setšestDáckát duši. Írusil jsen spravovat a celá c€sta
se tim oďobďa rÍaÍibalovu Dochod! přs Álpy. Klel jsgÍn
a vydá|Ž| ]sem se v trobez9€čÍ, Že mn€ stlnice hdde Ža.
lcvat a tamíéjsl obyvarelé nenáúděL. AIe dojel isďn a
viděl ls€ml Á co jsgin dděl, věmě to tu oovím' vŠen
Í}od€lářim zprálxr podávaje...

viděl jsem zářící obličej€. Ne sÍad nad mýrn oříchodein'
ale nad lÍm vŠím Bvl takoYý hezký den' na slariu dva
nové žluté ..Jeiáby.. a ll kluxú-Í'odeláirů ve dvo! dÍuŽ.
s'v€ú se dvěmá instnuktory' Á kdýŽ jsom úížděl do
vral (ak ..Jeřáb.. zrovna stanova] na mvijákl|' strmě
stuuDal a zvolna obellouval dlolhým obloukem kralup-
ské ietiště' A led. 'rositÍ, aby laskavě ti. kdož kralup.
.ké l.tiŠlě znaji, př €sko{iu oěkolik řádek. ncbot ličit

nďelái ne@atmě Dodběhl '.leř{b-a..' Íepovšimnuv si
'.]i.ii"iti.l. 

.óiisra'uěi"t 
kla'ek. Malý roaněr těchlo

ií"fit.i";t".i|l; ié moaetár prost neviděL vyslovil
i]ii"- ora"i 'ó. mú,ďne doulat. Že komp€lent!| m'ni'
iiÁiiŇá ii"a"ui nápravu znatelnýn zvě!šenim přislá.
;;ř"j ki"ři u jeiába, avŠď obdrŽel isem bobuŽe,l
ói"i-}a riiio" rDhu jen zdvofile nazvat lako odmi.
..Ň;irěsH 

teDto Dolitováni ho&ý ptípad byl jediíý lý
to]o oi"trri _ a t;k lze doular, Že stáři mod€lářšli bar.
ói-'i"i.-i."..i nóe"tnymi liivam ze závodú, klání'
item ťumajú a rúzných kratoc.bvili m.delářslycn' tr€Dl|.
a.áii.r." 

"vř* 
Š!áoúm liipojovati leště bou]e' o radost.

ném a kmarádském o!Žduši svědči i to _ prostÍl. lsem
;ř;L: ;éiió ;'*d";"*li svélo tvrlenÍ _. Ž€ byl ie.
ň.á.ři'a"lii ó.óu we ltli oholen a zbaven cnmýri. tte-
;;.;;.i"d-;;i'-ňli" prom.nit v tvrdý l'.oýnalý vous bra.
;;.řiJ .i;;;?ú;-ň';'; óúivým hlas€m. ac]$liv dosuJ
iiiň1i.:iř.í-i"",i."É"""ii ;luiouČ.}é iami house. Mélo
íá.i"'i' otval. ia-kmile na vás t€úle cbapik pro'n|uvi|

. měji ist€ ilusi iamfto trávníLu. na něm2 se pasou
och;];;;á-Ío";la. Poiád js€m ne!ěděl'.co.mj na něln
;iá; d'i;Ňli ij ml ostaLni vysvěllili' ž€ byl zbaveo

i ó  ř .kn; . fut l "ď.  nebo . 'co ta nďa. .a rak,  a|e i idak
íic' Litají í' Drosrě sam|. Uvédomil jsom si, Ž€ mají
Dlavdu. Nám to opravdu trvalo ďoulo.

Uvědomil jsem si' Ž€ jsern přec€ jenom přišel za ně.
iakÝm ú.€lem a dovoli| jseÍn s néiakoo t! otálku. Já:
:.N;vadi vám ilslruktor Dři lilaíí?.. on: (kýval) .'Ne.. '
ioriž (wtěl hl.vou) ano..... N.b]'I jsď! z tďo moldrý.
Ť'k ňi to vy|oŽi| h€zky po selsfu jasoě á Jadmě: .'Je
to rak: tjči tě' Že to ani nep@ná( sed| |am z. t €lou
- 

" "a 
ron dě|áj všec'bno !ám. Uděláš třgba i cbvbu

a mmazes s i  z  n i  a v id iŠ' Že lo vúb € .  n ic  ne!I . ' . . .Rá l
h!.oři7návám. Že si kluci c}válili oba inýruk|ory: Toí.
du Půrola i Miru s|aňka. A|e nerad piiznáváÍn _ al €
musím to k.iricky ptiznat' ďci.li být do.ela objektivíI
: lJ neovl sropiocenLně s chlapci sPoloien Tonda Pú.
rok. . .  . .N € zab i rají vŠicbni  stejně. . .  něk|ef i  dě la jÍ po.
ct ivá a ie něk leÍi  nedovet lou zabrát ' . .  Nevím' kde
tohl€'mo}ou modeláři odkoukat. J€stli snad' iak isou

. Dolád na tetišti mezi plachtaři _ no' pod|vel se sám.....
í uaei 

"on. 
viděI 

'isem 
chlapce. kteřÍ tlačili ',Jeiá-

No _ al € k věci chá.
9u' že s€ ťady ldukům
Iíbí a slyšel jseln od Íich
safinl chválu' Á vida
jsem klidné ceb€vědqní,
íad Í|oz!áníÍn úěČeho no.
véňo. Ještě včeÍa pouš.
těli 'JeDeňáky.. a dnes
řÍdI letadlo' Dostal jsem
ten koŤnplex néuěcenno-
str nebo jak se í,Í!1 ří-
ká. \lo _ Dředstavt€ si _
tatol4ý chlaDft se divá
někam da,leko Dřes Ínou
hlai"u a řekne jen lak lni.

o\zduší kralupského letiště těÍn' kdoŽ jej aaji
IošeÍí dříví do lesá. Představte si l €tiště řovné
óúo"iíiiatunsietb tet'sté téÍn, kdoŽ jej zÍali by byto
noše!í diívl do lesá. Piedstavle si letišlě rovné jako s|úl
a o€vné jak betonová deska. Niede žedná 'Díekážka ̂

moďodem' Že jim to ^' - '
i 'ko jde Ívc l  e.  že i ia i  " - '  . 'jako jde Íyd e '  Žej i !í
to děIa.jí bnhví jak dlou-to děIa.jí bnhví jak dlou-
lto' celá létá' ted už |itají sani' instruktoÍ j €n tak seT

iai'l j"i iEu. tprostiod' jsl ztrác€ný a malý jako puÚ-
l.itú .Ié [lá7něnÝ fuch. vŠUde radoslnáiii] ,c.i jomu .ijý. al€ ukázněný rucb,

pú"J u-"ito. žádný zmatď. 4 já n€vím.. . přiDadá
nd, Že tam vŽdýclry .svÍtí
slmce a vŽdycky je tas
nilo a klidío.

Kluci cvičili sraÍy a piistáíí. Píéd úm létali uŽ

" 
i.óvle.íď. viděIi ]nstÍu*tory létat vysoko v termice

a námáúat různvmi 'Dúsoby Luňáty na ďň a klooce.
nt. Ňepr"i isom !e nic' věděl isen' Ž€ všJchno přijd€ s1-
mo. ostahě nebylo moc čásu na ie.i- Jako ná Íolotocr
íáiruoó"il ;eóď ctrIapit za druhým ía přďnÍ s€dad]o
..jiiá.la'. _'lz jej kaňarád kurtova| a ž s€da| na,ád-
rii leaáoto insti't<to. a !Ž .'JeŤáb.. plaval do '.ýŠky
iinnym o.ltout.e.n závěsu ,"za Íousy...a !Ž zmeíŠeny
:l €iáb'. do rozněru většiho mďelu oboplo va| l €ušlě'
iiéitv aate*o a uŽ z druhé strany nasa',oval na Dřistá-.'ii-ť 

roieiňď"á a zno\'i. Díval isen se na to d|ouho
á'dbúo a poiád Ífue to zaiimalo. Pravda _ při mém
oricmau .oe trochu zarazilo. když js€m ziisti|. Že zná.
;;ý modeláísK, hnioÍ ctlÍĎura má !a llavě 'bouli zvÍc|
iii"iiii"ř..' lti.ó" .a kok€tně ozdobenou 'zkříŽ€ío! |e-

;iď a]é !a mfu dotaz mi bylo ochotíé vysvědelo.'
ží.iě.i'"o.l"í 

" 
}-ea:^- havarii, nýbÉ Že imcmvaný

bď. aš iak ukazuj€ neumělá
křesba č. 1 a pÍotoŽe ÍÍlám
sm}.sl pro třIdění. íazval
jsen to .systém vo!sáč...
TyDická je' 9řosím' DIa.
covnl výška t|ačícího' mÍa.
čená jako Pv. Á Ýiděl jstjn
chlapce zabírajícl systéÍnem
,Pulír" jak ukazuj€ olrázek
č.'2. A ÝšinÍěte si' 'Ío6lÍt.
Že hodíoty Pv jsÝ'r v obrá.
c€ném poměru s vyna|oŽe-
nou taesnou ÍámalloL Přes.
ně totéŽ uvidl|€' kdyŽ s€ tá!.
íe lan*o od zDětného na.

U.olorňI!g!. or'Ú|e csLL'.. Nlk tobr' !..!! !|- JÚoÚv. l' ' ról. oru'||. !odt| Dl.;
;;;.;;i; x'úd.t|' l . !. P.d. h.d. dodrvr! lýlÍrd* { 'u.''o! obl?dú.vlr orrÚl!.d lsLL r.c6

..iffi.l-.;;-|'í";fi; ó?,ó;ii.d. o't..in.|.. rD'.| '.'k lb.r od.h.l'
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Pro mladé i sÍorši
]ak ie všeobecně znóno' čtoÍ ňodeldřský čQsopis

ýšlrfuú od nei,róžněišich ýědcl' až ,o dětl' kte ieště
s,l ý houbce (tichd touho ,e.lah|org _ Doznimka sa.
z.če). Pečuiene o to' Úbychom ,řinedi -Úo kažilého
něco milého,. t s o.lpočiílkem Úo dalši prócl či sÍt'|ítfum.

Model' ktefý dnes předýaýÍne ndšim neimlailším čte.
niiihn' ie ýIaýně takoýli ,úce' kte|ox múže provéstí
osdlletý Houček i osm!1esdile|ý nodelót' kteú učí s,é

Týar' o.lelu? zaÍižent? Těžiš,ě?
Pfosin, zde isou Nkteú technickli data:
č|yI|ka kartonu (sešitoýó oblilka a ,.), nážkr, a |o ie

ýše. lešlě nashfle umě| zýě|šiti bočný pohl..I n4 složefiý
k,s fut|o,n'. Ke konci Dol,isu třeba a,odat. že nodel léló
pnotttlně a v každém býtě l nístě cbdněnén před

le třebo doda, ýice? Le.la |o' že zhoto|'edi no.lelu ne.
DiebočI .lobu Dět minat.

výkres obiosňlie hlayni pos|up ýýtob' _ a iiž le
moíIel hotoýý! Model může také slo|1žiti iako cennó ,o.
můcha při ýýkladech aefod'namiký ý nodeldřškýlh kw.
sech a neni ,eíl! určen pouze ýro úeinla'dši' iok ie'ko-
nečně uýedeno v nadpise.

obtózky modeb iso,, krcsleny dle soi,ětské přlt&lkl'
''P 'ce mode|úského kroužk!',. od M. l. Pankov4. Ně.

před d.uhou .elonátodni vý'lavou
|ét.dloYých nelel Y Poltku.

Lelecké modelářslví Y Po|sku íále vicě 'akot.
vÚ|e Dezi DládeŽi' tte.á l.k lsku{ečňlle své
lt€slo ..od nodelu t vělroni..' lt|ádež ráda Yldí
slé mode|l léiat' ale \e|u čáý této nládeže by
se Íáda s€zÍárni|a s€ slaYbou &lonslrut(cem| sllt-
iečtrÍch Ieladel. Tilo nod€láři s. Drolo ŽaDývaji
slaYbou modelÍ. tteré jsou přesnýn'! loDienl skÚ.
tečných letadel t. 2v. natct. veliká hodíota
tohoto dÍnhú modolářív| soočiYá Ý dúYďech
hIsrorictl.ch . tr.choýíých.

Da|Ši s|íuninou isou mode!áři' kteři se 7ábýva||
stalbou leladlov\.ct nakct k Úč.lům Douze deto.
.ačnÍm. Škoké pole jejht lYoiilosll t € zde n€.

Aby soustředllo Íelcet|íělši Dráce tototo drÍhÚ
Dod.tá řs1vÍ .oŽhodIo 5el ' ředsednic lvo L € tecké
Lisy zorx..lsolali Y tomlo roce ''DřÍhou celoíá.
rodÍi ťrttaYu leiadlovýct Úakel v Po|stú'.. Yt..
íáIa bnde oterřen. Y řiiío ťe varšaYě. tjtol €D
týst.Yv ie DředYéíi občaíůin bo| |idstva o !o.
!rok' Uká'e' lat \ltÍlale mÚsct č|o!čk oracovat
a přem!.šlet' aby dosáhl lepši a šfaíněiŠí budoÍc.

YýslaYa bud€ ntí|i lato odděleÍ|:
I. Lelad|á Ie Yátcé o míÍ.

!I. nlslo.|e Dols|iéÍo |clectÝi.
lIl. Letadla nlská a soYělstá' dotÍmcílílící

tislorii syčlového le(eclvl.
/ J\,' DÓÍ'raYtri l.tadtá sďčtská a Dolská.

Y. Detoračni nodely. -
Yl. LéIalicí natety |e|adé| a Íekordli mode|y.

ve ašect odd. (mimo v a \I) Doho|l být Yy.
staYené nodely oouze Y měříllí l:?5. Měřít&o
Í!ode|ú Y odd. v le |ibovolné.

r.ýstava sÝýn pro*raDen i vtodnýn rozvrŽe.
n|m dá ilslě obča'ům kÍásíý Dř.h|ed o his{orll
polstého a soYčts|iého letectYi. Bude obsahovatl
| čelíé/ |ioístrútc€. dí€s iiŽ m|ádež! íe.{áiné'
l t € .é.íanena|v sréto č!:I  lŽdy Y l . ' iamný nří.
íos technlctém! DoÍroftu. ]vtlno to okáže I zruč.
nosi a doYedtrost polských node|ářú. Mode|y bu.
dou bodorány ' konstrlkteÍú íell €ošlho modelu
bud. !dě|en iltúl ,'r!jl €DšÍ node|ář leladlovýct

t'ljáčku. Poznále ďlapíry o rúznýď hoórolách Pv iat
tá!Ío! něco nelidit €Inéůo. za s€bo!' a to i € laÍko. To
vátD ukazují obrá.d<y 3 a 4.

l.o&lÍb ics b|odl |úo .l.lého 'Úě.l.fue .ob..!o 'od.|rř.
.rá!o 'r.coÝ.t. Drc h.lc| Y.dor!|to .t.l.!o Yý.vlróYéno !G.dkr.
Dro ú0.l.l.16r. |lllnr.ory. s|l.dbro |. !|oo Prú!. Prolot bod.

v.doldto (. ndlno!) r.ltara..
PodB'lry: tér í.9o|t 25 |?.' dst.l ..úosbtú| r.d.|r}.Ú .

lí.kullorlll č|'!ott D.d4.l . *bo'!ol .
EÓdóÚrrrr Dř|!.d!ě ||l.r.f .h.o.t l..hlcrr t r.or.{cr.' LrdroÝ.

\ú|dv . @b.Ú do '.dí č'.ód| 'Ú|t.ti. Úycr|... !l
dr.{: ^.reI|!b Rcs' !od.[r6r' o.|h.Í' s!.ér'

Ál€ vcelkl _ a na to.n s€ shodli o'ba instruktoři _
je bned znát. Že jsou to. mode|áíi a ž€ zákony |etu Dro
ně neiso! nic nďého' A.z loho isem měl velkou radósl
Á rád věřÍm jnslruktoru SIaňkovj' že je s nimi F.dostná
pláce a že ďlapci dělďI deníé pokroky a Že jin to lé-
láli ide oDravd dobře. ''Nevěiil jsem mu.. _ íekl mijeden z nicb' ,.ž€ le,tím opravdu s&n' 'e to sáfi řidÍm.
ByI |o takový zvlášm| a ditný Docit... Tak jseln mu
lo lekl a on rni da| rúce na ramena' abych měI jhtoiu,
Že se. 'ku ip lu. .an i  nedotkn € . . .  A l iLa| i  i sme UŽ v leF
mice. To jenom řekne: Do!'o| mi trďku' já hem to na
chvíli pustil a mk kdyŽ už jsme byll usazeni v tomíně
(povšinněte si těch vysoce od,bomýoh výraaů!), tak mi

N€mďu se šířit o všem' co is€m slvš€l. To byď po-
psa| celého Mod€lář €. a l,o nejde' A přál bych vá'D
vidět' iak úpomě k}uci Dřgmýštoli' když jsem cfitěI Ža
kaŽdou cenu s lyšet '  co se j im n € l íbÍ. No _ by l  jŠem
sám rád' Že mi Íg'noňli řÍcl opravdu nic v tomto směru.

Á na závěÍ ván povim' co se ni |ibilo neivíc. To' Že
si tatn ti kI ci *vzalt mď€lářsbu Dráci s sebou. Dvo-
řák po skoíčeném progmnl| Douštěl .,úéko.. _ ovšem
dluŽno podotlnout' že modeI i modelář bvti hluboc€ otře.
seni vosyko1ýni pokusy naučii .'účko.. Iílat b€z motoru
a Íloznámkami KaÍla BáWnIa' že ''to bručí jako m€ďu-
rák ve škatuli.. a mloha pďobnj,ini. A kdyŽ isem při
šel do ubikace _ _ viděI js€m na slol € truo bach.até-
ho lvakeíielda. ktetý si ti (uevím, ják jé íaz\.at)' vza|i
s s€tou' aby joj ve vo|Íých ďvíích večer Dotál'li. A na
skř'ni byly jďtě dÝě koslry kiilel...

Ně.
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His|ori, le|dd.l |čžŠich yzduchu.

Áěkoliv jiŽ sir.oeorge cay]ey' !ar' r. l?73 v Atrslii' ve
sv}tch četných pojednánich o problému letad€l těŽšich
vzduchu velmi přesně íormoval podinínky, jinŽ musí vy.
hověti letadlo schopné o9ravdovéI'o lelu. Dřece to lrvalo
lémčí 80 rok'.]. n€ž vzléllo do vzduchu Drvni mo|orové le.
tadlo. celá tato dobá by1a vyplněna nekonečnou řadol
někdy aŽ Íantastických pokusů' bylo poýáveno na ýa
tĎodelú. z nichŽ někteÍé pěknč létaly a přece skutečDé
stroje zklamaly' AŽ tepn'e v Rusku kpt' MoŽajski po
dlouhých studiích a přes naprosté nepocholení s|átních
úřadů ses|rojil první letu schopné letadlo. s nimž 20. čeí-
vence r' 1882 Drov€dl krátký sice' ale přece jen lrvnÍ let
na svělě' BližŠi pojedniní o MoŽajskóho 'ráci buqe uv€-
deno v samosiainé stati .,Historie Íuského letectva...

Další l €tadlo, které až l0 let po Možajského pokusech
se doslalo do vzducbu, jesl na tehdejší dobu obrovské
letadlo zbrojniho |echnika a vJnálezce kulometu Hirana
Maxima (obr.4). S€ sfou Draci začal v t. 1889 a Dostu-

poval veln' methodicky. Dokonce své aerodynamické
zkoušky Drováděl jiŽ v jakénsj ae|odynamickém tune.
Iu, kterým pphíněl vzduch rychl.sti až 1.l5 km/hod. Po
laklo naby|ých zkušenostech přistoupil v r. l89i Áe stav.
bě velkébo leladla. HIavíí .ozmčry'byly tyto: rozpětí
3l'5 m' délka ?l m a výŠka l0.5 n; taŽeno brlo dvrma
vrtulemi pohánčnými dvčnu Danlimi ýroji o l80 ks. vá.
ha v lehr byla 3ó?4 kg. Pokus! byly koíinv velmi oÍJa-
|mě a Droto nad .ozbČhové kolejtlice bJ'ly namontovány
trámy' omezujicí zv€dnutj slroje jen na Ó0 cm vrtš}y.
A skltečně při jednom potusu se letoun zvďl s koleji
a uletě| asi l80 m' Na,měř€fý vztlak přesaloval o 900 kg
vánu sřoje. K volnému leiu však nedošlo' 'poněvadŽ skoj
5e pii DokÍsDých |ozjezdech íozbi1a ná nový stroj M..
xim jiŽ n€sehnal potřebÍé eníze'

ZajÍmavýn Dokusen byly modely amerického prof.
Langleye' se kte.ým v letecL 189l.96 oodnikl řadu zda..
řilých pokusů' Jeden z posledních mod€Iů (obí. 5) o ro2-

|,uáte všit]*i theé tzď&*t* 1 9 5 1 ?

nějšl naDodobi|j nejpNe klouzavý let ptákil a do takto
vvřešeného letadla Dak zamonto'al Ínotoi. Plných 25 let
stlldllje se svým bÍatren Gustav€Ťn Ie| otáků i hnryzu'
Drovádí nesčehá měřeíí Drotilú a odDoru kříde]. k|erá
uloŽil v kíize vydané v roce t889' Postavil několik kh.
zákú většinou závěsných tobť' 6)' u lichž rovnováhu

Obr. 6.
nikl Aneričan o. cltanune. k|ent se včnoval hlahě stu.
diu stability leiounú. SVé Doznatky uloŽil do četné lite.
ralury, kle.á inslirovila k lroreěné Fráci Dozdější h'ůF
ce nejen letu' ale i !Ývoje schonnél'o notoro!ého letad.
la bratry Wilbuťa a onvilla wrighty.

NejDrve přacovali jako tiskaři' tJotom novináii a nako-
íec si zřldiIi v Daytonu továrniěku na velocipďy' Jako
velmi dovedné mechani&y je zaujaly poklsy L'lienthalo-
vy a chanut.tovy. odebrali se r. 1900 Ía pobřeŽi so-
verni Karoliny' }de na írnérn, a|e vč|Íném koDci u Kit
ty nawk konali tajně své Dokusy' Postavili dýa klu-
záky' ale nebylis nimi valně spokojeni a Droto se vrátili
do Dartonu kde v imDrovisovaDém tullelu ofoukali přes
200 nodelů a výsledk]' p€člifě zaznanleíávali. Po takto
nabyt}tch zkušenoslech postav1li tiÉt' kluŽák' který se
stal prolol]'lem budouciho nrotorovóho letadla b.atří
Wrightú. Mě] celkem 28 nť rrosné plochy a i s letlern
vážil l30 kg. Bylo s nitn provedeno na lÚ00.letú !elm'
úsDěšnl.ch do vzdálenoýi asi |80 ln. PÓ tčchto Dokus€clr

Ob/. 7

začali rnysleti oba bratři na vhodný motor. ale len' k|e.
rý by jim vyhovoval' na světě ještě lebyl. Proto v Dro.
sinci r. 1902 pustili s€ do }onstrukce petrolejového mo-
|oru. Podařil se tak, Že místo očekávaných 8 ks měl
12 ks a váŽil asi l10 kg. Byl to ejlepší motor světa. Po
oečlivém výzko!šení obou vrluli postavili zvětšené a kor.
mid ly ondl řené |e ladlo.  k|eré v; l ' lo  500 k3 J mČ|o
46 m'p lochy '  P lot ibe2nj  vrtuÍe byIJ '  pohi jnény od mo.
|oru řetězy (obr. 7).

Bylo 1o 17. Drosince r. 1903 za poměrně sihrého mrazi.
vého větru. kdy orwille wrighl po ŤJ.vé se zdvihá s mo.
torovým letadlsin od země a ve výši asi 3 nrlletěl trat
2ó0 nl. DalŠí lety téhož dne byly stále delší a poslední
lrval jiŽ t nlinutu' Pa} již šlo vše oomčrně hladce. 4' řlj-
na 1905 uletěli jiŽ za 33 Íninut47 vt. tiat v délce 33 km''Iehdy jiŽ nabidli svůj patent nrinisteřývu války Spoje-
ných stá|Í. al € zakázku na dvoumístný letoun doýall áŽ
v roce 1907.

,r: :::ií:,,,;,:,::::,,i"Ii3r{ t

udržoval rúznými

iedy prekládánin
|čŽiŠtě. Byl nopo.

lečně Dlacht i la  kte-

letadla. Bohužel 12.
srpía l89ó při jed-

Liliénthal mčl mno-
ho následovniklt' z
íichŽ zvláŠtě vy'

pěii 4.3 m a lá2€ 13'6 kg
byl Dohíněn lamÍn střoj €m
o sí1e l'5 l(s' Po kalapullo.
vání s lodi se vznesl do výŠe
asi30 nl a kroltŽil asi l'5 min..Po zaýavení !.tuIi rJřešel ̂ 7
kIou,avý lct a hladce Dři-
ýál' Po lčchto ús!ěšných po-
kuseclr obdržcl státní podpo.
ru na Dostavení sku|cčného
strojc' Árkoliv leloun byl o.
Datřen velmi pčkným bcnzř
íoÝým nrotorem o 52ks' pře.
ce hned Do ýartu hava.oval
a kdyŽ i druhý stroj se roz.
Iomil' zaýavilo ]ninisterstvo

další Dodporu. Letoun bJ.l dán Do opÍavě do musea' od-
kud v roce l914 byl zapůjčen znÍrnénru kojlýruktéru
curtissovi ke zkouŠkám. A skut€čnč po malých zmčnách
se nčkoljkÍát vznesl'

zcela jinoll lrretlrodoll posllpoval při řcšoní letadel těŽ.
šlch vzduchu otto Lilient}al' který pokládal 2a vhod.
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v době' kdy bra|ři wíightové nabízeli do EvroDy s!új
šlroj a zarÚčovali lerv délce 50 kn ..léialo'. se v Evro'
Dě jen na vzdílenost ó0 lňetrů. Nikdo Drolo ABeričaaůtn
nsvéřil, aŽ když Dak 8. srDna 1908 zalétávali bratři
wrish|ové ve Francii svůj flolý slroj, tanr Dostave!]r a
určený Dro lrancouzskou vládu' jásaly da\y Dřátel i ne'
DÍ^|e|.2|.  zár i  téhoŽ Íoku léta l i  j iž l '  l 'od iny a uÍaz i| i
Dři tffn 90 km á 3l. lrosjnce dokonce rJÍo|etčIi tral 125
kín z^ 2 hod' 20 miÍ1.

ve Francii zalím santos. Dlrmont Farman' Delagran.
g€' Bleřiot' Lathan a j' DokouŠí se o ''dčtské krúěky..'
SaWýn s€ stal vy'i*ajici letec-konstruktér Louis Ble.
riot svýÍn historickým ]rřeletem kanáIu La Manclle v dél.
ce 3l km. ByIo to dne ?5. července 1909. Jeho v celku
malÍ iednoplo.n lk (obl '  Á) mČl rozpi , l  7 '6 | l l ,  h|oubku
ki jde| | '8 m. no(nou p]ochu l4 mr.  morol  Á||zJnI o \ ! .
konu 24 ks' vzduchem chlazený' vriha 340 kg (tedy o l20
kg méně než w.ight).

Po torn|o slavnán let bylo definitivně dobyto vitěz.
stýi letadel ..těžš'ch {zduchu.. a .ozýoj še] kuDředu mí.
lovými kÍoky. Roku l9l0 Lathan docjluje Do Dn'é ťÝš.
ky 1000 m na jednoplošníku Aítoinette a ,\rlornne ťych.
Iosti 10o kn/h. na Bleriotu. A téhoŽ roku překonává Lat"
hamův rekord Legagneux a docilule na Bleriotu 3000 rn
výšky' v této do}ě rDo 'Pé přeléll chaYez Alp!' al € 'Í'ři
Dřis|ánÍ bavaroval a v le'nocnici llmřel.

v roce l9I2 je překročena výška 5000 m. v .o.e l9l3
dosah$Je Legag'eux t iŠky 6000 m' P le\os l  rychIos| i  20Ú
km/h. a PeBoud na Blenotu níoýádl oBni Io|eckou akro-
bacii.

Do toho|o vývoje letectví ,ásáhla v roce l9l4 svělďá
váIka' kte.á jej sic€ úsDíšila' avšak příliš Jednostranně'
PožadÁvky na vojenské letouny jsou o'ěkud jiÍé' nď
'a letadla doDřawí a turistickí. tllavním oožadavkom je
v€lká rychlost. Tento poŽadavek byl splněn zvílšeIín
výkoÍu rnotorů. Proto válka měla vljv hlaýně na zdoko.
fl enl motorů, kt€ré se staly nejen spol€hl'vějšíni. al €
i značně lehčimi' Spec. váha 'notoÍů v roce l9l4 byla
plúměrně 2 kg na l  h. .  a le v roce l9 l9 k|es lJ  na po!.
hýc||  0.9 kg 'ks.  zvý5ený v '}on jnét i  znaČný \ l iv  na
slouÍJaloý letounú. takže v roce 1919 Čin'l doýuD jiŽ

. 9000 m.
Po skonč€ni války by'y zakládány prvni doDravíi lin.

ky. na nichž bylo použjto lizDůsoben\1ch bomtardova-
cích lotolnů. Brzo nalo s€ však konstruuji sDec'á]ni le-
tounv dnnratn i '  onat řené lůznýnl  2a ií7enimi pro z l ' |en.
šeni přistávaci'rychlosti (štěrbinové křídlo. přislávaci
k|apky) s kabinami Dohodlně vvbavenÍrni a ňa delších
IratÍch 2avedenJ l  iocn '  (|uŽba. Rozmérv |eÍounú (e s lá .
Ie zvč|šuj i  a la lo \nahd -  le loun aŽ Dro l00 osob
vedla firmu Donier k postavení vodíího letounu .'Dox..

s dvanácti motoÍ!'' By1o to řeŠení Dešlaýné. poněvadŽ
účinnost křidla byla sniŽeÍa molor],' upeÝněn]rmi Ía
křídle iak, Že výkony l €1ounu bvIy velni Špatné. Při po.
kÍsném dá]kovéln letu letoun shořel.

Nastala doba dá|kových rekordních letů, vlcholících
ookusy o píelel Atlantiku. Bylo lo 20. kýěLÍ'^ Í. ýn'
kdy se v!.praril mladý americký pilot Lindbergh zcela
sám v nalónr letadle ..sDirit of st. Louis.. nad vlny
oceánu a zaniřil k€ vzdáleným břehům Evroly. zmizel
nad oceánem a celý svět nei.oělivě čekaI na zpÍávy' kdy
3e objevÍ Lindbergh nad pevninou Evropy. Neměl s sebol
radio a tak Dlných 30 hodin byl svět bez z'Dráý. v f,oč-
ních hodinách, dI|e 2l. května objevilo se L'ndbeÍchovo
letadlo 'ad záDadnÍn Dobřežím Francie a v doprovod'|
íralcouzsk!.ch letců !ři.íálo v Paiíži po letu lrvajiciÍr]
3Jl-'j hodin.

soulěžň| mode| ,'vá'k. 2,,.
T.nto dodeI lzn'k] vývoje]ň Ž nod.Iu.'vá'

bl 'e lehd doble l.Iové
\laínoíi ]oně Dodýllně zvýšllv.
T.u': Podé|níly |l!pu lsou ze sntrkových llšt

!ice je 7 vlbovóho dřelr a Dodvozek se
připevi'ujc } tuou 2]!huiÍn Daollové
tJbky' pn|\|i'elé k !rv' l DreDá'c. l.!Du.

xlÍd|o: Jé '.dnoíostríkovi, Náběžnou h'inu
!r0Íi lií] 2!3 nn' odtokovou htJi! lvoti

hlavni Íosnik {ya mm.
\'ý.kovlr: NíhěŽná l odlo*ová hňna ! |iš{ý

sn'{íNki je po!Že ia kvé ýrrné'
ce ý ]nodel j. pol.žen hodvibiým DápíÍ.n

Lel jíoddú E v €]í]i poňá|ý' *|ldný a 3la.
bi|ií. ,I €n(o 

nlod.| zilkal DlvnÍ nlí:(o své
kíkson. v Třinli ur vg|mi '|nolo vétu'

R' tlÚbsdl.l' z' Á' TÁTRA'

. }vod?lliÍslýi ý Německ. denrckra'
|ichó rcwblite se sIil'ně rozvÍjí. Za'
tím co v záDadnin Nčmecku je veŠ.
keÍé spoÍto!ni ]et€ctví zakázáno' Yě.
nuje vllida Nčtrlccké dellrokratické re.
oubliky ÍJlnou péči nrodelářstvi i plach.
lčnÍ' kle|é provádí Slaz svobodné nč.
' leckédeInokra1ictén' ládeŽe'  .a.

Nás|6dují dalŠí přelety Áťlantiokého i Tichého oc€áDu,
letý k sevemimu i jiŽnímu pólt a rekordDí letý l(olom
světa' z nichŽ nejle!šiho času dosáhl ! roce 1938 Ame-
riěan řlughes. U'etě| 25.000 km za 3 dny. 19 hod.' 17 min'

od roku 1938' ood tíhou blíŽicl se válký' nastává v c€.
lén sv i l{  ŠiIené 2blojenj  a s  nÍm notý '  údsný tozvol
letectýí. Bčhem války brlo vyrobeno stalisÍce letadel
všech kategorii. výkony lnoto.ů rapidně struDaly a s ni.
ni současně stoupaly i výkoný le!ádel. Brzo dosahuje
se hranice rýchlosti' ůad níŽ v'tulový pohon se stává
klalně melrcsoodá ý. Prolo se úsilí &olstruktérú sou-
středilo na nový způsob pohonu letadel. který aŽ dosld
byl tajně zkoušen jen v laboratořích' Byl to jednak po-
hon raketový a jednak motor proudový' ZatÍn co lohon
rakolový nale,l plaktjcké upotřebení jen k pohonu dál.
kových stŤel' byl oroudoýý molor běhe'n války tak zdo.
konalen. Ž€ ke konci víIky bvl jiŽ bčŽně nontová! do
rychl'tcll siihaček' dosahujících rychIotti až 900 k|n]h.

TÍn Do]oŽen základ k úové době v letect\,í. době z!u'
kových i nadzvlkovýc]l .ychlosti _ a Fnad i dobč Íate'
tových l €tadel. Poki]bvíí|'
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Upravil václav Levý.

. JednďÍcfiý pylon oro elektÍioké uDoutíné modely'
(ý'|z ÓbÍázd< č. 1) je siavfu pro U{odoIy' ! kterých
nenÍ Dohýblivé výškovky. změna řychlosti modelu' tín
i sloupání n€bo klesání modelu ie závis|é na ločtu otá.
ček eleklrického motolku. A tat celé řízení rnod€lu spo.
óÍvá v tom' že pomoci reostalu měníme napětí elekkic.
kého proudu' který !řivádime vodicimi lanky k rnoiorkÍ.

Stalvba vlastního pyloÍ}u je provod€na z tr$bek' t(t€ré
jsou ]přivař€ny k pásovéÍ}u železu 50X4 mm o délcE
r00 mm. k1eré sloužl jako základní deska. viz dbr. č. 1.

Na vŤďo]ku trubky je [ďycen stavěcím šrouůketn
dťŽát kartáčkú, do kteÍýc.l' je veden elektrický orold
ď řídicí skřínky' kteÍá je ovládáná Djlotem' N6 kartáč.
cÍch leŽí destiČka' k1er4 se Dl' letl otáčí. Na destičce
jsou uchycený dvě měděné n€bo moý,zné k.urlové des.
tičky' nalzájem isolované' které s ponocí kartáěki pře.
vádějí €lektlický D.oud do vodiclch laí6k k moLorku.
Řídlci skrtňk. obsahli € uqmělňovac proudu (jesL]iŽe po.
užíváÍn€ k po'lnnl slřídavého D.oudu)' transformátor a
reostat' kterýŤn měnlm€ napětí eleklriďého 'predu.

Neuvádím zde podrobný Ú}opis slavhy' protož€ dou.
fám. Že i naši modeláři Dracují jiŽ v tomto oboru U.
modelů. a nají iiŽ vlaslní zkuŠenosii v€ sbvbě pylonů
lro elektrioké U.mďely.

o Přl naha"-o'váni motorku modelu. Dři řlze!í otáček
(z!láš|ě u U.modelů). se často stane' že modelář ie zra-
něn do nrky od oláčgjÍcÍ se vřtule. AbyďoŤn něli ler'ší
přístll@ k palivové jehle' aniž jsne riskovali zraně.ní prs.
tt, Dřiletuleme na jehlt s|abou ohebnoÍ pruŽinu' Iderou
onneme rowoběžně s truDem a přiďytín. oČ}em
k tnrpu (otrázek č. ?'). Na konec pružiny si Dřiletuieme
očko' kterýn otáčíme při řízení otáček. celé 

.zařízetrí
. ie jednoduché a ůlawě be,,!ečné'

. Jodnoduche páčku Lpro výškové konnidlo U.modelú'
kt€rá Dřevádi pobyt' ď táhla vahadélka na \,Ýškovku'
zhotovime pod1e obrá'hu č. 3.

z dcelovélo dráfu o růměru 0'5 - l Í'rn onn€me

..skdbiěku..' t(e.ou' jak vtdín€ g obrážku' nasuneme nl
Dohyblivou část výŠkovky' celé uD€víění de velice j €d.
Íoduché a Devné a je výhodné lroti jiŽ uŽivaný:in uchy.
cením' která Dři špatném přistánl BedrŽelá'

. Na obrázku č.4 je nakreslen zatahovací Dodvozek
pro U.nod€ly. zvláště nynÍ, kdy do soutěŽe U-modelů
je zařaz€na kateEorie lélajícich mak€t' jé výhod.né si
tímto 'zarízením svúj nodel zdokona]it.

zasouváni a vysouvání podvozku spočívá v torrl' že
s oono<i tř €(lho lanka ď ř'dicl rukojeii nímým la.
heň vvsuneme podvoz€k, klerý je zasouván láhen Au.
mo!Ých nití' Musirne vŠak dbjo toho. aby gumoÝé n'tě
nevyvíjely ve[ď tah, neboí tln byúom nem.ohli výsu.
noul Dodvozek, ponévádž pii větŠlŤn túu tfetího l2nka
by se nám Drověšovála řllicí lanka nodelu'

celá koÍstrukce ]e z|ejÍná z úÍá|zku' a kaaý ýokro.
čiloiší mode|ář si musí toio 'ařízenl Dřizpnsobit Dro svúi
U-model.

Tento zaiahovací podvozek se hodi D.o modely' které
mail včlsÍ vá'hJu. nebot u ma]ých modelů by neby]o \ry.
s;vánt dokodalé a ořisláni by končilo obvykl€ havaril'

oER)zEi ds. 3.
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v njfici osbý 1. óie uspořddal Modelljřský k|oužek
zPs Klliš|eP( nod ohři na lelisll v Ka.lani propagaini
nod?láiskou sourcz' Zo lilalti zóÁ|u,ců csLL bllo sou.
těž zahdiena statted ňo.lell ýětroně s pomoeflýfr mo'
torhem. Pak nlsledoýalý s|a|tý ýět|oňů. Ačkoliý poča.
nebylo zvl(íšt piiznívé ' b,l dosti silný ndru,ový yi|f,
h|efi něl za nfuledek halarii několika modelů (a!Šdk
1 t!'to hava|ie bý!' odnřněn!' po|lesken dilljkt' itchž
býlo na letištl dostatek). Dosažené ýýsledk, s!ědči
o\toupa!é tendencl leÍeckého nolle!óístýI ý kd!žaňské]n
okrese' Absolutnin viÍězen se sta| frunlišek Kuieru' ie.
hož mo.lel Do starlu ze šňúrJ, se uehlt y lhe|mice a po
2l mlnu|fuh znizel ! nrutich' iež nělý ýýŠku osi 8aa
nelrů. Tento noÍ]el b!,l sleí|oýófl adlafu a po 15 filnu.
tlich býl ýtděn 2 Měděnce'kde ňěl iešíě dostotečnou ýýš.
hu' lakže ie zřeiňé' že přeletěl hfani.e, yzddlenoý pří.
ného letu nodelú h hrunicíln činila 20 km. Na soutěži se
též obieýtl moÍIel ýětrcně s pomocným motorkem' ienž
ukdzal shvěu leÍoýé ýlasínoýl. Pozo|uhodné no sou|ěži

Nový .lrob.l|clý U-DodÚl dlšlbo 5'olupr.coťIll. lí.' s.iube'.. t ňod.l'
3lř.dk*. Práh! vll.. Lel'Á.

b'!o lo, že 80% nodelů bJ,lo vlaýni kons|n'hce. soulěž
dkdzah, že y řadÍich n!šelo pra.uiiciho do|oýu ndn
ý,růsteii noýě kád|' u!ědonělých le(eckých pracoýntků.

T  e . h n i c  k ó  y ý s l . l l r  l o u 1 d ' . ]

l2Ió bodú nlodel v|aýtri koní.' M(.zPs
ól' bodĎ nod.l vlaitn' konsl.' M(.zPs
3l5 bodú nodel'v|asinl konsl.. nlK.zPs

l' XÍyšlov Miloš 12' bodú '|rK'zPs
?' s|m{nsk vállav 77'4 bod[ l^KK lnten'- z.s Xlášl.r.c n' o.

-.<::-
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o PRoFItEcH KŘíDtA ",;::"x!:,
Prdběh součinitel€ mom€ntu p.o

různé úhly ltáběhu znázoÍňuié křivka

10. 20. 3ť +ť 5ť
ob|. 5. zóýiďosl součinitele monenlu

Í'a úhlu nliběhu u royné desky.

PlLsobiš.tě ýz|laku:
Jest|iže dov€d€m€ Írčit vztlak a

moment kolorn nábčŽné hrauy' miže.
me taté snadno vypočí|at vz d á Ie.
nost  e oůsobiště vzt laku c ď ná.
běžné hraný (ob.. 1)-

Moment kotem máběŽné |lrany je

, + í = r . .  c o s o . e = . '  ( s c o s  d =
: 2 ! Í s i n a q s e

'  ' l ' É í ň  q s l =

:  - L  s i n a c o s a q s r .
2

PoloŽíme-li pEvé strany obou lov-
nic sobě rovÍá oMrŽiÍ}€

2 Í ? =  - a  c o s " . l
2

čili

4 : L cos = o,2s cos o.
l 1

Ta} ía př. o.o úh€| náBhu 3. je
Dúsobiště vzt|aku vzdá|eíÓ
-4 = O,ZS cos d=0,25.0,996=0,?49.

Či|i 24,9, |. i. t'éméÍ 23% htoubk' téli.í
ly od náběžné hřanv.

ob|. 6. znena y2ddlenosli DusobiŠ!é
ýz|lak! s úhl2n nóběh! u|oýné desk:-.

88 
"u ' " "^ 
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Jat 6e mfuí poloha 9/l lisobiště
vztlaku od áběŽné hrany v závislosIi
na]ihlu náběhu' ukazuj€ obr. 6. vidí.
m€' Že poloha 'působiště vztlaku je
u rovné desky 'praltjcky stálá a je !e
],,í hloltbky od TáběŽné hrany'

K|uho!ó desko v l,okonabi prostředi.

Jiný fiofil 'eŽ ro'vŤou desku obdF
Žime' j €stliže rovnou d€sku prohnem€

poloněrem '. jak je na obr. 7. vznik.
ne zalřivený DÍofil. kter!. je částí
kruŽíice o poloměru I.

Na kruloýém proÍillr rozeznáváne
n€jvětši D.ohnuti ' a hloubku ', kle-
rou něřime na te|jvě r. Toi'va je
spojnlce náběŽíé a odtokové hrany.

váah rnezj Drohnltím l, hloubkol l
a středovým úhlem ó je:

. z Í  h . ó

SoÍčinitel vztlaku kruhového !řoli.
lu. klerý je obtékán Dod úhlem nábě.

a8

* diamaítová výška
Dl. 22. yI|. |950 probouáme s€ na letišti vt vrc}Iabí řlnÓd m budíč-kuj.l.eme v 'husim DÚchodu k tak zv. pÍohradě. kde j € kaŽdodenni myt| a potom

násled'uj€ oůlhodilka.
Pr-ahn.nám dn€s hlásÍ inv€rsi do 9ct0 tn. To znamená, Že bllde,,Dlectové

nebe... v Doněkud otrávené trá|adě taháme stroj€ ía stan' Do'oledn€ !e před.
Dověd celkem vyplňuje, sluni.ko pěkně břei € a ni*de ani mráčok. Nad hře.
Eny KlLi noš se však jiŽ kot€m r'oledle obievují dlobné mráčky. Jdeme 2a.
tim .a otěc. vělšiná s€ jiŽ domlouvá. Že bude asi t €pšÍ si odpo|odn. |ehnout
nětam do ch|ádk!' |dyŽ náhle Wadn€ do jid€|try váŠek' ledoucí střediŠka:
''No tak' kurberáti' jdeme na to! Nad horami se lo jiŽ vaii." A jiŽ se ženeÍne
nr sláí. Při rozdéIování strojú jsem dostáI Šďaje oK.87al. zatÍm iiž Df|ro-
l.ova| cáp. S|artuji pňý' nad |€tBt&n bo lotiž íe!''Ťadá s|ibné á Žádný ' plaoh.
lařů leďce být pol.usným králíí€m. za vl€fu cílím veltou tuÍbulenc| a DÍoto
iiŽ ve 350 m vypínám a vario mi u*azuje asi 4 m stouDánl, aŽ s€ lstálilo ná
2 In stolýání za vteřinu' Nade nrllou sc otvořil malý mráčok, stoupání sc
v 950 ztřácí a již Eocltoduji k |etišti. Nad hřebeny Krkonoš vidím ncihutllé
cu c('ncesty a ta]í si řlkám: '.teď a nebo nikdy!.. TÍoŠ,I{u rťzbihám Šďaje
a 9říEo nad c-Érnou totou začínám kÍoužil v lx m sloúpání. v l70o m oDouš.
tím komín a p(kračúji vc své loÚi za mraky. Pře]étávám sněŽk! a dostávám
se do 3 m stolpáÍí. Jsen troctu zklatnán' nobo| is€m ď€kával více. ve 2050 m
je základna Í\rakrů. v záDětí mÍe ob€stírá bflá tma' I(ll]ička uprcstŤď. ručička
wravo. ímpání sí|í na 7--{ ít/s€c. Tu naj€dDou všq u|iohne a s velkým mýÍn
potěŠ€íínl se sohai r@běhne' áž mi za|éhá v 'tlšíď. skoda. Že mi llŽ neukaoule
ryciloměr. To bylo ve 30m nL sÍoýnáván vňák a is€rn znorru Ýe stortDavém
Droi]Ju. Dáváň si ted záleŽ€t' neb nectci zlÍác€ti áyteČně {ýšku. výŠky
rychle 'přibýÝá. a|c zatáčkoměí jižz|€nivěl. Nďá se nic dělat' rnusÍm veÍ. výš.
koměř uk^z € 42Ú0 m. KuÍzem l8ď vy|étán z mraku a vt Díec,u Ía kÍ!Ťu mám
slabo] námraz'. Hhboko p.de lnnou údím dÍobné cutÍrulky a dáI do krale je
jasn'. vrctlabí !€mohu nalézt. vlevo však vidím TÍutnov. Rycile vyměňujt
baterii a zn'vu do tďo. obracín kuÍz 350Ú a tu vjdím před sobou ohromný
cl]úrtllLi.iÍnblls. kteÍý nalétávám asi v€ sDodní tŤetině. ZaDadl iseÍn do sluncoln
ozářeného mrak!. a|e DÍvní moj€ phkvaDeni je, Že to nenese. Letín dál kuÍzem
a sláI€ kl €sám' výškoměr mi úazuj€ 290!0 m a stáJ€ Íic. obrdcln se a Ietím
2'ět a asi ve 2500 m začíná s€ před€ lnnoÚ jasÍit' al€ v zápětí dostávám Íánu
z 2 m }lesáoÍna J oahoru a ji' iďÍÍL váÍio rychle sloupá aŽ la ]2 íJsec.
Jx} ' t ' |6u t lás ld(óným deštěÍn a sněhem.zači á 5e len i r 'na kí ld la a k.ýt
a,Do chvíi jiŽ slýším bllbnování kruD na zanrzlý tÍ!'t! PÍo velký ránus lna.
š|ny ani v]astrí}! slova !e\lyšírn. J€ště Že má-Ír Dodélný sklo,noBěr. Přestáv;
m! |o óaút. Srovná!ám soháje do tuŽu l P' B]IétáváÍn z *ruD a fláNe se mi
zdá. Ž. stojím. Jsen 2 toho ci.hsu úplíě oh|Íšen. sloupání nad očekávání se
ještě .ryšuie aŽ na 20 n/sec. znot1 tďíin. a|e nějaké Dravidel'é kn'užení nenÍ
moŽn:' v 55m m srovnávltrn do kilrzu 180.' jelikož si uvědoÍnuji' Že máln ion
óoo.) m b.í graf. sďaj stále leště ýouDá a !Ťš*oměr Ukazuje něca DÍes 57oo
m' A náh|€ tÚ začalo. vá.io letÍ pod íulu a v ŽÁpětí zas |5 m stolpání' sohaj
se těŽkJ dÍŽí v pŤimém letu. ctcl vytáůlouti k]apky. a]e nejde to. B€ru je obě.
ma rukama a v !.,m !ěco rup|o _ jiŽ jsoÚ venl"{ by|y asi pokryty vBtvou
náÍiazy zkÍze zamn|oú kabinu vidim křiŽuiící sc blesky' nic !šak neslyšin.

Asi Do 20 min. l.tu Ýylélám 2 nraku v€ výšc€ 35fi| m. zatím co isein byl
v mÍaku. vrch cum!]oúimbu se řozoústi| a utvořila s€ ..deka... Pod lebou Do.
znávám sněŽk!' tlačírn Šo}aje a úaním k l €tištj. Tu však s€ mnoú hrklo a celý
Šohaí jal(o by se okl€Dal a shazoval se s€be kusy Iedt vŠftnám si tďlo 'pozDr.
něji a vidín. Ž€ s!řed náběŽÍé hrany, kd€ se rozbílaií lroudnice' je bez ná.
mrazy. Námra7á se teď rýchle trhá a chvíemi mi začíná utazovat rych]oÍněr.
PJ dvt!}odinJvém letu seďám na l €tišti ve vÍc}labí.

závěrěrn !řesto, Že jsen po celý let nezpouoŤoval žádnýď obtíží' ia* se
skaíy větroně' tak i mne' bude nutno' aby na lakovéto lety byl předem taždý
přiDraven. To z[ameÍá: dýd|acl příslroj. lepší wbavení palubnl desky a Í'.
to,n DcČlivé a piavidelné oše(řování celého vělroně. Poton toDrve budeÍn.
moci po6tavit své výkony na sÝětovol úroveň.
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obt. 7. obték|i!|i kruhoýého t,Ío|ilu
v doko|alén voýředí

^ I  r l

Tak na 'Dř. pro kruhový 9roiil. kt€-
rý ná mřohlut i  í=3mm a h|oubkÍ
| - l00 mm. vypočteme nejdiíve siř €-

: 0,06

a součiÍiiel vztla}u pro úhel náběhu

/  ó \
. , : Z r s i n l d+ ; l :

= 2 i sií (30 +3'5.)
= 2 r s i l l 6 5 0 =
= 2 . 3 , 1 4 . 0 , ! 1 3 - 0 , 7 1 .

Prúběh součhitel € vztlaku tohoto
kruhového prolilu s úhlemnáběhu u}a.
zuj€ křivka ía obr. 8. vidime. Že oři
( : 0 '  č i l i  p ř i  n ú l o v é m  ú h l u  n á .
bčhu' ůá náš kruhový oroii| souči-
nitel vzllaku

.r = 0.38,
zatim co rovná des*a nlá Dii'nu|o|énl

Noťý .o..l Yětó!. r.š.ro s|íDrMtírt !. v.'r.ú.|o ' [od.|..tř.{' Pr.l. Y|l.' bro.
.rÓlolm !l. D úlát tlvorlod|.ové! |elt. t.btt.l .Ňl|c!el.. !Ďt.!ón'

obr. 8. zlivislos| so!činitele ýzílnk!
kruhového Drofilu n4 úhIÚ náběh$.

úhlu součinitel ťzt|aku také nltový:

Má tedy kruhový Drotil proti řovné
desce výhodu v tom' Že Dro stejné
d}ly náHhu v!*azuje vě tš í součini-
t €| vzlla}u. Pro náŽomosl j € o.úběh
součinitele vztla}u rovné desky za.

součinitel ňo,nentu.
Souči'itel c- mommtu ,lí' kteřý o-

láči pro|ilem kolem náičžné hraly'vy.
Dočt€ s€ u kruhového proijlu podle

,+)
Ta.k Ia příkkd pÍo kruhový 'roiil

z Dřďcházejíciho oříkladu (' = 3 mm'
l = l00 lnm) jc D.o úhel !áběh q = 3.

/  ó \
. - : -  '  s i n l 6 + 2 , :

-  -  - l . r -  rs  -L t . r  -z  "  -  ' ' -
= - 157 sin 10o=
= - t,57 .0,173 = -0,n2.

Pro tento kÍuhový protil v19adá
pak Drúběh so0činitele momentu Ía

obr. 9. Prúběh soúinltele mom?n|u
aefodynamické slty s úI.lem nóběhu

n hmhoýého pÍoÍilu.

úLlu náběho podl€ obr. 9. v tomto
dia3ranu j € oDět oÍo stowárí 2a-
kÍ€sl €n píůběh.. rovné desky a vi-
dim9' Že kruhový Drolil má při tlÉmŽ.
úhld náběhú věrší so!čiíite| mo.
m6Íto neŽ rov á d€s&a' Porr.lov.nl'
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2. ÁlÍobatlcké ÍDoutaíé oode|y.
Ákrobatické uDoutané modely sloužl' jak už řiká sám

název. It prováděni aklobacie' t' j. .uzných |€lových
obratú.5 upoulanými mod € ly  se s ice někdy !rovádí
nedobrovolná akrobac ie '  beŽ ohledu na to '  k ,akému
Účelu j € nodel řešen, ovŠem taková|o nedobrovolná
ak.obacie. vesměs' ŽačáteČnIkú. Ionci obvvkle rozblltm
nodelu a to neni úč€lem akrobaci € uDoulaného modelu.
co poŽadujeme od doblého upoulaného akrobaLlckého
nodelu? Pfedevšim dokonalou ov ladate lnost  a oo.dF
nost '  udržováni  naDnutých iÍdícÍch lanek pf i  iakékol ivpoloze.modelu a právě tak p lav ide|ný chod motoru p i i
jahékol iv  poloze mode|u '  ovIadate lnost  le  dána dobře
vo|enými vzájemnÍnj pomérv p loch mod € Iu a dokonalepracuilcim -syslémem řizeni' obratnost je nepfimo
Úmérná stabi l i lě  mod € I (  l .  i '  čím je modet Ýabi inějši ,
lim je méně- obrarný a naopak. t-|drŽováni napnulých
Ian.ek při ia}ékolIv poloze modelu ie moŽné ;ěkoiika
zptrsoby' na př. vyosenlm osy lahu motoru z l €tového
krunu. púsobenim smérovky. vahovo . nebo tvarovou
nesym € ln l  mode|U'  samozřejmě téŽ (právným umís|ě-Dlm plevodové páčkv a řÍdících ldnek. DiiDadně kom.

binac l  těchlo způsobú. Prd.
ř..<ll Ýidelný chod motoru Dii
i-'{\ 

- 
. jakékoliv poloze model! je

</ \,\ i podmínén vhodnou }oI.

.</'Ný ::i*;l"'HJ'i:;.' :;:J#ý;
Ž-''ýy 

-ž" seřizenln motoru.
\-9,"\ Na obr' 53 jsoÍ u\edent

"&^\,  I  z] ik|adni  |vary akrobo| ic l lé.
Ž . ' \ l  ho upou|andho node|u.  o(! i ( .
\  

. . .  
t \  ní zí}Iadni  hodno|v l5ou

\.  . . jA uÝedtny v tab '  x l .

' KNý.r!\tiwi hodno|v mo-
oeru mrr7eme v z.saoe oro-

obt' 53' 1Ť! .p'."qL", t'{. !Ť].]']ť:Ť

kých nodelů nám musi vŽdy být' DÍovést model s co
nejmenším Dlošným zatíŽením' t' j. co nejlehčl' Tím též
dosáhneme nejmenŠlho zatíŽení notoru.. takŽe Dři .'ta.
ženi.. modelu bude nít tento k disDosjci dostttek moto.
rického výkonu'

A nyní si ještě prob€rme j €dnotlivé. již dřlve uv€-
dené poŽadavky na akrobatický model a zDisoby, ia.
kými se s nimi konýruktivně vyporádáme' ovladatel.
nost je dána volbou pomě.ú Dloch modelu a hlavně
řidících ploch a jejich výchylek. U ák.obatických mo.
delů volíme Doměmě malou plošno[ délku modelu (viz
obr.  5J)  a ve|ké výškové kormid lo '  s  dosraEčnou vý-
chy|kou (okolo 45' taŽení' 40! llaČen ' zkracovánÍm
plošné délky se sic€ zvyšÍje ovladat€|nost. al € ztoršl]ie
řidjtelnost modeln a Léž možno říci i vzhted modelÍ.
Pro zlepšení ovladatelnosti modelu' aniž bychom zhoÍ.
Š'ilt iiditel'nost € qzhl €d mo.
delu' múŽene DoužÍt komti.
nace 'řÍzenl koÍnidlon a
klapkou' jak jn naznačeno ía
obÍ' ý. Klapky' Drovedoné
jako oto&á odlo&ová hraía
křídla' se vyklá.D' v opačném
smystu nď výškové kormid.
Io. (lapký aby by]ý co nej.
dčinnějši' proledefie oo nej.
štíh]ejší' nejlép€ po celém
roz!ětí kříďa' Jejiú plochu
volíne přibliŽně rovlou '3
Dlochy výš&ového *orftidla.

v části Doledtráýalící o Škol-
nich a cvtčných mod€lech' s případíými kolstruktiv-
nimi úpravami. jak jsou popsány v části o mďelech
sportovnich' U Ínodelů s ÍnotoÍem l0 ccm samozřejmě
lrov€deŤne konstřukci přiměřeně silíěiŠí' neŽ j € uve-
deno v tabllce Ix' zásadou Dři konshukci akrobalic.

obratnost se zvětšuie s€ zn€nšováním stabilitv. Mí.
Íou (Íabi l iÍy ie vzdá|enost mezi  těŽiš|ěm modelu a pd-
sobištčm výsledné vztlakové síly na modelÍ. Model ie
nejobratnější. je.li těŽiŠiě v působiŠti vztlaku. J€likoŽ
u akrobatických nlodelů po!živámo sýmetrických pro.
filů. j € půsolr'ště vztlaku křídla ve 25% hloubky křídla'
Do tohoto mis ia též umistíne tě ' i \ lě  mode|u.  v !ěŽišt i
modelu pak necháme púsobit přední řídlcí lanko mod€|u.

Udržováli napnutýcn hnek. Na ot.' 53 isou nazna.
čeny dva zlisoby. Sněrovka' zatáčející model z kruhu
a zaýaŽ1 ýe vnějším křidle modelu' U akrobatických
inodeli není dostačujicí pouze Důsobení směrovky a vy-
osování notoru. jako u ostatních tpoutáných nodel{'
protože toto zařlzeíi není nčhné v okafižicich. kdy mo.
del oro]áává vysoko nad hlavou ťnodeláře. Pro tyio
DříDady je nutná příčná nesymetri € model{. at jtž va.
hoýá (záýzži ve vnějším kříd|e. jak naziračeno na obt.
53)' nebo plošná. Při vahové n€symetrii vkládáne do
vnějšího okrajového oblouku kŤídla olověné závaŽí o
váze .ovíé asi 5% váhy E1od€Ill' Toio pÍotizáveŽl w-
rovnává při vysokých Dolohách váhll lanek a vyrov.
nává model' obdobně !ůsobí nesymetri € tvarová. kdy
trtlD Dosjrn€mc na kříd|u asi o ?-3% sÍaěÍefr ýe[
z kÍuhu. v tonio příDadě vyrovnává váhu lanek větší
vztlak vnitřního kříd|a. vyDínání lanek múŽeme ještě
zlepšit tín, způsobem' že řídící lanka nevyvádímc z no.
delu křídlem kolno k Dodélné os€ modelu, a|e vyv€de.
mé je odkloněné asi o 5' od této kolnico směreŤn k zádi
modelu. Tímto ooatřením dosáhnebe tobo. že odstředivá
síla nlodeIu' působicí v těŽišti |anka vyÍJíná.

Pravidelný chod motoru je závislý na vhodné volbě
pal ivové nádl2e.  Nádrže vůbec j5ou u upou.aných mo.
delú vel ice důležiÍé' ods| ředivá 5Íla tot iž Dúsobí za tetu
též Ia Dalivo. takŽe ieho hladina Dř€cházl z 'olohy vo-
doroÝíé do polohy iéměŤ svislé ('odle Íychlosti mod€.
lu). Proto není nožno Doužít !ádÍŽ€ s odběr€Ín Da|iva
ze dna nádÍže jako no.ná|Íč. Na obť' 55 jsou nazlla-
č€ny dva systemy palivových nádržl Dro uDoutané mo-
d€ly. obr. 55a naznačuie DejobiTklejší zpisob, prová-

Tab, Xl.
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$avy 'ooooan se řoznoupaněmu inodolu s lehkýin 'Dřed.
kem' ďe jsou co do vji{vvú llÚohen monŠÍ a nás|edujÍ
mnohgm rychleji 2a sebo!' ZlráLa ýýŠky Dri jednftn vý.mnohgm rychleji 2a sebo!' ZlráLa ýýŠky Dri jednftn
kl11| neni neb€,pe'lně v€lká a výky'y se nezvěla výkwy se nezvětšují.
výhoda toholo zDnsobu je' ž€ se dá i dďat€čně ořidělat
na kgŽdý.model, je jrdnoduchý a Ínodel s míli| obvj.klc

stavy lodobajÍ se řoz}oupanému inodolu s lehkýin

DřMává bladcc.

PošIední skupjÍou jsou dsÍhelmatisátory na pnnclpu
zlráty ryúIo6ti' Jsou to zaíizenl nelmodelnéjšÍ a Í}o.
deláři nelvíce uzlvatrá. Asi prolo, Že model DřivedoÍ la.
lučeně k zemi' v€Imi r!ď|e a s malou DÍavdčoodob-
nostl váŽného poŠkoŽeni Dři Diistáíi.

Na obr. E j € zaÍizeLi se aáýažičkem. ocas Ieiadlaje prodloureí velrnut}rm slabýn ocelovj'rn dřálem' zá.
koíčeným očkem' Na ně.n je lváziina nit' na jeJi'l
Ionci j€ závažičko z ba|6ovéůo špalíku. y |efu je závaži
!řlpefllěflo pod trupern a po vybavoni óasovačem od.' ladxe a visl. v důslodku většího zato.n| ooasu model
!řejde do na!áŽeúého stav[' ztrácí ryc} ost a podle 1ohoja} je átěl \ellá' buď se pŤosa.lá. nebo sltldavé ztrácí
rycblost a pÍec.házi do křittého Dádu po hlavě. Tyto

Na obr. 11 je odlišný zDnsob.
ate -výsteaei ié' ;Lei;i;. Ňátrivň
zvedíuti'n konct výškovkv po.
klasÍe jí v!ryozovaný vztlak a ocas modelú se \
přopadne' Podle komtrukce modelu a Dodle tulo
kolik llochy výŠkovky mu takto naj€dnou ubuoe,
model buď prosedá. n€bo plopadá výše Doosa. \
nýŤn způsoben. Tento zpísob se téměř výhradně
u Ž i v á v c i 2 i n č u 8 u m á k ú .

Poradit. který z 9olsanýcb deihermalisátorů
DotŽít není lehké, Drotože mnoho zá|eŽí na kon.
strukci modelu a konec konclt i na váší důvěře.
Jedno je však jisté' Bez deth€rmalisátoru }v ne-
měl jí| Žádný výkonný model do vzduchu. N€ní
o!Íavdu rozumné řiskovat zaléttutí a ztráto mo.
d€llr který Děkně rcÁ a kteÍý stál tolik hodin
práce a vašeho vzácného volného času'

V--\

Abyste však pře€ € měli alespoň nějaké voditko pro
své roahodouti' vybra| jsem ze světové statistiky 1950
vítězných modelů v řúzných velkých soutěŽÍch' jakými
detho.malisátory byly opatřony.

Mezl l5 modďy !. j€'n j€don b.z dothcrřmlisátořu.
ostatlÍ ta&to: větroně 2 padák' 2 d|e obr. 9. - .u.
meký 2 oadát(' 6 po'dl€ obr. l0 _ Ítotoráty l Dadát,
l Dod l e ob r . 9 a l b ! r -

Ob r . 9 .

Na obt.  9 je k las ioký detheÍmal isáro.  této sk@iny
nazýaný,oop up. ' .  ce lá  t  ýŠkovka ise smé.ovkou tvo i ijeden cglok a je volně uloŽena na Dlošínce fia koÍci
trlrpu. ( ní misto obvyklého řopásání Bmou je drŽena
vpř€du napjatorr g1lmou a vzadu podloŽením zápahé
šňnry 'pod ohnu|ý drát, který je pÍostlčen otvbÍem
v kouiku přokliŽky. přilepené na !ýŠkovk$. Po dohořoÍi
Šňul} gMička vpled! piltállne výŠkoÝku aŽ kaÍn dovoli
!i{ upevněná mezi konce'n trupu a koncen výŠkovký
Bylo v}zkoušelo' Že nejlopšI úhol nakloněni je 40 stlurňú.
To|o z^i|zani pracuje naptosro spolehlivč a je povaŽo.
váno za nejlgpší vúbec. v}Ťa]ozl je c. oo|dberg.

Na o b r. 10 je vlastně tota, ale Úprave!é Drď modely,
kteÍé maji výškovk! evně .přilevÍěnou na 'trupu. TnrD
s€ o málo prodIou2i pHlepenim ma|ého kousku ba|sy
tak' abJ na něÚn ffoh|a spďívati orď|oužená výŠÍotka
spojená s pňvodnl láúo!ými záÝěsy. Po vybavml zase

děný u akrobatických modelů' s vývodem v lroiúúÉlní.
kovitém bol{u nádrŽe' umísténén směrem L obvodu kru-
bu a dvěmi odvzdÍšňovacÍni  I rub|čkami.  DůleŽjté je.
aby rylo odvzdušilovaci trubičky sabaly co neibtlŽe
k vrchnimu. či sDodÍímu dDu qádr2e. chcene.ll jéště
zIopŠir úČunost télo 'ádrŽ€' z.ahí6me odvzdu.novací
trubičký pro,ti směru letú, tím vylláleíne d'mamického
tlal(u letového 'větru a mám€ vl.astně Dřotla&ovo{ nádrž.

Na obr. 56b je 'raznačona
nádrž.6 otočným ssacím ko.
lenem' zat1ŽonýÍn Í!a ko{cl
zá@ŽíÍÍL které se vždy otá.
či Dodle \'ýsledÍxé sÍ|y, Dú-
sobící na Í}odo|' ,ta}Ž€ slc-
dÍje vlashě hladiíÍ oallv]a
v nádrá.

8uma přilábne a model přejde
z k|ou?ání do Dřistávaciho manév.
ru' kteťý př'pomíná Dadaiící lisl'

obr.55a.

Ohr. 55b.

LsrE .c rÝ '  
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Teíto poměr má být většíu proÍi|ů na konci křidelnež u
Dlofilí lproslř €d. volbu zvětšení štíhlostniho Doměřu ke
konci křidel př€n€cháváme nodelářúm. KlesacÍ Íychlost
Dokojového modelu múŽeme znenšit také nosnou výš.
kovkou. N€ipřiznivější úhel vzájemného naýaveni kŤid€l
a výŠkovky má býii 2 ^ž 50 (také u výškovek, kteÍé
nejsou úosíé), Při navrhováníDokojových modelú musine
dbál toho' abychom co neivíce znenšovall klesací .ých-
lost' Mod€l nusí být laké přiČně a podélně stabilní. Do.
poručuj€ se zvednout křídlo Domoci baldachýnů nad
tr!p. čimŽ posunem€ těŽiŠtě Doněkud níŽe. I kdyŽ rná
pokojový nodel velkou stabilitu, púsob' na něj vnějŠi
v|ivy a proto můŽeme s nim létat jeí v k|idném pÍo.
středí které nám poskytují j €n uzavřené přostoÍy.
v Dř€dešlých kapitolách isme psali, Ž€ obyčejný moto.
rový mod€| můŽe docílit značných vzdál €ností a vý-
šek. Pokojový nodel však lélá vždy v uzavřené níst.
nosii a j €ho výkony se om€zuií ien na trvání le|u. v€Iice
často s€ stane, Že model lkončí Dředčasně svúí let,
kdvž n^.azi M stčnu uzavřeného lrostoru. K zam€.
z€nl takro ukončených |ett musí si modelář umět na.
řÍdit sv|tj mode| tak. aby n€patlně stoupal Geiízením
hnací jednotky) a nařízenim modelu na stejnoměrné
kroužení. Abychom zmenšili výškor.ý zisk. zmenšime
stoupací rýchlost tak' Že znenšíÍne prúřez gumového
vlákna' kteró.^ má obyč€juě Íozměr 1Xr. Není však
moŽné libovolně zeslabit notor (vlákno) modelu, Dro.
toŽ€ závisí iaké na průměru vrtul €. Zes|abení vlákna
má tu výhodu' Že ml]žeme naločit vrtuli na více otá.
č€k, a|e naoDak nevýhoda sDočÍvá v totl|. ž€ motorická
síIa j € menší a model můŽe přistát ještě dříve, neŽ
se úp|ně vyločí gumové vlákno. výkon motoru se !e.
smÍ t€dy zmenšowat. Jako směřnice platí' že váha gu.
mového motoru (v|ákÍa) fiá bÝti l/2 l vlce z váhy
celého modelu. U výkolných modelů je jeho váha tak

' vclká (nebo většíl jako váha celého modelu letad|a
s vrtulí' vÍtule má v|iv na výšku letll modelll. záteŽl
Dři fotn na tř €ch veličinách. Na průměÍu. ha šlřce lisú
a na stoupánl. Tyto tři veličiny 'naií v|iv na trvání
motoÍového l €tu' Pokojový nod€l potř €bujc jen ma|ou
motoricku sílu a lroto pro uÍčování výše uv..dených
vcličin Dostlpljeme poněkud odllšně než u normálnicb
Dotojo!4ých modelů. Prúměr vfiule u pokojových mo-
d.Ilt smÍ bÝl aŽ jedna polovini íozpétí kiÍdel (podvo.
zek n€ní u pokojových mod€lů nutný). zkušenost uká.
za|a' žc vrtul € se širokými |isty odcblrá značnou část
€neÍgié gumového svazklr.

Na začátku 
'motorového 

létu vyvodl v€Ikou taŽnou
sl|u' která způsobí stoupání modeh. v posl €díi čtvÍ.
tině motorového letu ubývá potom znat€lně !ahu' takže
mod€l se stěží udřžl v horizontálnlm letú. tJ pokojo.
vých mod€lt není žádoucí velký dostup. Dil €Žité j €
vyuŽitl motoru v posl €dni lázi motorového |etu. Jen
tak docíÍme velkého trvání letu' vrtule mode|u nesmi
mít tedy Dří|iš široké listy. vÍtule, iejíŽ průměÍ se rov.
ná Do|ovině Íozpětí a jejíŽ šířka listú měři ast desoiinll
jejÍho Drůměru'' je nejvhodnější' protoŽe s ní docilíme
dlouhého motorového l €iu při současném
žádoucího výškového přírůstku' stoupání Dro vttuli o
polov'čnÍm pnlmělu než 'e rozpětl a o šífce lisiu rovné
|/ l0 Drúměru lze z i ts t i t  z  D;ehledu:

$.!l l|.k. Dl' l.ní 
0'2l' o'25 | '?5 r' 05

N l b h e k  ' ' o  D l i n ě l

otočili se vrtule za l vL jedÍdu aŽ dvakrát' mnŽeme
3i z dřiv€ již uvedené tabulky vypočItat n€ivýše přÍ.
Dlstný počet otáček cumového svazku' který je asi
1500' z těchlo otáček nám vyjdc poiom čas motoÍového
|etu modch. kierý je asi 1500 až 3{],00 vt. t' i' 2'5 áŽ

92 
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MoDEL^t

MOTOROWCE
MODELO

U,|oýll l, ,řeložll la|, Pýcha.,
3' Do*.ačoÝ{trl

PozoRl D!. 2{. !. 't by| r. .!íÓ6|.| csl'l v '.bre
'áú ro!tl!.' Pvv odc|'e!

t9 !olovlč!| Dmll bě..ó !' lvuó v.|l.
loíl. Js ntl.tleú !čnovsr. .roly Rudý L.|o\ v P..lg.
Pi.d r.!Dt g Ýtrl lcl Uoolomě
' selr.tir|ti csll' P.úl |t'. sň.čty a.

5 minl]t. Ačkoliv tah vrtul € j € nepalrný' nusíme dbál
na sorávné nastave!í j €ií osy. jako u venku létajíclch
mode|ú. Nařízení mode!ú na stejnoměrné krouŽ€Íí n€ll|
těŽké. Musíne však dbát nl} to' aby model Dř' klouza.
vém letu neletěl rovně a nenarazil na stěnu. Musim€
t €dy nodel seřídit tak, aby i v nulých pokojlch pÍi
klouzavén letÍ. zaláčel na lu stran ' na kterou se
zatáči Dři letu molorovén'

c .  M o d e l y  s  o l á č i v ý m i  o l o c h a m i .
Jen náIo modehřů re doposud zabývá siavbou a vý.

voiem mode|ú s o láči\ jn i  p lnchami.  z5dnému se jeŠ(ě
neiodař| lo s  r imto lypem úsDé{né lélat .  Je to tín Ž.
deiodynamic l 'é problémy jsou zd €  lnnohem s loŽi téjš'
!ež u modelú oýatních běŽných tybi. scház€jí také
zkušenosti. Přeslo s€ všaR budem€ jimi zabývat' p.o.
toŽe věříne. že za nějaký ěas bud€ možno' s ninÍ
docílit dobrých výkonú. Přikladem nám jsou nnohé
úsDěŠné autogiry a helikoptéry s posádl'ou. KdyŽ se
těmito nod€lv bude zabývat vělší kolbktiv modelářú'
budou si moci vyněňovat zkušelosti a nýkonv se b't-
do{ zlepšovát. Pri stavbě vlastního mod€h musí mo.
delář znát základní zákony o vzduŠných silách' těŽišti
a stabilitě. Při Íavbě letadel s otáčivými Dlochami.
která s€ dě|í na autoÉiÍý ď he]ikoptéry' platl totéž.

Účclné je i:ě|at pokusy s jednoduchými l €tadly toho.
to tyou viz obr' 8l ilodel je Žhotoven co néjiedno.

dušeii a hod| s€ k pokusům. seslává ze tří otočných
tistú (rotorovýc} lislú) B'' loŽiska lislÍ L'' z osy rotoru
^' .  a ze z^v^zi  c '  Nosníkv l l s ld a osa l \ou zhotoveny
ze \Dei|i z12, loŽisko z korlu a závaŽi ze staniohr
Lisly maií bbyčejný nosný proll| s lovnou spodní stra'
nou. na oi' claIk Y' n€bo s miÍně vydutou'

Nosníky |islů jsou svými 'ašpičalělými konci za'
DÍchnuty do korkového loŽiska L' Takový způsob uD€v.
něni dovolule libovolné nastaveni |islů rotolu na určitý
úh€I a nastav€íí listí tak' aby konce byly poněkud
zvcdíuty (do tvaru v). osa listú Á' má za úkol drŽeti
dole závaáí. čímž docílit' € př €sllnútí těŽiště celého mo.
delu' S mode]en míž€me nyní prováděit zkoušky. při
kt€rých jasně uvidímé jak vzniká k|ouzavý lct u těch.

Pokus l. Nastavíme ]isty Ía nÍlový úhel náběhu
vzhledem k Íovině otáčenl. Když íyÍí pustíme model
s výšt. bltde nám klesat k zemi uřčitou rych|osti' Listy
se neroztočí a |et modelu bud€ podobný letu padáku.

Pókus 2. Nyní dárne listnm negativní útel náběhu
asi _2 ^ž _3,. Pustím€li nyní model zé s|ejné výŠky'
začnou s€ listy oláčet kolem osy A' náběŽnou firanou
dopředu. (dyŽ s€ listy roztočí ryc}leji {altoÍotace,
múŽe e pozoÍovat. Ž€ s € klesací rychlosl zmenŠuje
úměrně s rych|ostí otáčení. Dřj vznikajícím vzt|aku'
Z |oho ,tedy vidíme. Že autorotaco nenastane' když
ísou ]isty pouze oíoukávány ve směru osy A' nýbrž
musi také být nastaveny na uÍčilý úhel 'áběhu'

(Dokonč.n|)'
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Pokud jde o typ modeh' je kabin vý hornoDlošnlk
standardní tyD. Pochopitelně' DrotoŽe Íadi@řijimač s ba.
t€rieni' vybaÝovač (actuator' escápement) s ioho batc.
rií a konečně i bale.ie a clvka zapalová[í motoru po. .
tř €búi stáI€ ještě hodré pro6tor!. tlorúoplďník j € také
!ýa, kte.ý ze všech má nejvíce vrozené stability, bez
níŽ RoM není vůb6c myslilelný Dolíokřldlé Í'odely a
mak€ty skut€číých l€tadel jsoú pouŽívltny v€lmi zřídka
a sta1'ějí je jen rnďeláii se značnými zkušenoslni
v RoM. Díivější gigaíttcké mod€ly jiŽ Datří miÚdo6ti.
Dnos se povaŽuje Drúměřné rozpěti l5o aŽ l80 cm 2a
nejvhďÍější. J€ všeobecná lend.nc€ dělati modely meí.
ši. ale to j € spiš€ záďuha iováreI vyÍábějících radioDř|.
j'mače pro modely neŽ ÍÚdelářú. Poa|odní Sc.humact€-
rnv nod€l lná ien l07 cln rozDětí a je to pravdčpodrb.
nč nďmenší úspěšně létajícl Íadiomodel' ýeži 680 g i
s radian Áeřotrol a.Íná mot,or d' €s €l l'3 cm' zfu Mills
(angl'). Schumac!€r Ívazn|e' že b|,A iiž bÍde moci Dře.jíli na moloŤ o obsahu 0.75 cmJ'

Dosnd j$n€ jaksi saln@řejmě předpokláda'li' Že RoM
n'!sí být mod€l mototový. To bý ovš€n by| náaor 7ae|an'!sí být mod€l mototov
ialešný' PÍávě v EvÍo.pěialešný' PÍávě v EvÍo.pě jsou to FÍaÍconEi' u nictž vět.
roně rad'iem ovládané da,loko př€važuiÍ rnodelý mot()ro:roně rad'iem ovládané daloko př€vaŽuiÍ rnodelý mot()ro:
vé. Je !o 'Dra\dělodo.bně nejj €dnod!ššl opůsob' jak

. Dnes 6l povíme o Íadiďon ovlád;nj ]nodelú idll € jen
ve 

",*ralc€ 
RoM) vŠeob€cně' jaký ie dnešnÍ slav vývoje

RoM v€ svétě' co se poŽaduje od dobréůo Roítl a c '
od něho můŽeme očekávái.
'  Bo-M n4 d!4 h|avní p lob|émv' Aby výs ledky b]|y
dobré. -radiozaři'eni a jeho obs|uha wžadu;e speciál í
lechnické ztralÓ5tl' [,lodel sám zase v!2Jduje zkúšenosli
a ddbré znaloíi mode|áíské' bld\Ťě pokud jde o návlh
mode|u a selizováni jgho le'u. Je poc-hopitelnč nesnad.
né á ná|o obvyklé nalézLi modeláie s poslacullclmi zna.
|osLmi- a 'zkuŠenosrmi amatéta ýýsi|ače' neb' naopak.
|deáh|. řešení je kamarádská .poluD,á."  ob*'  E4. ' ' "
pro radio a zk!šené,}'o modeláie' Na|éz! obě znalosli
u jednoho člověká je sk.oro rálitá.

Prohlédneme.li ciz| časopjsy a výs|€dky !ádio.node.
Eiských soutěŽi zjiýíme snadno' Ž€ drtl!á větŠina lej.
|epŠIď mode|ů na {elém svérě má jen jednoduché llzeni
smělovýn kormid|em. To zndmená. 'e  pohrby mďe|u
lsou omezenv jen na zatáčky pravé a lev4 c.lé kruhy,
osmiÓky' splrálu a jgden loop'ng. To státe stači k zvi|ě.
'.ní v jakékoliv radiosolltěži. ostatně není toho tak má-
lo' jak se na prvý pohled udj. smérové kormidlo j € sJ.
mo vglmi úČinné a jen s lěmiro dvBŤn2 lDhyby vlevo a
vpravo.  núŽe mod € |  prováděl i  letéckou ak lobac i ' .

PodrŽi.li 5e kolmid'l.o j €n na ol\amŽ|t' zmení mode|
ýněr letu '  Kdy ' '  koÍnid lo se dá do neut lá|u pí iorvnich
známkáď zdláČenÍ mode]u' model tykoná obral o l8o"'
PodržÍ-Ii se kormid|o.po polovinu zaráČkr, mw€l vy.
kcná ce|ý tÍuh o J({o. DrŽí.|i se kormidlo Do dobu l;
čenl c€lého kruhu nebo délo' následul€ těsná spirÍla
s rychlou ztrátou výšký. Rychloct klesa'iícíbo modelu
íosle a kdyŽ po dvou, nebo třech otáčkách přijde k.or.
midlo do ne!t.álu' notor wklouže sám do př'néhc létu
s velkou rychlos!í Tento přebytek Íychlosti @ů\obi, že
m 'del stouDá a je.li rycfuostl nadbttek, skomcí jednim
loopln3eÍh a pokračuje v Dřímérn letu. .

v začátcÍď éry RolM |étalo Še s nod€|y, u nich2 se
ov|ádalo radi€IřL kde co. Ko!midIo' výŠkovka, LtIdélka'

' rnolor atd' Během doly se však piiŠ|o na to. že ledno.
duohost a spolehlivňl samoln{ho kormidla je velká
přednost a Ž€ to zc€la postačí.

Je j €n j €dna výlimka. J€diný jjný spole}li!ý zpúsUb
Íízeni Ínodelu namÍ\to jednod]uchjm směroýým kormld.
lem Rudevátor' (Let€ctví str. 50l, obr. 39). Púvodní

. myšIenku uŽíti roDujicí řldici plošku měl Ám€rtčan Rho.
dcs' a|e byl to jjný aÍnéričan llerb oNbridrg€' který tu.
to myŠ|enku učin pouŽit€lnoú. Rudevátoř umožňuje

' všechny pďyby mod€h. Rotujicí ploška mnž€ být stop.
nuta v které}oI iv ze c lyf  moŽnjch 9o|oh'  a Io un|Ó l .
ňuje' že model může zatác€li vlevo i vpravo' a|e istou.
pati a.tlesati v přÍmém letu a j € schopen prcváílčti té.
měř úplnou akrobacii. Mimoobďem owbrid]ge je radio.
Dartneron známéto mod€láře a konstruktéra schuma.
ďera a je pěkným příkladem spolupráce ,dvou odbor.

T1 ďva'již vyrobilt řadu vysoce ,ajímavých RoM, vše.
chny s rld€vátorem a j € ien škoda. Že s€ doaud se svými
modely nezúěastnili žádíé soutěže. abyďom mohli po.
solldit. ď jsou jejich nodely leDši n€ž ostatni Rudevá.
tor bude pozdějl pod.obně popsá!.

s]hIediska |etových vlaslÍostl modelu isou dva ýně.
ry: Rychle a pomalu létajlcl modely. Pomalu létďícl mo.
del s nalým specifickým zatíž€nín a ustým prclileŤn
křId|a 2dá se býti nejlepšI ieŠeni pokld id€ o bezpečný
Iet a lepší slabllitu ve všech snEreď! TrpI ale tim. Že
za průměrných povětmost.níc} podmín€k pro svou mn-
lou ryďl6t nenl sohoDen přetonati 6ilu větru a můŽe
býti snadm větÍen snesen z o.kruhu dosahu vystiače '
ýan€ se t2* z RoM neovIáda,nýn' volně létajic|m mod€.
lem. K boji s lríměrnýn n€bo velkým větrem je ry:h-
lý Dodel s velkým sp€ciiickým zatíž€ním a tenkým křld-
lem iistě lépe vyzbÍojen. Avšak velké zatíŽení znancuí
zna.ú úÍazy při přistání a 'Íačné nebezpečí poško.
zení modelu Dři přlstánl v obtlŽném terénu' s nímŽ ílu.
sine vŽdy rpočítati. Proto asi nejleDší lŇmpromis by bvl
mod€| s rprůměrným spec. zatížoÍím a s teským pÍofi.

s velkými nadějemi na úspěcn začíti s RoM.
Tento druh RoM má lochoDitelně nepatrflé .pÍoblémy

s€ sta'tilitoÍ' 'kteÍé u motoÍoYých modelů json Ťnnohe'n
oblíŽnějši D.ávě pÍo iojicn většl Íyc,hbst. ovŠem kl€sa.
vcst značně zatíŽeného větÍoně j € pďstatně větší a vy.
stupurj€ now Drob|é.Ťn' ja,l( io 0drŽet po vytaŽení ve
vzducbu' nepočitámlli ovšoÍn s 'the.mikou'

Proto 'poÍěkud pokroči|ejšl lorna isou notoÍisov.rne
!ětroně. které se po prvé obj€vily l,oŤt na závÚd€;h
v Ánglji. Tyto větÍoně jsou o.Datřeny malýni di €selv o
obsahu asi 1'5 cŤn3 a !ýahÚí se za chďu motoru
šňúÍou. Tat notoru stačl pak větÍoň ldÍŽeu v .Dřibliž.
ně stojné úrcvni l €tu,

Pokud jde o čistě motorové RoM' jsou všcobec é
''podno!orované.'. ob6ah moloru 5 nebo i 3'5 cln3 pro
nlodé| o řozpětí l80 cm je ucela vhďný. NormáIní ?a.
pďování s odt.hovač€m' cíýkou a }ondensátoÍe'n bylo
aŽ do neáá\.na neiobvyklejší. Dr w. cood hb stá|e
ještě u svého RuddeÍ Bucu (L€tectví. str. ý4ó' obr. 23)
použivá s napÍoslým úspěchen. chod tohoto Ílot'r.l jc
měkký a pruŽný a jeho otáčky jsou snadno řidit €lné
dvoiitým odtrhovač€n (b!Íle podrobně popsáJ'' jimž se
ponocí je&}oduohého 'přepínače na výba!'ovači mohou
dát motoru menší otáěky' když je kormidlo v akci. Nyní
však Dokročil €jší modeláři jiŽ skoro !š€ob€cÍě 'řechá.
z€jí k motorím se žhqvící svÍékou. Ast' Droto' Ž€ kvali'a
těchto svíček ié j'ž velni dobÍá a žo iylo motory js]u
slále loDŠí n€ž di €sely. U dieselů totiž Lpoúým ,ásah€,rn
do karburac€ 6€ dajl otáčky měniti jen nopatmě (mě.
niti koÍnpÍesi za letu i€ Í'ochopitclně nemoŽné), kd€žto
ť moiorů se Žtavíky bylý vynalezeny tla.kové nádrŽ€
(cuÍnové) s Íedúčními venti|y' které se dají súadno
elekt.iďy ovládai.

T€nbo systém DÍý pracuje velmi dobře a dává dal€ko
leDšl kontřolír Íad otáčkaml motoru se Žbavicí svlčkou'
!ež dvojitý př€rušovač (předstih a ,pozdní zá'oh) u mo'
tori s obvyklým eloktÍickým za,DalovánÍn. celé tájeln.
slví sDoloblivého říz€nl otáček ÍIotoru se žha..|ky j€ tedy
v přetlakovém .Dalivovém sys!éÍnu a Ítusím€ do!Íati' Že
totl}ll Dřijdeme na kloub.

Aěkoliv Ýyonutí moloru kdýkolv během |etu je
u všech drunů notorů ce|kem jednod .iý pÍoblém' }te.
rý s€ dá snadno zyládnouti bimetalovým re|áIkern za-
lojeíým do okruhu vybaýovač€' je téměř DmvideÍí
lé.ati rnotorově aŽ do vyčerúÍí paltva' jehoŽ se nataÍ.
kuje obvykl€ na l5 míft't letu.

Duš€.mď€lu' radlopřtjtmač a na uemi rad1ov}.silač'
je v eiŽlně obvykle továÍnÍ wÍobek a ie téměř standaí.
tisoýán. Továmy se snaŽÍ nol4ým vývoien ořifiésti typy
jednÓd!šŠi, gpoleblivějši a lďtčt (Pokriě' n13Ú.9|.)
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Krabice na mod.ely

k@sky trosníě}iú' ŠDondlíky
Ý gbálce, Žiletky' drátty a

oí i|ě.  l ro id lo v tubč nebo
]ah|ičce a kous€k potallové.
]ro oaliÍu _ Dřednrěty. bez
nichŽ hy si žádný modelář
nerlohl proÝíděl nutnc o.
pÍavy v soltčŽi. Rozhodnč
se nebudenre nikdy Dotou-
Š€t nacpa! do lrabice s mo.
delem cclol iadu &l€Šti a
lr|ačku na natíčeni. Na
ý]aýní kú'i jseln pocílil. jak
le p i I jen ln( i  kdyŽ pU l iÍas in
Dl l lé cc( lÉ do s l laýnLc no.

Pro bťzpe.llý 1ransporl mode]ú |etadel jsou nepos|!.).
date]né krabice '  !O Did lŽ nůŽeln €  c € lý  modc| v loŽi t '

ProioŽe lyto krabice ncjsou v obchodech k dostáni'
9řj ášíme !á!od' lak si jc sami zlolovime, Na obrázku
A. jť l ' '^ lm \ ld| ' Ic € '  h" .] i . .  \(  p l .  Inodc l !  s  súlno\ym
pohoncm a pro bezmotorové nrodťly do l m ro.zDčti.
(ostÍn křatice ;e staYála jako lruo lrodelu z podé]niků
čiveÍc{vóho průlezu 5x5 n!ll, lebo lox]o lnn podlc
velikosti kÍabice. stačI s]cpenÍ acetonovým lopid]em'
únůžeňe však zcsjljt' spoie t. zY' jebIovýn' hřebitky' Pro
doshtečnou Dev'ost je nezbytní piÍČ1G' zakreslená na
dc]ejší části koslry. KostÍu krabjce polepíme sillým ba.
licÍn papÍrem ! b|any př€lepime páskem slabŠiho pa.
''rL Jako polahového mateliálu n'ůželne též použít kar.
lonovÉho 9apíru. Koi€c.krabice poneclláme otevřený
9ro tsunutí růz ých čáýí modstu. Krabice pak j €dno.
duŠe uzavřeme DřekrJlín oleýřeného konce pevného
papiru' drŽenéňo v žlidané !o1o2e auno!ým pťsiencem.
Aby blja krabice vodovzdonrá, imprecnujeme ji vhJd-
ný'n laken' Upozorňuji' Že se Jrodí jen pro lehčI a meuš'

Pra.i' kterti se nán vŽd! vyDlatí' je zhotoveni jedno.
duchých obálek 2 hnčdúho baliciho paDiru na kiidla' Na
paph si zh.ulra na?naČime obrys křidla, n€cháŤn€ kus Da.
pí.! Dřečnivat a spojím€ kanceláísliol seŠivačkou' Pro
křídlo vcelku si ^otovíne dvé úkové obálky' které
nasÚneme i každé strany křídla a ve středu přetíhle.
nle opět gun'oÝým Drstencen. obdoblě si zhoiovÍne
obal na výŠkoýku a sÍněrovkL od'}ontovatelný !odÝ(,-
,ek ukládáme lio silněišího síčku' v2t odom k velmi
snadném[ oÓŠkťzení oslalníoh součísti volnými kovo.

RovněŽ trup ohráitíme pted DoŠko'eil'm' které múŽe
vzniknout během doDravy Da letiŠtě. NeÍlepšÍn způso'
beÍn ochraný ie zabaleí' trupu do novinového papíru,
,kicrý převincme několikrátc cuinovýln vlákne"n. RovněŽ
si rnůŽeDre zhotoviti obal vce|kl z hnčdóho pao'fu' Ze.
jména dbáme' aby vyl:nivajicí kovo|'é části' na př' os|tu.
ha' uc,hyceDi podvozku a 9od. byly tak ukryty' aby n€.
způsobily DroraŽéni obalu a poŠkoze i jinýc]l částl m).
d€lu' cuno!é svazky lkládáme do zvláŠtní obílky, ne'.
lépe krabiěky, katn uníslime též dobře uzavřenou lab'
vičk! s nazinim na sun'r.

Na naŠem ob.ázk! vidime celkívé usDořádáni krabi'
ce' zhotov€né z ieDenky' na pi. ze dvou krabic od cut'
ru. Pod r tnové pásky na vniiřni s|r.ně ýlka 'achyiíme

Pokračování,,Radiového řizení..
v zásadě jsou vŠechn! systómy ji}dnokanálové, I i.

na přiiimač je působeno jedjným vysokcÍrekvenčnlm
kmitočlen olvykle fleutodulovan1in' Tnn' Že linždá zemč
mohla si vyl)rati z mnoha kmitoěnú, které |omulo oboru
!] 'hradi la kahýrská koníelence se sI!|o '  Žc rczÍl; i fod.
ní radiozávody modclů jsoLl l.nrči n.myslite|'lé' ].ak la
oř. AmeÍika nlá pásDo 55 Mcis (vlna 5'5 m). Anrlie ?7
Ilc/s (vlla jl nr), a ! nás je pásmo l50 až 156 Mc/s
(vllla l.92 až 2.(D lnel!!). Proto také nemá smyý Dokol|.
Šeti se o dovoz zahraničnicb továnich zaříz€ní. U nás
by se s n imi  nesÍrč]o pra.oÝ. i i  a  ani  po Dřestavbě ne.

chrařnne rovněŽ motolky
lítky. íebo 6!aré '!uněo..by
.'tvory notork!, lépe př.s
.ovněz kousk€nr gmového

lak si v aě.ka hovl v roz.

'ted Draohem. StačÍ kousék
plevlékn[tť rpřes vstuDnl

celý ulo|o.ek a zachýccllý
pásku.  v '  F '

mohlo. s hlediska délky vlny bylo u ná! volcno velml
š(as'ně. Pásno l50 aŽ 15Ó Mc/s ,c prošto jatéhokollv
rušeni atmosie!ické!o l jlnýml \ysiljii Droíesionálnimi
nebo amal(r\bn| i '  (N € jhúfe na rom le Angl|e ' )  Mimo lo
v lná ko lem dloÚ melrú umo/ňuje pÍi  noDdtmÝch výko.
Lech kolem ]edn.ho wat lu \e lml  /nnčnÝ dosah, Píolo
Vba\v '  Že by m"del  mol j l  .nadno v}|élíoLl i  z  ok.u}u
ar^qňi  vvsrIa.e.  js  'u u l .1s pods lat l ' .  lneíši  n<Ž hde.
koliv jinde. v D.axi anlaierů vysilačú jsou zc€la běŽná
d.okonalá duDlexni spojcnÍ na těchlo ullraklátkýoh vLnách
na vzdáIenos1 kolÚ 100 km s přikony lrluboko lod je.
detr watt' o tM si vŠak oodrobně promluvím€ Dozděli.

(Poklačovinl.)

k!abrc i

!ETEo(Ý MoDtLÁR' črsopl9 plo l.t.ctou Ú.hovo. vytházl óYi .lkál do .ok.. vydÁvá ^.roklúD Rcs Ý oíi.dtrtm ]ol.Ítkém '! |id!L.|.
''Ná{. vo.Lo''' Plrbr ll. vIrdÉ|.vol. lo. nld| .:' ..dllc' odpov|d. J|tí smol!' R.d.tc. P'.b. l|.

ýo . l J ' . i&ň .  ' i h á |^"  ' . d ' ( .  DÍ !  s Iov .n ! t o  Bí l i ' | l v l '  s 'ú lov l  t  ^ . ' . | . Ío t r  Ž3 .29 .  ̂ dn | í |nk . ó  P l . h r  I l .  Y I l dk l r vov i
Ú..i ;"(;''i i;;i'i. 

"i 
. í'ibó lN.i. 

"oi|xo'' 
I\ov|tioÝr s'!. Dotd.n' orÍro!ým Don' u.dd.n Prrb. o22' Pl!dD|.lo! '' |.do tok ' r !o

rlov!ýin {! K.r' c.trr l.dnd]Lt.ho \ý|úrJ 1 K.t' TBLD. lilkín. stř.d' dtt'. Ž.Yod 03 v Pia:.' Tolo ěIsl|vvš|o ó. čérÝía lc5l'


