


Milý příteli - lodní modeláři,

dostáváš do ruky první výtisk pomůcky, která spolu
s dalšími je určena Tobě. Bude Ti průvodcem, rádcem
a pomocníkem, při provozování Tvého „koníčka"
lodního modelářství, ať už půjde o sportovní vyžití
anebo pouze o stavbu pro potřebu — tak řečeno —
„na skříň", jako výzdobu interiéru.

Nesčetné lodi brázdí oceány pod nejrůznějšími
vlajkami a mezi nimi i ty, které na své zádi hrdě
nesou vlajku Československé socialistické republiky.
Na jejich velitelských můstcích stojí praví „mořští
vlci" - českoslovenští námořní kapitáni. Naše "ob-
chodní loďstvo je po Švýcarsku největší mezi loďstvy
vnitrozemských států.

Naše vlast má však ještě jedno prvenství. Ve
stavbě lodí jsme na prvním místě mezi vnitrozemský-
mi státy. Náš stát bude potřebovat stále větší počet
odborníků a chlapci dneška - to jsou budoucí za-
městnanci loděnic a budoucí námořníci. Možná, že
to budeš i Ty, který dnes zatím třeba jen sníš o mode-
lové lodičce.

Dnešní plavidla nejsou jistě posledním článkem
vývoje trvajícího tisíce let. Dějiny plavby jsou sou-
časně dějinami lidstva, neboť národy dávných časů
voda spíše spojovala, než rozdělovala. Od samého
začátku své existence byl člověk nucen vodu hledat,
aby mohl žít. Trvalo však celé věky, než dokázal
využít vodního živlu k ulehčení své práce, k přepravě
po řekách, jezerech a mořích.

Kdesi na úsvitu mořeplavby sehrála svou pozitivní
úlohu jistě i odvěká lidská touha poznávat neznámé!
Po celá tisíciletí poháněla člověka vpřed navzdory
nebezpečím a nástrahám. Padlí byli vždy nahrazeni
novými odvážlivci, začaté dílo bylo vždy dokončeno,
byť i o desítky nebo dokonce stovky let později.
V zájmu pravdy však nutno dodat, že to nebyly vždy
jen touha po poznání, která hnala člověka vpřed,
ale i touha po bohatství či dobyvačnost, často nezna-
jící mezí.

Nemáme žádné doklady o tom, kdy a kde se člověk
poprvé dobrovolně odvážil vyplout na vodu. Snad
-napodobil zvířata, která se zachránila na plovoucích
kmenech před přívalem na rozvodněných řekách.

Pro nás začíná historie mořeplavby přibližně před
5OOO lety v rozvinutých kulturách Egypta /1/ a Me—
zopotamie, později v Číně, ostatní východní Asii
a v Americe.

Z historie mořeplavby je mnohé dosud zahaleno
rouškou tajemství. Starověká dřevěná plavidla se ne-
zachovala, jejich tvar, velikost, materiál, vybavení
a způsob plavby byl badateli velmi pracně a s notnou
dávkou fantazie rekonstruován z dílčích historických
pramenů jako jsou různé kresby, malby, reliéfy,
fresky, ozdobné keramiky apod.

A tak dnes, při pohledu na plující parník poháněný
lopatkovými koly nebo lodním šroubem, nás ani ne-
napadne, co všechno předcházelo tomu, čemu dnes
říkáme paroloď, a co se nám zdá být docela samo-
zřejmé.

l/ viz přiložený plánek egyptské plachetnice
2/ co znamenají jednotlivá označení viz Čast III.

Vítáme Tě tedy, milý čtenáři, do našeho středu
lodních modelářů, jejichž modely brázdily nejednu
cizí vodu a dobývaly slávu naší zemi stejně jako
ty velké lodě na širých oceánech. Slibujeme Ti,
že Ti budeme postupně poskytovat

- teoretické i praktické rady o konstrukci, stavbě
a vypouštění modelů lodí,

- přehledy o vývoji válečných, obchodních i osobních
lodí současných i historických,

- stavební návody a postupy,
- pojednání o stavebním materiálu,
- informace o pohonných jednotkách a zdrojích,
- stavební plánky modelů lodí všech kategorií.

Prostě, chceme se s Tebou podělit o získané
vlastní zkušenosti a chceme současně přinášet no-
vinky ze světa lodních modelářů. A konečně : budeme
Tě informovat o novinkách, které pro nás připravila
MODELA.

Víme však ze zkušeností, že sebelepší literatura
nemůže poskytnout všechny informace v rozsahu,
jak by sis přál a že tedy mnohé zkušenosti a hlavně
praktické vědomosti můžeš získat jedině v kroužku
lodních modelářů, které pro mládež organizují Domy
pionýrů a mládeže — a pro mládež, juniory a dospělé
kluby Svazu pro spolupráci s armádou ( Svazarm ).

Zde Tě čekají odborníci, výkonní a zkušení mode-
láři, kteří Tě povedou po odborné, metodické i poli-
tické stránce v znalostech lodního modelářství. Lodní
modelářství Ti umožní získat tyto znalosti:

- kreslení a rýsování,
- čtení plánků,
- technologie a zpracování dřeva, kovu, plastických

hmot, papíru a barev,
- pájení kovů,
- opracovávání na strojích,
- elektrotechniky,
- základy radiotechniky ( nutné při dálkově řízených

modelech ), '
- umění zacházet s různým nářadím (to přijde vhod

i mimo stavbu lodních modelů).

Můžeme stavět model jednoduchý (jachtu třídy EX,
plachetnici), ale také složitý ( maketu třídy EH, EK,
P2 nebo historický model ) /2/. Jedno je však u této
stavby společné: přesnost, čistota vypracování, vy-
trvalost a trpělivost. To jsou vlastnosti, kterými sám
modelář může příznivě ovlivnit konečný výsledek
stavby. Je tedy stavba nejen náročná, ale považujeme
ji za důležitý výchovný prvek při polytechnické
výchově.

A je tedy třeba, abys o ní něco věděl především
Ty, milý příteli, který začínáš a propadl jsi kouzlu
„lodiček". Proto jsme tu my, Tvojí noví pomocníci -
dlouholetí modeláři, kteří v mnoha závodech získali
četné zkušenosti a dosáhli řady úspěchů i na mezi-
národních kolbištích, ale kteří nejednou okusili hoř-
kost nezdaru a neúspěchu. Budeme Tě uvádět do
stavby a říkat Ti prostě „jak na to“, aby Tvoje
stavba byla úspěšná a přinášela Ti nejen uspokojení
z práce, ale i dobré sportovní výsledky. A budeme
Ti odpovídat na různá Tvá „proč ?“.

Přejeme všem lodním modelářům „starým" i začí-
najícím - DOBROU PLAVBU - a úspěchy s vlastno-
ručně postavenými modely lodí.

Vaši

Ústřední rada modelářského klubu

Svazarmu ČSSR

odbor lodního modelářství



ČÁST I.

Říká se, že modelářský sport vznikl v polovině
minulého století, když angličtí námořníci začali sta-
vět modely lodí podle skutečných vzorů a jezdili si
s nimi, zřejmě pro zábavu/1/. Při sportovním duchu
Angličanů došlo jistě brzy k závodům. Také my vy-
cházíme z toho, zda chceme postavit model lodi:

- pouze pro ježdění pro zábavu,
— pro závodění,
- pouze pro ozdobu bytu.

V prvém případě postavíme model, který bude na
vodní hladině volně jezdit, popřípadě bude i vhodný
pro dekoraci bytu.

Obtížnější však je požadavek projetí závodní
dráhy 5O + l O m dlouhé přímým směrem a přede-
psanou rychlostí a to i při větru a zvlněné vodě.
( Viz přílohu na konci této kapitoly a obrázek závod-
ní dráhy ).

Typ modelu, který volíme pro stavbu, závisí jednak
na modelářově vkusu a jednak na podmínkách, které
jsou popsány dále.

V každém případě však začátečníkům doporučuje-
me začít s jednoduchým modelem. Nevyžaduje tolik
času, naučíme se na něn základní prvky zpracování
a osvojíme si terminologii - a nestojí tolik peněz.

Základem zdaru či nezdaru celé naší práce je
plán (výkres modelu). Proto se o něm zmíníme
nejdříve.

Rozhodli jsme se tedy pro určitý typ lodě a sehna-
li si i plánek. Je třeba, aby v plánu byly uvedeny
alespoň tyto základní údaje: délka, šířka, ponor,
rychlost, vybarvení skutečné lodě a měřítko modelu.
Nejvhodnějším plánkem pro mladé modeláře a začá-
tečníky je takový, na němž máme:

— pohled z pravé strany ( u lodí s nestejnými stranami

např. u letadlové lodi je zapotřebí též pohled z levé
strany ),

- pohled na palubu, na příď, na záď,
— vykresleny přepážky ( žebra ) ( obr. l) a jednotlivé

detaily nástaveb / 2 / , výzbroje, výstroje,
— popřípadě i umístění pohonných mechanizmů

a zdrojů. Některé plánky obsahují též příčný řez
(obr.2), řez na vodní linii ( obr.3), řez středem
lodi ( obr. 4) a rozpis materiálu.

Plánek důkladně studujeme tak dlouho, dokud ne-
pochopíme všechny detaily a neurčíme si přibližný
postup stavby a dostupný materiál, z kterého chceme
stavět (trup odlévaný, lištový, potažený překližkou,
laminátem apod. ). Ověříme si také, zda máme potřeb-
ný motor a zdroje k pohonu modelu, aby byl schopen
docílit potřebné rychlosti. K tomu musíme znát hodno-
ty motoru tj. jeho účinnost, počet otáček při
jmenovitém zatížení, přetížitelnost, spotřebu, výkon-
nost a při kterých otáčkách má největší účinnost.
Je tedy chyba, použijeme-li motor, o němž pouze
předpokládáme, že má dostačující výkonnost nebo
že výkonnost modelu lze regulovat změnou napětí
Proto je lepší vybírat model podle motoru a zdrojů.

Prostudujeme uložení motoru a zdrojů a zjistíme,
zda vhodnému uložení nebudou překážet přepážky
nakreslené v plánku. Pokud ano, musíme upravit
vnitřní tvar přepážek.

Zkušenosti ukázaly, že prosté překreslení pře-
pážek z plánku na materiál, z něhož je budeme
vyřezávat, není dostatečné. Často se stává, že trup
není rovný a že se na něm vyskytují větší nebo
menší prolákliny. Neprospívá to ani vzhledu modelu,
ani jeho jízdním vlastnostem. Někdy je to chyba auto-
ru nebo kresličů plánků, někdy tisku, který zejména
při zmenšování nevychází vždy přesně.

Abychom předešli nemilému překvapení po doho-

l/ Z literatury známe případy, že již v 17. století si stavitelé lodí ověřovali tvary i jízdní vlastnosti na mode-'
lech lodí. - O Petru Velikém je známo, že nejen konstruoval lodě, ale stavěl si i jejich modely a měl jich
ve své pracovně (stolařské dílně se soustruhem!) celou řadu.

2/ Co jsou nástavby - viz popisný text k dělovému člunu - Část VI.



tovení trupu, nelitujeme času na jeho kontrolu. Může-
me k tomu použít dvou způsobů:

1) zhotovíme konstrukční výkres; je to metoda prac-
nější, ale přesnější:

2) jednodušší, méně přesný, ale svému účelu dosta-
čující je následující postup ( obr. 5) :
na stavební desku si narýsujeme vodorovnou osu

( středová osa lodi) a na ni naneseme vzdálenosti
přepážek. V těchto bodech vztyčíme kolmice a na ně
od středu na obě strany nanášíme šířky přepážek
ze žebrorysu naměřené na jednotlivých vodoryskách
(nejlépe kružítkem). Spojíme-li tyto body, musíme
dostat plynulou křivku. Není-li křivka plynulá, což
se projeví na obou polovinách, je některá přepážka
( žebro ) nesprávně nakreslena a musíme ji opravit.

Při prověřování správné výšky přepážek postu-

pujeme obdobně: od ponorové čáry přeneseme
rozměr nad ponorem k palubě a pod ponorem. Jed-
notlivé body spojíme a opět musíme dostat plynulou
čáru - podle tvaru paluby nebo kýlu.

Při proměřování přepážek zjistíme, zda se při
jejich kreslení počítalo s tloušťkou obšívky ( někdy
bývá v plánu vyznačeno) či nikoliv. Plány nejsou
kresleny jednotně: už mnohdy došlo k překvapení,
když po obšívce byl trup lodi širší a delší, a to právě
o tloušťku obšívky, o níž měly být přepážky
zmenšeny.

Kontrola se netýká pouze trupu, nýbrž i nástaveb,
výzbroje a výstroje a jejich umístění na palubě. Stává
se, že rozměry detailů uvedené na celkovém
pohledu neodpovídají rozměrům uvedeným v detailním
rozkreslení nástaveb. Někdy tento nesoulad je dán



použitím různých měřítek pro celkový pohled a pro
detaily, avšak někdy je celkový pohled kreslen bez
měřítka. Bez kontroly by se tedy mohlo stát, že by
třeba nešly otevírat dveře kajuty, nebo poklopy ša-
chet, vlezu, na schody by se nevešel námořník, rake—
tomet by nešel natáčet a střílel by prakticky do
nástaveb lodě a podobná nemilá překvapení.

Pokud není možnost opatřit si podrobnější doku-
mentaci zvoleného typu lodi nebo pokud jej podrobně
neznáme, nestavíme model z plánku např. v měřítku
1:2OO (plánky obvykle otištěné v časopisech).
Detaily na něm nejsou a ani nemohou být podrobně
překresleny. Při zvětšení na menší měřítko dostává-

me tyto detaily neúplné, budící zdání nedohotovení
a ruší celkový vzhled modelu.

Přepážky, nástavby apod. obkreslujeme na prů-
svitný papír (pauzovací) a ne přímo kopírovacím
papírem na materiál z výkresu. Výkres se tím ničí
a po druhém či třetím použití bývá k nepotřebě.
Výkresy stáčejme, skládáním se lámou a ničí ( trhají ).
Pozor na podlepování, tím se výkres zmenšuje.
Nezapomeneme, že výkres se předkládá k hodnocení
modelu při závodech. Doporučujeme mít proto dva
výkresy: jeden použít při stavbě a druhý předkládat
k hodnocení.

Nepodceňujme tuto práci s výkresem, to nejsou
ztracené hodiny. Vyplatí se nám zejména tehdy, kdy
se dostaneme do stadia, kdy nevíme, jak dál, nebo
kdy musíme něco pracně opravovat. Vždyť stavbě
modelu věnujeme stovky hodin. S tím je nutno počítat.

A nyní několik připomínek k tomu, co ovlivňuje
přímočarost jízdy.

Především je to vlastní stavba modelu.

Trup stavíme na montážní desce ( obr. 6). Pokud
nepoužijeme techniku lití do formy, umělé hmoty a po-
dobně a pokud nám nejde o docílení maximální rovno-
sti kýlu, stavíme kýlem nahoru.

K. tomu účelu si opatříme r o v n o u desku
( nejvhodnější je laťovka ) tloušťky 25 až 3O mm.
šířka a délka této montážní desky bude odpovídat
rozměrům modelu s přidáním asi 15 O mm na délku
a asi 8O mm na šířku. Pak si připravíme opěrné
hranolky asi 1O x 2O mm, dlouhé jako šířka přepážky
v počtu odpovídajícímu počtu přepážek.

Na montážní desce vyznačíme podélnou osu trupu
(osu souměrnosti) a na ni naneseme vzdálenosti
přepážek. V pravém úhlu k ose lodi naznačíme čarami

vzdálenost přepážek. Na tyto čáry nanášíme ( nejlépe
Kružítkem ) polovinu šířky přepážky ( viz obrázek 6).
Okrajové body pak spojíme p l y n u l o u čarou. Tím
dostaneme půdorysný obrys paluby.

Legenda k obr. 6

1 = přepážka
2 = osa přepážky
3 = odlehčení
4 = naříznutí přepážky
5 = opěrný hranolek
6 = montážní deska
7 = polovina šířky přepážky





Z překližky ( o síle 3 až 5 mm podle velikosti
modelu) vyřežeme jednotlivé přepážky. Stavíme-li
loď, která má r o v n o u palubu (bez prošlupu), při-
dáme k přepážkám přídavek 12 až 13 mm tj. o 2 až
3 mm více nežli je tloušťka opěrných hranolku.
Stavíme-li loď, která má p r o š l u p , tzn. která nemá
rovnou palubu ( která je ke středu prohnutá), anebo
loď s palubou odstupňovanou, přidáme přídavky, kte-
ré odpovídají vzdálenosti paluby od montážní desky
v místech přepážek.

Přepážky vylehčíme, případně vyřežeme prostor
pro pohonnou jednotku nebo pro zdroj, otvor pro
uložení hřídele atd. Nezapomeneme na každé pře-
pážce vyznačit osu přepážky. Ještě než budeme
přepážky připevňovat ke špalíkům, musíme je na-
říznout, abychom hotový trup snadněji oddělili od
montážní desky. Různé způsoby naříznutí jsou patrné
z obrázku.

Přepážky začistíme případně zkosíme hrany, aby
nosníky dosedly co největší plochou, a přepážky
připevníme hřebíčky k distančnímu špalíku. Potom
špalík s přepážkou připevníme kolmo - nejlépe šrou-
bem - k montážní desce tak, aby se osa přepážky
kryla s osou vyznačenou na desce (s podélnou
osou lodi - osou souměrnosti). Správné umístění

'přepážek můžeme kontrolovat i na obvodu, kde se ko-
nec přepážky musí krýt s obvodovou čárou.

Loď obšíváme současně z obou stran - kolik
nosníků na jedné straně, tolik na druhé - zajišťujeme
špendlíky nebo kolíčky a pokračujeme vždy až po
řádném zaschnutí. Lepením celé jedné strany najed-
nou by mohlo dojít ke zborcení trupu, které nelze
již ničím odstranit. Současně kontrolujeme, zda osa
v kýlu lodi na některou stranu „neuhýbá“. Po za-
schnutí trup sejmeme s montážní desky tím, že ho
opatrně odřízneme od přídavků v místě naříznutí.

Nepotřebné přídavky odstraníme a hranolky můžeme
použít při stavbě jiného modelu.

P a m a t u j m e , že spěch je náš n e j v ě t š í
n e p ř í t e l a n e v y p l á c í se!

Odřezky překližky nezahazujeme. Hodí se nám
později na menší nástavby - detaily modelu nebo
při příští stavbě. Jednotlivé díly nástaveb pečlivě
překreslujeme, čistě vyřezáváme a zhotovujeme sou-
časně se stavbou trupu. Využíváme tak času, kdy
čekáme na zaschnutí dílů na trupu.

Poznámka o lepidlech a lepení: zásadně nebude-
me používat lepidel, která obsahují vodu. Doporuču-
jeme všechna lepidla acetonová jako např. Acetonové
modelářské lepidlo, Kanagom, Supercement, dvou-
složková lepidla EPOXY 12OO a Lepox. Ovšem

Tužidlo do špiček SR ( za 9.- Kčs za l kg) vykoná
přesně tutéž službu jako všechna výše jmenovaná
(a podstatně dražší) lepidla. Jedinou nevýhodou
tužidla je velké balení = l kg. Je však možné je pře-
lít do tub od šamponu a k nim s výhodou použít
nástavce na tubu, které pro tyto účely vyrábí
MODELA.

Hlavním hlediskem, které působí na přímočarost
jízdy, je pečlivá stavba trupu: rovný, hladký a dobře
symetricky postavený trup vede loď lépe než trup
hrubý a nerovný. Svědomitá práce se zde rozhodně
vyplatí. Dalším momentem ( ale ne nejdůležitějším)
je poměr délky k šířce: křižník, torpédoborec nebo
rychlá parní lod, u kterých je poměr délky k šířce
8 : 1 až 1O : 1, budou lépe držet směr, než vlečný
člun, rybářský kutr nebo ledoborec s poměrem délky
k šířce 5 : l anebo 3 : 1. Stejně tak loď s přepážkami
trupu ve tvaru „V“, s předsunutými nebo vystouplými
kýly bude vhodnější než loď s přepážky tvaru „U“
s ledobornou přídí, jejíž přepážky se pod ponorem
zužují.

Váhové těžiště lodě - čím výš je nad čárou ponoru,
tím hůře drží loď směr. Zhoršuje to i její stabilitu
a loď se může dokonce i převrátit. Proto umisťujeme
pohonné jednotky a zdroje v lodi co nejníže. Rovněž
nástavby děláme co nejlehčí - neplatí zde mínění,
že loď uveze nějaké to deko navíc. Chybějící váhu
raději doplníme na dně lodi ( olovem ).

Rychlost modelu - je zřejmé, že čím je model rych-
lejší, tím lépe drží směr, neboť tím je také kratší
doba, po kterou mohou na model působit rušivé vlivy.

Kormidlo - uvedeme alespoň některé druhy kormidel.
Jeden ze starších typů, dosud používaných u lodí
dopravních, obchodních a člunů je kormidlo obyčejné
( obr.7 ). Je to takové kormidlo, jehož celá kormidelní

peruť je na jedné straně osy jeho hřídele. Čím dále
je těžiště plochy kormidla od osy jeho otáčení, tj. čím
je kormidlo širší, tím větší síly je zapotřebí pro jeho
vychylování ve vodě.

U širokých kormidel vystačíme s menší silou při
použití kormidla vyrovnávacího ( obr. 8) , u něhož
osa hřídele prochází perutí kormidla a dělí ji na dvě
části. Vzdálenost těžiště plochy kormidla je tedy blí-
že ose otáčení — pohyb vody usnadňuje tlak vody
na vyrovnávací část perutě. Typy kormidel, jež mají
vyrovnávací část o menší výšce než hlavní část
perutě, nazýváme polovyrovnávací (obr. 9). Použí-
vají se u vojenských, rychlých osobních a velrybář—
ských lodí, u motorových člunů apod.

Kormidlo musíme správně postavit a uložit.

Doporučuje se :
- téměř u všech typů modelů lodí nemá být patka



kormidla níže než kýl lodi ( obr. l0);
- při ponoření po čáru ponoru má být celá plocha

kormidla ponořena (obr. l0);
- u modelu námořních lodí s obyčejným kormidelním

zařízením nepřesahuje zadní patka perutě kormidla
krajní bod zádi (obr. li) ; naopak u modelů ně-

kterých říčních lodí s malým ponorem a u rychlost-
ních člunů přesahuje často zadní patka perutě
a značná část kormidla krajní bod zádi ( obr.ll) ;

- zhotovit kormidlo o větší ploše a takového tvaru,
aby rozměry perutě nad osou lodního šroubu byly
větší než pod osou ( obr.12) ; stavební pravidla
povolují plochu (pozor - nikoliv rozměry!) 2 x
větší proti rozměrům v příslušném měřítku;

- vyvarovat se zborcení kormidelní perutě, jež ztě-
žuje vedení modelu ve vodě.

Hřídel kormidla nemá procházet příliš blízko kýlo-
vého zařízení. U dvoušroubových modelů neovlivňují
šrouby nepříznivě účinnost kormidla jen v tom přípa-
dě, jsou-li šrouby protiběžné, přesně shodné, běží-li
stejnými otáčkami a jsou umístěny souměrně
vzhledem k podélné ose lodi. Vliv jednoho šroubu
na kormidlo se v tom případě rusí vlivem šroubu
druhého. Čím větší je rychlost modelu, tím menší
může být plocha kormidla.

Je zbytečné dělat kormidla příliš velkých rozměrů.
Velikost kormidelní perutě přibližně vypočítáme podle
vzorce:

kde S = plocha kormidelní perutě v cm2

L = délka modelu v cm

T = ponor modelu v cm

K = konstanta podle tabulky :

třída konstanta

námořní osobní lodi o,o25 - o,o38
námořní nákladní lodi o,o28 - o,o42
námořní vlečné parníky o,o33 - o,o45
obchodní lodi a plachetnice o,o25 -o,o35
říční šroubové lodi o,o5o - o,llo
bitevní lodi a křižníky o,o26 - o,o36
minonosky a strážní lodi o,o36 - o,o5o

Při výpočtu rozměrů kormidelní perutě určuje se
orientačně jeho výška v a šířka š. Střední výška
kormidla se stanoví podle rozměrů modelu lodě ( po
čáru ponoru ) ; největší šířka perutě nemá přesahovat
O,3 až O,4 šířky trupu.

Všechny otvory, které děláme pro kormidlo i jeho
zařízení, musíme řádně utěsnit, příp. naplnit vaze—
linou, aby jimi nemohla do modelu vnikat voda.

Kormidlo nastavujeme pouze pomocí ovládacího
zařízení, nikoliv přímo kormidelní perutí. Jen tak za-
jistíme, že kormidlo není volné a nemůže se za jízdy
modelu samovolně přestavit.

Neméně důležitý je lodní šroub - lodní vrtule.
Pro její správnou funkci je důležité, aby :
- lodní vrtule byla hladká ( všechny nerovnosti a od-

chylky od správného tvaru zhoršují její účinnost ),
- kořeny lopatek se vzájemně nedotýkaly - vzdále-

nost mezi nimi má být O,O5 - O,O8 průměru lodní
vrtule ( při pohledu na záď lodě ),

- vzdálenost mezi hranou listu vrtule, a trupem mode-
lu nebyla menší než O,12 - 0,18 průměru vrtule,

-vrtule byla dostatečně potopena a nesála vzduch,
- záďová plocha modelu zabezpečovala správný

a plynulý přítok vody k vrtuli.

Nejvhodnější vrtuli pro určitý model můžeme při-
bližně určit výpočtem. Musíme však znát řadu uka-
zatelů, z nichž některé vypočteme a některé vyplývají
z dlouholetých zkušeností. Nemáme-li však žádné
zkušenosti, můžeme se orientovat podle tabulky :

(tabulku viz na následující straně)

Při použití této tabulky musíme propočítat jak rychlost
modelu, tak počet otáček vrtule. Např. skutečná loď
jede rychlostí 4o uzlů - rychlost modelu v měřítku
1: loo vypočítáme podle vzorce:

při čemž Rm = rychlost modelu

Rs = rychlost skutečné lodi

M = měřítko

Získanou rychlost v uzlech propočteme na metry
za sekundu :
l uzel = 0,515 m/s, 4 uzly = 4 x 0,515 = 2,O6 m/s;
předepsanou 5O m trať má tedy model ujet za:
5O:2,O6 = 24,3 sec.



x/ uzel je jednotka určující rychlost lodi; u skutečné lodi odpovídá 51,5 cm za vteřinu

Musíme přepočítat také údaj o počtu otáček lodní
vrtule. Víme, že počet otáček lodní vrtule modelu
bude větší než počet otáček lodní vrtule skutečné
lodi; např. koná-li vrtule skutečné lodi 3OO otáček/
/ min., u modelu v měřítku l: 1OO bude :

přičemž

O m = počet otáček lodní vrtule modelu
Os = počet otáček lodní vrtule skutečné lodi

M = měřítko

Při výběru nejvhodnější lodní vrtule bude asi na-
dále nejjistější zkoušet různé typy vrtulí tak dlouho,
až přijdeme na tu pravou. Stavební pravidla povolují
průměr lodní vrtule nejvýše 1,5 x větší než průměr
v příslušném měřítku.

Většina závodníků - a nejen z mladých - svůj
model předem dobře nezná, protože netrénuje
a poznává jej až na závodech, tedy téměř vždy
za, velmi různých, obvykle nepříznivých jízdních
podmínek.

K zajíždění volíme vodní nádrž pokud možno
s rovným dnem, hloubku asi 2 m, bez proudu a bez-
větrné počasí. Zajíždíme s kormidlem pevně nasta-
veným rovnoběžně s podélnou osou lodě. Někdy
bude nutné vyrovnat vliv proudu lodní vrtule a zpět-
ného toku vody vychýlením kormidla o l - 3° z pří-
mého směru ( proti smyslu otáčení šroubu ).

Upozorňujeme na jev, který se vyskytuje při
vypouštění modelů na jízdní dráze s prudce se mění-
cí hloubkou: jestliže na mělké vodě je v blízkosti
dráhy modelu místo s velkou hloubkou, model se od-
chýlí z přímého směru směrem k hlubině. Proto také
zajíždíme na vodě, kterou známe.

Připomínáme ještě, že model musí být vyvážen
tak, aby byl po celé délce ponořen po čáru ponoru.
To uděláme nejsnáze doma ve vaně.

Model vypouštíme při plném zatížení a při nej-
větším ponoru. Nevyhneme se ani přemisťování zdrojů
nebo dovažování olovem. Dbáme, aby všechny detaily
modelu jako baterie, motory, zátěže byly dobře při-
pevněny, aby se při jízdě nepohybovaly a neměnily
tak těžiště modelu, případně nezpůsobily jeho na-
klonění či dokonce převržení. Teprve takto zajetý
model zkoušíme za různých povětrnostních podmínek.
Při větru vypouštíme model raději proti větru.

Doporučujeme, aby si modelář při zajíždění modelu
i při závodech zaznamenával všechny okolnosti,

které mohou jízdu modelu ovlivnit, zejména povětr-
nostní podmínky a stejně tak i výsledky jízd. Vyhod-
nocováním těchto záznamů se lze naučit určovat
sílu větru, jeho směr a vlivy na model, charakte-
ristiku vlnění vodní hladiny apod. a získávat tak
zkušenosti, které se uplatní při seřizování modelu
před startem.

Před závodem má smysl trénovat pouze na trati,
na které se bude závodit. Nemá valného významu
zkoušet model podél břehu na vzdálenost 1O - 15 m.
Jsou zde zcela jiné podmínky než na závodní trati;
dá se tedy říci, že je to zbytečné plýtvání zdroji.

Na závěr několik slov o startu modelu. Zdánlivě
jednoduchá záležitost a přesto při každém závodě
vidíme hodně ,, zabitých“ startů. A přitom to není
žádná věda: lehneme si na plato, model držíme
lehce oběma rukama, příď modelu zaměříme na bójku,
na kterou máme model zajetý nebo kterou jsme si vy-
brali podle povětrnostní situace a poté model vypustí-
me. Nikdy jej nestrkáme nebo dodatečně neopravu-
jeme směr.

To byly některé rady a připomínky k chybám,
jichž se muže modelář vyvarovat ještě dříve, než
začne stavět model a než s ním půjde na vodu. Pro
vlastní stavbu potom platí známé přísloví: dvakrát
měř, jednou řež. Rozhodně se pečlivá a přesná prá-
ce vyplatí a bude také rozhodčími dobře bodově
ohodnocena.

Ještě si něco povězme o vlivu povětrnostních
podmínek — hlavně o vlivu větru. Vzhledem k velkému
vlivu větru na jízdní vlastnosti modelu je tedy důležité
odhadnout sílu větru. Protože mimo závody plachetnic
nebývají na ostatních závodech potřebné přístroje
na měření síly větru, uvádíme přehlednou tabulku,
podle které je možno přibližně stanovit rychlost větru.
I když jde celkem o orientační zjišťování, modelářům
plně postačí a mohou se jimi řídit.





Příloha k části í.

Stručný výtah z pravidel NAVIG-A pro závod plovou-
cích a jízdy schopných modelu kategorie E.

Modely kategorie E jsou plovoucí a jízdy schopné
modely s povoleným pohonem. Jsou to nejen přesné
napodobeniny existujících nebo dříve existujících
skutečných lodí, ale i volné konstrukce lodí.

Náčrt závodní dráhy pro modely kategorie E ( pro
seniory a juniory ) je na obr. 13.

Modely kategorie E si musí závodník zhotovit sám.
Průmyslově mohou být vyrobeny následující díly,
případně sestaveny z průmyslově vyrobených částí:

- šrouby, kormidlo, kotvy, pacholata, jeřáby pro
spouštění záchranných člunu, kování, schody, vlaj-
ky, vlajkové tyče, větráky, záchranné kruhy apod.

Pro trup a j iné části modelu mohou být použity před-
pracované hrubé díly ( lisované trupy, předpracová-
né trupy z umělé hmoty nebo ze dřeva apod. ) . Díly,
které si závodník sám nezhotovil, musí být přesně
uvedeny v Technickém průkazu modelu.

Ve třídách E-H, E-K a E-X není dovoleno zabudo-
vávat automatické řízení kormidla nebo ostatní zaří-
zení, která mohou ovlivňovat jízdu modelu.

Každý model třídy E-H, E-K a E-X musí být vybaven
zařízením pro automatické zastavení motoru, které
vypne pohon modelu po maximálně 9O metrové jízdě.

Modely musí mít stejný tvar, barvu, vnější podobu,
výstavbu a rozměry jako skutečná loď a zároveň
musí odpovídat požadavkům kladeným na skutečnou
loď, která slouží dopravě lidí, zboží, používá se ve
válečné technice nebo v závodním sportu.



ČÁST II.

Modely lodí - to jsou jednak kopie skutečných
lodí stavěné v určitém měřítku, jednak modely člunů
rychlostních nebo účelových ( např. čluny slalomové
apod. ) a konečně plachetnice stavěné podle pod-
mínek určených stavebními předpisy pro jednotlivé
třídy. Je samozřejmé, že začátečník bude stavět
věrně podle plánku a že se nebude pokoušet o vlast-
ní konstrukci. Bude mít tedy k dispozici výkres lodě
nebo jiné konstrukční podklady, na kterých si ověří,
zda model lodě odpovídá jeho představám, prostě:
jestli je to „to“, co chce stavět.

Rozeznáváme dva druhy podkladů:

-konstrukční - teoretický výkres a
- stavební plán - stavební postup.

Konstrukční výkres ohraničuje vnější tvary
a slouží k výpočtu výtlaku, určení plochy těžiště atd.
Stavební plán obsahuje způsob stavby trupu, ná-
stavby v celkovém pohledu s jejich umístěním na
palubě i způsobem jejich stavby, rozkreslené de-
taily, u motorových člunů uložení motoru, pohonných
zdrojů a u radiem řízených modelů umístění vybavo-
vače, serva, uložení hřídelů lodních šroubů, tvar
a zařízení kormidla apod., dále rozměry jednotlivých
součástí a konečně i soupis stavebního materiálu.

Základ lodního trupu tvoří kýl, který u plachetnic
vybíhá v ploutev se zátěží. Přední část kýlu končí
klounovcem. Příčně na kýl jsou nasazeny přepážky
a záď je ukončena zrcadlem. Přepážky jsou oblé
nebo hranaté a na horním okraji jsou spojeny výz-
tuhou zvanou obrubník, probíhající od klounovce až
k zrcadlu. U hranatých trupů je ještě jedna podélná
výztuha zvaná outor, oddělující dno od boků. Na
obrubníku jsou připojeny palubní nosníky, zvané
krátce palubníky. U modelu jsou obvykle přepážky
a palubníky vyřezány současně z jednoho kusu.
Boky a dno jsou nejčastěji pokryty překližkou, oblé
trupy plaňkovány buď překližkovými pasy nebo hra-
nolky ze smrkového dřeva. Překližková pokrývka
trupu nebo plaňkování tvoří vnější povrch trupu,
zvaný obšívka. Paluba bývá rovná nebo mírně kle-
nutá a přikrývá se obvykle překližkou. Jestliže

se paluba plaňkuje, zapouštějí se plaňky do širší
okrajové plaňky, probíhající od zrcadla až na špici
přídě, zvané palubní vazník.

Oplachtění ( takeláž ) . O plachtění nazýváme
plachty a zařízení k jejich napínání: pevné kulatiny,
pohyblivé kulatiny, pevnou výstroj a pohyblivou
výstroj ( obr. 14 na násled. straně).

K pevným kulatinám patří: stěžeň, který je v prů-
řezu kulatý nebo oválný, plný nebo dutý. U výkon-
ných modelů je umístěn pohyblivě na hřebínku a je
opatřen podle své délky jedním nebo dvěma můstky,
k nimž jsou připevněna lanka, vyztužující je proti
prohybu. Na stěžni je zachycen přední lem vrati-
plachty.

K pohyblivým kulatinám patří vratipeň, sloužící
k zachycení spodního lemu vratiplachty. K stěžni
je připevněn křížovým kloubem. U některých modelů
je spodní lem kosatky uchycen na kosatkovém ráhnu.

Pevná výstroj je výztužný lanový systém, zachy-
cující tlak větru a držící pevné kulatiny. Přední stěh
zachycuje váhu vratiplachty, kulatin a tlak větru
zpředu. Je upevněn na přídi očkem nebo okaticí
Boční stěny (upínačky) zachycují tlak bočního
větru. Jsou upevněny na okaticích po obou bocích
trupu. Zadní stěh zachycuje tlaky při jízdě po větru.
U modelů je používán nepravidelně. Na stěhová
lanka se používají pletené šňůry o velké pevnosti.
Nylon a silonová šňůra není vhodná, neboť je málo
ohebná, na povrchu příliš hladká, klouže a teplem
se natahuje. Na výkonných modelech se používá
ocelová struna a napínací šroub. Jinak se stěhová
lana napínají pomocí oček a napínáků.

Pohyblivá výstroj je lanový systém, sloužící k na-
pínání a řízení plachet. Spouště slouží k vytahování,
spouštění a napínání plachet. Hlavní otěží se řídí
vratiplachta, kosatkovou otěží kosatka. K pohyblivé
výstroji patří veškeré kování volně uchycené klad-
kami, třmeny a napínáky.

Oplachtění se skládá z vratiplachty a kosatky,
nazývané též vysoká takeláž.





Tolik stručně k stavebnímu plánu. Můžeme tedy
říci, že konstrukčním výkresem je určen tvar trupu
a slouží hlavně - jak uvidíme dále - k prověření
a porovnání vzájemných poměrů. Špatné nebo žádné
porovnání způsobí, že na postaveném trupu se obje-
vují nerovnosti, trup je nevzhledný a má také pocho-
pitelně i špatné plavební vlastnosti.

Konstrukční výkres zhotovíme obvykle v měřítku
1:1, jen u větších modelů lodí 1,5 - 3 m dlouhých
v měřítku 1:2 nebo l: 5 . Konstrukční výkres je zná-
zorněn na obr. č. 16. Předem si nutno uvědomit,
že samostatné navrhování lodního trupu naráží velmi
často na obtíže při kreslení, poněvadž žádná čára
neodpovídá běžným a lehce představitelným geome-
trickým křivkám. Správný návrh tvaru lodního trupu
vyžaduje určité zkušenosti a zručnosti. Zkušenost
a zručnost nejsou však ještě vším. Konstruktér
potřebuje mít výtvarné vlastnosti, prostorovou před-
stavivost a patřičný cit pro ladnost čar a křivek.
Tento cit je buď vrozený nebo jej lze získat studiem
různých výkresů lodních trupů a skutečných lodí.
Návrh trupu je proto otázkou nejen technickou,
ale i estetickou.

Přistupujeme-li k návrhu lodního trupu, je třeba,
abychom jej poznali. Proto jej musíme nakreslit z ně-
kolika stran. Vzhledem k tomu, že lodní trup je těleso
symetrické, postačí k představě tři pohledy. Pohled
se strany - nárys, pohled shora - vodorys ( půdo-
rys ) a pohled zepředu nebo zezadu - žebrorys.

Proto trup promítáme na tři k sobě vzájemně kolmé
roviny, které postačují k vyznačení obrysu trupu -
obr. 15. Obrys však ještě neurčuje tvar prostorově
a nestačí k vlastní stavbě modelu. Tvar získáme
teprve z řady bodu, ležících uvnitř obrysu návrhu
trupu. Abychom tyto body zjistili, je třeba trup pro-
ložit řadou rovin ve třech směrech, ve dvou dodél-
ných a jednom příčném, vzájemně k sobě kolmých,
vykreslit ve všech třech pohledech a vzájemně
sladit. Stanovme si tedy, že způsob protnutí lodního
trupu řadou rovin způsobí to, že se nám projeví
ve dvou pohledech jako přímky a v jednom pohledu
jako křivky. Proto v každém pohledu vzniká síť
pravoúhle se křížících čar, které jsou průměty jed-
notlivých rovin. Pomocí této sítě určujeme pak vnější
tvar lodního trupu.

V praxi se setkáváme s tím, že na výkrese je jako
konstrukční podklad uveden pouze žebrorys. Je pro-
to nutné se seznámit s tím, jak si modelář ze žebro-
rysu odvodí nárys a vodorys.

Nárys ( bokorys ) - uvedený na obrázku 16a - je
jeden ze tří základních pohledů konstrukčního vý-
kresu, zobrazující v osové rovině obrys plavidla
s průměty řezů žebrorysek a vodorysek. Jde o pohled

na trup ze strany. Poznáváme na něm tvary klou-
novce, kýlu, kormidelní perutě, tvar zádě, zakřivení
paluby, outory, zrcadlo. Dále je uvnitř obrysu vyzna-
čena řada křivek. Jsou to tzv. boční roviny rovnoběž-
né s rovinou souměrnosti a kolmé k vodní hladině.
Jejich počet ( na obr. jsou označeny I a II ) může
být sudý i lichý, poněvadž slouží výlučně ke kontrole
plynulého průběhu boků lodního trupu.

K úplnému pochopení, musíme mít trochu předsta-
vivosti: odřízneme-li podle obrysu svisle a rovno-
běžně s podélnou osou jednotlivé díly, rozložíme
prakticky trup na boční roviny - obrázek c. Obry-
sová čára těchto dílů bude křivka, která je v nárysu
kreslena pod označením I a II.

Jakým způsobem postupujeme při kontrole průběhu
obrysu v nárysu ? Obrazec, jak je zřejmé z obrázku,
rozdělíme řadou vodorovných čar, a to shodně s ná-
kresem žebrorysu, které označíme V1, V2 až V5.
Ponorovou čáru označíme Kvr. Na žebrorysu odmě-
říme výšky jednotlivých přepážek nejdříve na stře-
dové ose ,,a“ a poté na přímkách I a II. Měříme
od základny. Odměřené vzdálenosti přeneseme na
přímky - přepážky na nárys a označíme bodem.
Na obrázku a i c označeno svorkou a znaménkem x.

Vodorys ( půdorys ) obrázek je druhý ze tří
základních pohledů konstrukčního výkresu, zobrazu-
jící v základní rovině vodorysky, žebrorysky a řezy.
Jde o obrys trupu při pohledu shora. Uvnitř obrysu
je opět řada křivek, tzv. vodorysek. Vodoryska, o níž

předpokládáme, že bude ležet přímo na vodní hladině,
se nazývá konstrukční vodoryska (Kvr) . Jestliže
je trup souměrný, tzn. levá i pravá strana trupu
mají stejný tvar, je (viz obr. 16 b) uvedena pouze
polovina trupu.

Trup je proložen řadou rovin rovnoběžných s vod-
ní hladinou. Jejich počet po Kvr ( pod vodou ) musí
být vždy lichý, aby vznikl mezi nimi sudý počet
stejných vzdáleností. Je to nutné pro výpočet výtlaku
lodního trupu a určení polohy těžiště. Opět si to
můžeme představit tak, že z dřevěného plného trupu
odřízneme příslušný počet desek určité tloušťky.
Tentokrát bude řez rovnoběžný s konstrukční vodo—
ryskou. Vnější obrys plochy v místě řezu je opět
křivka ( obrázek č. I6b).

Průběh obrysu ve vodorysu kontrolujeme tak,
že na žebrorysu odměřujeme od středové osy ( a )
vzdálenosti na příslušných vodoryskách pro každou
jednotlivou přepážku. Tuto vzdálenost přeneseme
do vodorysu od středové čáry na kolmici příslušné
přepážky a označíme bodem. Takto proměříme a pře-
neseme všechny vzdálenosti u jednotlivých přepážek
na každé vodorysce. Na obrázku b a c je znázorněno
svorkou a znaménkem o. Po proměření spojíme



jednotlivé body v nárysu a vodorysu čarou, která
musí být plynulá. Pokud by tomu tak nebylo, musíme
kontrolovat znovu a opravovat výkres tak dlouho,
až dosáhneme naprostého souladu všech tří pohledů.

Ukončení křivek v nárysu provedeme tak, že z vo— .
dorysu z míst, kde křivka protíná příslušnou vodo-
rysku, spustíme kolmice, příslušný bod v nárysu
potom značí zakončení křivky. Tvar paluby ve vodo-
rysu - ukončení křivky — odpovídá místu, kde v na—
rysu protíná přímku I a II. Bod získáme opět
spuštěním kolmice ( na obr. a a b znázorněno čárko-
vaně ).

Žebrorys - obrázek c - je třetí ze základních
pohledu konstrukčního výkresu, zobrazujícího v ro-
vině hlavní přepážku žebrorysky, vodorysky a řezy.
V žebrorysu je znázorněna představa objemu lodního
trupu. Ohraničuje vnější tvar trupu při pohledu ze-
předu nebo zezadu. Uvnitř obrysu se opět jeví řada
křivek nebo přímek ( šarpiový trup ) zvaných
přepážky. Největší z nich se nazývá hlavní pře-
pážka a obvykle se označuje značkou X-

Přepážky vznikají proložením lodního trupu rovi-
nami kolmými k podélné ose trupu a svírajícími s Kvr
pravý úhel. Musí jich být opět lichý
počet ve stejné vzdálenosti od sebe, poněvadž jich
bude použito k výpočtu výtlaku trupu a určení
polohy těžiště.

Jako u vodorysu zobrazujeme i u žebrorysu pouze
polovinu trupu — obrázek c — a to vlevo od středové
osy přepážky od zádi k hlavní přepážce, vpravo od
středové osy přepážky od hlavní přepážky k přídi.
Čáry přepážek se nám jeví jak v nárysu, tak ve vodo—
rysu jako svislé čáry.

Přepážky jsou číslovány vždy od zádě k přídi*
Vzdálenosti přepážek jsou zřejmé z nárysu a vodo-
rysu. Připomeňme, že v konstrukčním výkresu nejde
o stavební přepážky - konstrukční výkres tedy ne-
udává, že model bude stavěn s tolika přepážkami,
rozmístěnými v uvedených vzdálenostech. Nárn jde
zatím jen o myšlené průsečnice, stejně jako u boč-
ných a vodorysných linií. Při stavbě modelu pak
volíme rozmístění i počet přepážek zejména s ohle-
dem na způsob pohonu, tj. umístění elektromotoru
a zdrojů, zařízení pro ovládání kormidla, zastavo-
vače, umístění výbušného motoru, palivové nádrže.
U modelu řízených radiem pak bereme ohled na
umístění radiové soupravy.

Zákon přímek a plynulých křivek platí výlučně
pro výtlačné trupy s přepážkami oválného tvaru.
U šarpií, tj. trupů, kde přechod mezi dnem a boky
tvoří hranu, jeví se v průmětech jednotlivé roviny
a. řezy jako křivky nebo přímky se zlomem. Kon-
strukční výkres šarpie je uveden na obrázku č. 17.

Máme-li konstrukční výkres náležitě prostudován
a sladěn, přistupujeme ke zhotovení stavebního plánu.



ČÁST III.

PŘEHLED
SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ

A) mezinárodní kategorie podle N A V I G A

1) Kategorie A / B „Up o u t a n é r y c h l o s t n í č l u n y "

třída A l

s lodní vrtulí od O,Ol do 2,5 ccm

třída A 2

s lodní vrtulí od 2,51 do 5,O ccm

třída A 3

s lodní vrtulí od 5,Ol do 1O,O ccm

třída B l

s leteckou vrtulí od O,Ol do 2,5 ccm

2) Kategorie C „Stolní , ne p l o v o u c í m o d e l y "

třída C l

modely lodí bez strojního pohonu

třída C 2

modely lodí se strojním pohonem

třída C 3

modely staveb a zařízení

třída C 4

miniaturní modely

3) Kategorie D „ V o l n é m o d e l y p l a c h e t n i c "

třída D-M Marblehead = délka 127O mm, plocha-plachet 51,6 dma

třída D—1O Tenreater = podle vzorce s výsledkem maximálně 1O

třída D—X volna — konstruktérská = plocha max. 5O dma, ostatní volné

4) Kategorie E „ P l o v o u c í m o d e l y "

třída E-H modely osobních a obchodních lodí

třída E-K modely vojenských lodí

třída E-X modely vlastní konstrukce

5) Kategorie P „Dál k o ve ř í z e n é m o d e l y "

třída F l - E l kg

rychlostní s elektromotorem, o celkové váze do l kg, s pohonem pod vodou



třída P í - přes l kg

rychlostní s elektromotorem, o celkové váze přes l kg, s pohonem pod vodou

třída F l -V 2,5

rychlostní se spalovacím motorem do 2,5 ccm s lodní nebo leteckou vrtulí

třída P l - V 5

rychlostní se spalovacím motorem přes 2,5 do 5,0 ccm s pohonem podvedou

třída F l - V 15

rychlostní se spalovacím motorem přes 5,0 do 15 ccm, s pohonem podvedou

třída P2A , . ,,

makety délky 7OO - 11OO mm

třída P2 B

makety délky přes 11OO-17OO mm

třída P2 C

makety délky přes 17OO - 25OO mm

třída P 3 - V

slalom se spalovacím motorem, s pohonem pod vodou nebo leteckou vrtulí

třída F 3 - E

slalom s elektrickým .motorem, s pohonem pod vodou

třída F SR - 15

vytrvalostní závod pro modely se spalovacím motorem do 15 ccm, s pohonem podvedou

třída F SR - 35

vytrvalostní závod pro modely se spalovacím motorem ( pouze Ottovy motory ) přes 15,0 do 35 ccm,
s pohonem pod vodou

třída F 5 - M

skupinové plachtění pro radiem řízené plachetnice, bez motorového pohonu — Marblehead

třída P 5 - 1O

skupinové plachtění pro radiem řízené plachetnice, bez motorového pohonu - Tenreater

třída F 5 - X

skupinové plachtění pro radiem řízené plachetnice, bez motorového pohonu-konstrukterská

třída P 6

společný manévr více modelů a více osob

třída F 7

společný manévr více modelů řízené l osobou, případně modely se zvláštnúčinností

(Všechny tyto mezinárodní kategorie se dělí na seniory a juniory. )

B) národní kategorie - t ř í d y

třída DJ-X

volná plachetnice pro žáky, max. délka 75O mm, maximální plocha plachet 21 dmz

třída E-X 5OO

pro žáky, volné modely do 5OO mm délky, motor Igla - trať 25 m

třída E-X Z

pro žáky, stavebně dle třídy E-X - trať 5O m

třída P 5 N - M

radiem řízené plachetnice — jednotlivě—Marblehead

třída P 5 N - 1O

radiem řízené plachetnice - jednotlivě-Tenreater

třída P 5 N - X

radiem řízené plachetnice - jednotlivě-konstruktérská



ČÁST IV.

Text k výkresu v příloze.

Vyspělá civilizace starověkého Egypta přinesla
lidstvu mezi jiným i jedny z prvních lodí. Nil poskyto-
val obyvatelům žijícím na jeho březích nejen vodu
na zavodňování a ryby na obživu, ale i jediný sta-
vební materiál, rákos, zvaný papyrus. Tato rostlina
( označovaná též jako šáchor papírodárný ) nabízela
širokou paletu možností využití. Mladé výhonky byly
vhodné k jídlu, tenké stonky pro košíkářské výrobky,
kořeny k topení, listy pro stejné účely jako náš papír.
Pro stavbu prvních člunů byly vhodné silné stonky
vázané do svazků, z nichž se pak sestavovaly trupy
člunů. ( Tento způsob použil i v dnešní době norský
badatel Thor Heyerdahl pro svá plavidla RA I
a RA II ) .

Konstrukce člunů byla tedy závislá na materiálo-
vých možnostech stavitelů. Vlastnosti papyru však
nedovolovaly stavbu větších plavidel. Vývoj společ-
nosti a vzrůstající význam Nilu jako dopravní tepny
si ale vyžadoval i větší lodě s vyšší nosností. Vhodný
stavební materiál, dřevo, se v Egyptě nacházel ve
velmi omezeném množství. Nejlepší dřevo poskyto-
valy sykomory, jenomže jejich plody byly důležitou
složkou potravy Egypťanů. Kácením sykomor se stát
připravoval o cennou potravu pro obyvatelstvo, proto
pro použití jejich dřeva na stavbu lodí se vydávala
zvláštní povolení. Hledala se náhražka za sykomory
a tou se stalo dřevo akácií.

Akácie rozhodně nebyly nejvhodnějším dřevem
(jejich kmeny byly krátké a sukovité), ale bylo
to dřevo tvrdé, dobře odolávající působení vody.
Na stavebně-technologické nevýhody se našel vhod-
ný způsob stavby: nařezaná, asi metr dlouhá prkénka
se spojovala dřevěnými hřeby v prostornou prkennou
plaňkovou skořepinu, bez nosných částí — kýlu
a přepážek. Tato skořepina neměla • potřebnou pev-
nost a bez dalšího vyztužení ani tvarovou stálost.
Proto již při stavbě bylo do nejhořejší vrstvy planěk
upevněno lano — pro udržení obrysu paluby. Nej-

důležitější nosná část kostry trupu, kýl, byla nahra-
zena dalším lanem, uvázaným na přídi a zádi. V ose
trupu lano podepíraly vidlice. Napínání lana - a tím
i tvarování trupu v podélném směru - obstarávaly
kolíky prostrčené prameny lana.

Ostatní konstrukce byla shodná s předchozími
typy egyptských člunů: pohon byl veslový, veslaři
seděli na lavičkách zabudovaných kolmo k ose lodi.
Pro cesty po Nilu směrem na jih - proti proudu
se na jednoduchém stožáru vztyčovala obdélníková
plachta, při cestě na sever, pr.oti směru převláda-
jících větrů - ale po proudu - se plavidla poháněla
vesly a využívala přirozené rychlosti říčního proudu.
Směrově se lodě řídily kormidelním veslem ze zádi.
Z krátké „paluby' na zádi ovládal kormidelník jedno,
častěji však dvě vesla na obou bocích trupu.

Egyptské lodě stavěné ze dřeva podnikaly i první
cesty na moře. Podle nalezených pramenů navštívili
Egypťané celé východní Středomoří. Odtud, kromě
jiného zboží, dováželi i cedrové dřevo - v této
oblasti světa nejlepší materiál na stavbu lodí.
S cestami po Středomoří se pojí i první válečné
výboje, bez dostatečného lodního vybavení dříve
neuskutečnitelné.

Výkres zachycuje egyptskou loď z období kolem
15. století před naším letopočtem, z období vlády
slavné královny Hatčepsovet. Plán je zpracován
podle dochovaných zobrazení a podkladů zveřejně-
ných v zahraniční modelářské literatuře. Jako základ
posloužil plán ze sovětské publikace „Junyj modelist
- korablestrojitěl " od S. T. Lučinihova, doplněný
z anglického seriálu historických lodí, zveřejňované-
ho v roce 1966 časopisem „Model Bpats". Výkres je
zpracován v měřítku 1:5O jako podklad pro stavbu
stolního modelu kategorie C l, (lodi bez pohonu).
Model je vhodný pro začátečníky, avšak i pokročilí
modeláři nezůstanou při soutěžích bez nadějí.



Stavební p o s t u p

Výkres je kreslen jako výkres konstrukční, tj.
bez doporučování způsobu stavby, neboť při stavbě
stolní makety je možnost výběru mezi několika sta-
vebními metodami, jak podle zkušeností modeláře, tak
podle materiálových možností.

Nejjednodušším způsobem je blokový trup z hra-
nolu měkkého dřeva, např. lípy, opracovaného do
příslušného tvaru trupu podle šablon překreslených
z výkresu přepážek trupu. Po opracování vnějších
tvarů je možné pro snížení váhy trup vylehčit vy-
dlabáním. K hotovému trupu přilepíme na přídi a zádi
tvarové části trupu (,,A , ,, B ) z překližky ti. 6 mm.

Trup^z vrstveného papíru. Zhotovíme přípravek,
tzv. kopyto, z měkkého dřeva, na který potom nalepu-
jeme proužky novinového papíru v několika vrstvách
tak, aby vždy následující vrstva se křížila kolmo
s předcházející. Pro tuto velikost modelu postačí
5-6 vrstev. Při tomto způsobu je důležité zhotovit
přípravek menší o tloušťku papírového potahu a před
nalepováním první vrstvy opatřit přípravek vhodným
separačním nátěrem, aby hotový papírový trup bylo
možno po dokončení sejmout. Hotový papírový trup
zpevníme několika vnitřními přepážkami a opět do-
plníme jako u blokového modelu tvarovými částmi
„A", „B" z překližky 6 mm.

Plaňkovaný trup je nejpracnější avšak též tvarově
nejstálejší a nejvěrnější. Stavíme na montážní desce,
dnem vzhůru. Přepážky, opět zmenšené o tloušťku
obšívky, připevníme na kýl ve tvaru bočního po-
hledu na trup (včetně dílů „A", „B"). Nejvhodnější
je lepení epoxidovým lepidlem. Potom kostru potahu-
jeme střídavě z levého a pravého boku lištami o prů-
řezu 2 x 3 až 2 x 4 mm. Po potažení celého trupu
přilepíme k přepážkám „O" a „lo" hranolky z měk-
kého dřeva a opracujeme do tvaru přídě a zádě.

Hotový trup čistě vybrousíme, tmelem opravíme
nerovnosti a tak připravíme pro závěrečnou povrcho-
vou úpravu. U plaňkovaného trupu se vyplatí pečlivá
práce. Vyhneme—li se totiž nepřesnostem, je nejvhod-
nější ponechat trup s plaňkami v původním vzhledu,
připomínajícím vzhled skutečné lodě.

Palubu lze zhotovit opět několika způsoby — od
prostého vyznačení prken na kartonu nebo překližce
(vyrytím tvrdou tužkou nebo nakreslením barvou)
až- po zpracování podle skutečnosti. Tento způsob
je nejpracnější, avšak vzhledově nejefektivnější.
Palubu totiž vylepujeme z kousků lišt 2 x 3 mm mezi
příčnými prkny na palubě, (viz pohled na palubu).
Vzhledem k dosti špatné kvalitě lišt je nejlepší celou
palubu lepit na podklad z překližky l mm silné, na-
lepené na horní plochy přepážek. Zde je nutné upo-
zornit na výšku přepážek - podle způsobu
zpracování paluby je nutné přepážky patřičně snížit
již při vyřezávání o sílu paluby. U blokového modelu
se sníží výška trupu. Zde nemusíme palubu lepit na
překližkový podklad, neboť blok trupu je dostatečně
pevný.

Zvýšené paluby na přídi a zádi jsou postaveny
na příčných trámcích zhotovených z hranolků pří-
slušných rozměrů, stejně tak jako podlahy a zábradlí.
Boční stěny zábradlí lze výhodně sestavit z odřezků
překližky silné l mm vlepené do horního a dolního
rámu z lišt 2 x 3 mm.

Ostatní detaily trupu jako lavičky pro veslaře,
vesla, kormidelní veslo, stojan pro kormidlo, záďovou
ozdobu zhotovíme z dostupných materiálů.

Stožár a ráhna jsou z kulatin příslušných rozměrů,
ráhna vždy ze dvou částí navzájem svázaných.
Detaily stožáru zhotovíme ze zbytků překližky. Ráhna
jsou na stožár pouze přivázána, aby byl možný jejich
volný pohyb ( natáčení ) .

Plachty vystřihneme z plátna; ideální je, sešijeme-
li je z pruhů ( šíře podle obrázku) - pozor však
na velikost stehů - příliš velké stehy narušují věro-
hodnost modelu. Hotové plachty obarvíme v silném
čaji. Nové plátno vypereme v teplé vodě, abychom
po obarvení hotové plachty nebyli nepříjemně pře-
kvapeni jejím sražením. Lanoví — podle výkresu -
je zhotoveno z tenkých konopných provázků.

Montáž a sestavení modelu. Dokončený trup do-
plníme detaily: do výřezu na bocích zasuneme vesla,
přivážeme kormidlo, provázky vhodného průměru na-
značíme výztužná lana na přídi, zádi a napínací
lano ve vidlicích, navážeme plachtu a lanoví a podle
obrysů přepážek „4" a „8" zhotovíme stojánek na
hotový model.

Povrchová úprava. Celý trup je v přírodní barvě
dřeva, části „A" a „B" na přídi a zádi jsou žluté
s červenou horní a dolní plochou. Červené je rovněž
zábradlí na trupu - na své horní straně - stejně tak
jako objímka pod ozdobným terčem na zádi. Popis
barev na terči na zádi je uveden na výkrese. Zá-
bradlí na přídi a zádi je žluté, s červenou horní
a zelenou dolní lištou. Stožár, horní a dolní ráhno
jsou světle žluté, vesla a kormidlo v barvě dřeva,
stejně tak jako všechny ostatní nepopsané detaily
trupu. Na palubě, je-li zhotovena sestavením z příč-
ných trámků a podélných prkének, použijeme dva
druhy odstínů pro barvu dřeva ( kombinace svět-
lejší a tmavší ).

Poznámka.

Model s maximální délkou do HO mm se může
zúčastnit soutěže lodních modelů kategorie C 4 ( mi-
niaturní modely), přes HO mm v kategorii C l -
lodi bez pohonu.



ČÁST V.

Text k výkresu v příloze.

Začínajícím modelářům několik rad úvodem. Ke
stavbě potřebujeme běžné modelářské nářadí, tj. lu—
penkovou pilku, ostrý nůž, tužku, pravítko, nebozez
nebo sadu vrtáků do vrtačky, pilník, skelný papír
apod.

Nejprve si prostudujeme výkres, dobře si pročte-
me stavební popis (nejlépe několikrát). Doporuču-
jeme model stavět v modelářském kroužku za do-
hledu instruktora.

Další neméně důležité je opatřit si všechen ma-
teriál, než začneme stavět. Mnoho modelů zůstalo
nedostavěných jen proto, že se nepodařilo zajistit
potřebný materiál. Kdo jednou model odloží, zpra-
vidla se k. němu už nevrátí. Soupis hlavního mate-
riálu je vypsán na konci tohoto stavebního návodu.

Stavební postup

Na překližku silnou 4 až 5 mm přeneseme všechny
přepážky č. O až 6, dále kýl č. 8, příď o. 7, a konečně
i stabilizátor č. 9. Jelikož jde o závodní plachetnici,
která má jezdit v přímém směru ^), je místo pohyb-
livého kormidla stabilizátor. Všechny tyto díly je
nutno vypracovat přesně a pečlivě. Je lépe, když
po vyříznutí po obvodě budeme pilovat a dobrušovat,
než abychom zařízli. Zářezy pro podélníky ( outory )
vyřízneme přesně podle použitých podélníků. Není
nutné shánět podélníky předepsané, ale je nutné
podle nich upravit zářezy na přepážkách. Přepážky
vyřízneme i s pomocnými stojinkami, na které při-
bijeme hranolky z měkkého dřeva o rozměrech asi»

15 x 15 mm. Hranolky nesmí být delší než jsou
pomocné stojinky přepážek. Trup sestavujeme na
šabloně, kterou nám tvoří rovná deska z měkkého
dřeva, široká asi 8O mm a dlouhá asi 1OOO mm.
Síla desky je asi 2O mm. Prostředkem narýsujeme
rovnou, čáru, která bude osou trupu. Na osu si vy-
značíme vzdálenosti přepážek podle plánu a usta-
víme přepážky přesně co do vzdálenosti a kolmo
na osu. Všechny přepážky přišroubujeme do pomoc-
ných hranolků ze spodu šablony. Použijeme vruty
asi 3 x 3O mm se zapuštěnou hlavou. Ohebnou
lištou, kterou přiložíme na přepážky, zkontrolujeme
jestli jsou všechny přepážky na desce správně při-
pevněny. Na tom závisí souměrnost trupu. Jestliže
se lišta dotýká všech přepážek, je vše v pořádku
a můžeme vložit a zalepit příď č. 7, kýl č. 8, a sta-
bilizátor č. 9. Zároveň vložíme a zalepíme podélníky.
Pří vestavování kýlu použijeme pomocných'krátkých
podélníků č. 1O. Proti změně polohy kýlu zajistíme
dvěma kolíčky. Lepíme vodovzdorným lepidlem nej-
lépe Epoxy 12 OO a zajistíme pomocí modelářských
špendlíků MODELA, které po zaschnutí lepidla opa-
trně vytáhneme. Celou kostru potom obrousíme skel-
ným papírem, připevněným na rovný špalík.

Potah trupu. Na tužší papír si obkreslíme přibližný
tvar bočnic c. 11 a tvar dna č. 12. Z překližky silné
O,8 až l mm vyřízneme obě bočnice a přilepíme
na kostru. Nalepené spoje zajistíme pérovými kolíčky
na prádlo. Po vytvrzení ( nejlépe druhý den ) obrou-
síme přečnívající okraje a stejným způsobem přilepí-
me jednu polovinu dna. Tady už ale musíme boční
spoj zajišťovat špendlíky. Opět použijeme špendlíky
MODELA. Někdy také můžeme nalepené dno při-
táhnout opásáním gumou. To však vyžaduje odzkou-
šením na sucho. Po vytvrzení obrousíme přečnívající
okraje a můžeme trup sejmout se šablony. Odřízneme
pomocné stojinky na přepážkách, začistíme a pak
vložíme a zalepíme středovou lištu č. 13. Vnitřek
trupu řádně impregnujeme fermeží. Pozor však, aby-

l/ Viz přílohu k části I. - Rozdíl v závodních drahách pro kategorii E ( senioři a junioři) a kategorii EŽ ( žáci
do 15 let) je jen v tom, že dráha pro kategiriiE je dlouhá 5Om, ale pro kategorii EŽ je poloviční = 25 m. Vše
ostatní zůstává be ze změny.



chom nezamastili styčné plochy, na které budeme
lepit palubu. Hotový trup obrousíme, zaprofilujeme
kýl a stabilizátor a můžeme natřít základní barvou.
Nutno připomenout, že všechny otvory po špendlících
musíme zalepit, než začneme pracovat s fermeží,
aby nám ne protekla. Tvoří matné skvrny a potom
na ni nedrží nitrolak ani synt. email. Každý model
plachetnice musí mít na kýlu zátěž č. 14. Ta je
odlita z olova a skládá se ze dvou polovin. Stačí
tedy vyrobit jednu formu. Zátěž musí vážit 1,3 až
1,4 kg. Forma pro odlévání může být ze dřeva,
sádry, ale i ze slévačského písku. Velikost je na
plánu. Olovo rozsekáme na malé kousky a roztavíme
v plechovce. K ohřevu stačí elektrický rychlovařič.
Do formy lijeme opatrně, zvlášť do formy sádrové.
Olovo někdy vystřeluje, proto pozor na popáleniny!
Odlitek po vychladnutí opilujeme rašplí nebo hrubším
pilníkem a obrousíme brusným papírem. Na kýl při-
šroubujeme zátěž podle potřeby dvěma až třemi
šrouby se zapuštěnou hlavou a maticemi, pro které
jsme udělali vhodné zapuštění, šrouby jsou M 5 x
5O mm.

Kování. Hlavní kovovou součástí je kolejnička
č. 18. s průvlekem č. 19 a okaticí č. 2O. Kolejničku
vyrobíme z duralového plechu silného 2 až 3 mm
podle rozměrů na plánu. Průvlek až nemusí být
tak masivní stačí použít plechu silného 1,5 až 2 mm.
Okatici č. 2O a boční okatice č. 21. vyrobíme z mo-
sazného plechu o síle l mm. Kování stěžně je také
mosazné, neboť mosaz se dobře pájí. Součástky
jako hlavice č. 24 a patka stěžně č. 25 jsou z mosaz-
né trubky a v rozměrech se mohou lišit. Mějme však
na paměti, že je účelné, aby kovové součástky byly
co nejlehčí. Háčky č. 22 a třmeny č. 23 jsou vyro-
beny z tvrdšího ocelového drátu o průměru asi l mm.
Závěs vratiráhna č. 26 je rovněž vyroben z mosazné
trubičky a mosazného plechového pásku, a dobře
sletován. Také tento závěs nemusí odpovídat rozmě-
rům na plánu. Záleží na tom, jakou si opatříme
trubičku.

Stěžeň a ráhna. Stěžeň č. 15 buď vyhoblujeme
z jednoho kusu rovného hranolu, nebo slepíme ze
dvou i- více kusů a potom opracujeme do kulatého
průřezu. Ráhna č. 16 jsou slepena z balsy a z obou
stran polepena překližkou O,8 mm. Při lepení opět
zajišťujeme pérovými kolíčky na prádlo. Při sestavo-
vání kosatkového ráhna musíme vložit drátěné dvoj —
očko. Slepená ráhna obrousíme, vyřízneme podélné
otvory, propilujeme tak, aby v nich volně procházel
šroub M3 - a nalakujeme bezbarvým lakem. Proto
je nutné pracovat čistě.

Plachty. Plachty jsou pohonnou jednotkou, a proto
vyžadují pečlivé zpracování. Použijeme tkaninu, kte-
rá nesaje vodu, je lehká a hustá. V našem případě
bude nejlepší opatřit si v partiové prodejně tzv.
šusťákovinu ( neimpregnovanou ). Z papíru si vy-
robíme šablony plachet a podle nich vystřihneme
plachty. Lépe je vyrobit šablony ze silnějšího pa-
píru. Podle takové šablony se dá tkanina řezat
elektrickou páječkou. Na plánu je znázorněno, jak
se má šablona položit na látku, aby se zachoval
rovnoběžný směr vláken se zadním lemem. Nejlépe
je sešívat tzv. entlovým stehem. Rohy jsou vyztuženy
zdvojením látky.

Stehy. Stehy č. 17 jsou vlastně pevné provázky,
opatřené napínáky a háčky. Použijeme pevný pro-
vázek, který se nenatahuje, nemá sát vodu a nemá
mít hladký povrch, aby po něm napínák neklouzal.

Povrchová úprava. Horní plochy ( paluba a boky )
se běžně dělají světlé nebo bílé. Tyto barvy nepřijí-
jnají tepelné paprsky. Ponořená část může být
tmavšího odstínu. Jak budeme postupovat? Jestliže
základní barva dokonale zaschla, přebrousíme, na-
táhneme brusným tmelem a necháme uschnout. Potom
vybrousíme pod vodou. Používáme brusný papír pro
broušení pod vodou a podkládáme jej plstěnou pod-
ložkou. Bude-li třeba, opakujeme ještě jednou.

Konečný nátěr provádíme dvakrát syntetickým
emailem.

Ustrojení modelu. Na hotový nalakovaný trup při-
šroubujeme všechno kování podle plánku. Potom
nasadíme a zajistíme šroubem M 4 x 2O s maticí
stěžeň, zavěsíme ráhna a navlékneme hlavní plachtu.
Předním lemem kosatky protáhneme pevnou šňůru
a na koncích opatříme háčky. Potom kosatku zavěsí-
me do oček na ráhnu a na stěžni. Na vratiplachtě
vystřihneme podélný otvor, aby se mohla volně
otáčet kolem stěžně a aby se jí do očka daly za-
věsit boční stehy. Konečně zadním stehem zajistíme
stěžeň a můžeme podnikat první jízdy.

První jízdy. Za stálého, stejnoměrného větru za-
jíždíme model na vodě, kde není vodní rostlinstvo
a nečistoty. Pro začátečníky je nejvhodnější boční
vítr. Nejprve si zjistíme přesný směr větru a dráhu
si vytýčíme tak, aby byla kolmá na směr větru. Jako
orientační bod nám poslouží např. keř nebo podobný
předmět. Model pouštíme na silonové šňůře. Jestliže
se nám model stáčí po větru, posuneme oplachtění
směrem dozadu. Jede-li model více k větru, posuneme
oplachtění opačně - dopředu. Důležité je seřízení
plachet ( ráhna), aby svíraly správný úhel s osou
plování a směrem větru. To se určit nedá, to se musí
odzkoušet. Pro orientaci: úhel seřízení plachet bývá
přibližně 45° na směr větru.

Soupis hlavního materiálu :

Překližka 4 až 5 mm 4OO x 5OO mm

Překližka 0,8 až l mm 5OO x 77O mm

Podélníky 5 x 5 x looo mm 6 ks

Podélníky 3x8 x looo mm 5 ks

šablona ( deska ) 2Ox 8O x looo mm l ks

Epoxy souprava l ks

Ocelový drát O,8 až l mm 3OO mm

Provázek na stehy asi 6OOO mm

Vrut se zapuštěnou hlavou 3 x 3O mm 14 ks

Olovo asi 1,5 kg

Tkanina na plachty asi 5OO x 95O mm

Dobrý vítr do plachet !



ČÁST VI.

Říční dělový člun sovětského námořnictva v podo-
bě, v jaké je uveden na našem výkrese, vznikal
v prvních létech Velké vlastenecké války. Potřebu
malých a rychlých, dobře vyzbrojených člunů řešili
sovětští konstruktéři stavbou celokovového trupu
šarpiového typu (viz obr. 17). Jako výzbroje použili
úplných věží tanku T—34 z kanónem ráže 76 mm.
Tím odpadl vývoj a výroba speciálních věží pro
tyto čluny a jejich výroba se podstatně urychlila.
Úplnou výzbroj tvořila jedna nebo dvě věže T—34
a podle jejich určení až šest protiletadlových kulo-
metů. Koncem války byly na tyto čluny montovány
raketomety místo zadní věže. Zpravidla však čluny
nesly dvě věže T-34, doplněné na plošině nástavby
velkorážným kulometem ráže 12,7 mm na obranu
proti letadlům. Náš plánek zobrazuje právě tuto
poslední versi.

Říční dělové čluny byly vynikajícím pomocníkem
pozemních vojsk při obraně přechodů přes vodní
toky jak proti nepřátelskému letectvu, tak proti jeho
pozemním silám. Při operacích v povodí vodních
toků samy malé, nenápadné dokázaly udělat hodně
práce svými děly. Při postupu podporovaly armádu
a kryly ji z řeky. Pomáhaly při dobývání předmostí
a narušovaly nepřátelské přechody přes vodní toky.
Flotila říčních dělových člunů Černomořského lod—
štva se také značnou měrou podílela na osvobození
Bratislavy.

•Taktická data: délka 16,4 m; šířka 4 m, Výzbroj
1 - 2 kanóny 76 mm v tankových věžích, 1 - 6
velkorážných kulometů fáze 12,7 mm, raketomety
„Kaťuša". Rychlost 28 uzlů. Posádku tvořilo 12 - 18
mužů.

Nátěry

Nátěr člunů v době míru byl takový:

— trup nad čárou ponoru, nástavby, tankové věže,
poklopy, vlajkový stožárek — světle šedomodrá,

- trup pod čárou ponoru, kormidla, kozlíky hřídeli -
rudohnědá,

— paluba, podlaha plošiny na nástavbě - hnědozelená

— hlaveň kulometů, úvazníky, průvlaky, kotva - černá

- horní polovina záchranného kruhu, stožárové a zá-
dové polohové světlo - bílá,

- spodní polovina záchranného kruhu, levé polohové
světlo — červená,

— pravé polohové světlo — zelená,

— dřevěná podlážka na podlaze plošiny nástavby,
rošt v gumovém člunu - přirozená barva dřeva,

— gumový člun - šedozelený nebo khaki.

Za bojových operací bylo místo světle šedomodré
používáno barvy tmavošedé. Nátěry člunů se také
měnily podle terénu, ve kterém se prováděly bojové
operace, to znamená, že maskovací nátěry se volily
podle krajiny. Mnohdy bylo použito i skvrnité kamu-
fláže.

Dělový člun sovětského námořnictva byl vybrán
pro modeláře, kteří svůj první model j iž „mají za
sebou" a chtějí si postavit jednoduchou maketu
skutečné lodě. Trup je šarpiové konstrukce s ko-
strou řešenou tak, aby do ní mohly být uloženy
veškeré hnací agregáty i napájecí zdroje. Pohon
obstarají dva elektromotorky Igla 4,5 V.

Než přistoupíme ke stavbě modelu, pečlivě si pro-
studujeme výkresy, abychom se při své práci ne-
dopouštěli zbytečných chyb. Výkresy jsou kresleny
v měřítku 1:25. Přepážky jsou potom v měřítkách
1:32 ( p r o kategorii EX 5OO - délka 49 c m ) , 1:2O
( pro kategorii F 2 a - délka 82 c m ) . Všechny
detaily jsou kresleny v měřítku 1:25. Pro rychlejší
rozměrovou orientaci jsou kótovány do měřítka 1:2O
a v závorce do měřítka 1:32. Přepočtové číslo,



kterým násobíme rozměr z měřítka l : 25 do měřítka
l: 2O je 1,25 a do měřítka l: 32 je 0,87. Jak pracujeme
s převodovým číslem uvedeme na příkladu: míra na
plánku je 5O mm. Do měřítka 1:2O násobíme 5O x
1,25 = 62,5O mm a do měřítka 1:32 násobíme 5O x
0,87 = 43,5O mm. Když jsme se seznámili s plánem
a vybrali si měřítko, můžeme přistoupit ke stavbě.

Stavební postup

Pro zhotovení trupu lodi v měřítku 1:2O a 1:25
použijeme na přepážky ( žebra ) a klounovec pře-
kližku o síle 5 mm. Nosníky 4 x 4 mm na obrubníky
a outory, 5 x 5 mm na kýl. Potom ještě budeme
potřebovat nosník 2 x 8 mm na lože motorů a zdrojů.
V měřítku 1:32 použijeme na přepážky překližku
4 mm, ostatní materiál stejně jako u předcházejících
měřítek.

Trup stavíme kýlem nahoru na rovné desce.
Nejdříve si na desku připevníme papír, abychom
si ji nepokapali lepidlem. Na papír si nakreslíme
osu a v pravém úhlu k ose naznačíme čarami umístě-
ní přepážek ( obr. 18) .Vyřezané přepážky přichytíme

modelářskými špendlíky MODELA k desce na vy-
značených čarách (obr.19) a nasadíme klounovou

část trupu. Potom nalepíme na přepážky kýl, outory
a boční lišty. K přepážkám přilepené nosníky při-
chytíme kolíčky na prádlo. Nosníky začínáme lepit
od přídě k zádi ( obr.2l). Po vlepení nosníku do
klounové části a na přepážku č. 5 počkáme, až nám
lepidlo řádně zaschne a pak teprve pokračujeme
s lepením směrem k zádi (obr„23).Po řádném za-
schnutí lepidla na kostře začneme potahovat trup.
Potahujeme leteckou překližkou o síle 0,8 - 1,2 mm.
Pro měřítko 1:2O je vhodnější překližka 1,2 mm.
Nejdříve potáhneme boky trupu. Napřed celý bok
zkusmo vystřihneme z kartonu, abychom zbytečně
nekazili překližku. Přiložením pásu na bok pře—

L e g e n d a k o b r á z k u č. 22

1 = průvlaky
2 = ú vazníky
3 = kotva
4 = věž tanku T 34/76
5 = nástavba
6 = dveře
7 - boční polohová světla (červená = vpravo;

zelená = vlevo)
8 = reflektor
9 = klaxon

1 o = záchranný kruh
11 = signální stožárek
12 = polohová světla
13 = válečná vlajka - zvaná „bič "
14 = šňůry pro signální vlajky
15 = zábradlí
16 = rošt
17 = světlík strojovny
18 = poklopy
19 = gumový člun
2 o = zadní vlajková žerď
21 = vlajka sovětského válečného námořnictva
22 = kormidlo
23 = vrtule
24 » vrtulový (podpěrný) kozlík
25 = oděrka
26 = pouzdro lodního hřídele
27 = lože zdrojů
28 = přepážky
29 = lože motoru
3 o = outor
31 = obšívka
32 = palubní lať





kontrolujeme, jak jsme byli přesní, a pak podle
takto získané šablony vyřízneme překližku na boky.
Opět začínáme s lepením obšívky boků od přídě
( obr.24). Po zaschnutí lepidla na klounovci a páté

přepážce přitahujeme stejnoměrně obšívku obou boků
až k zádi. Během práce stále kontrolujeme osu trupu.
Po zaschnutí lepidla na bocích začistíme přečníva-
jící překližku. U dna trupu překližku zapilujeme nebo
zahotalujeme až po hranu outoru ( obr.25 ) .Na vrchní

straně ( u paluby ) začistíme překližku až po obrub-
ník. Chceme-li míti snímatelnou celou palubu, počká-
me se začistěním vrchní strany až po zhotovení
paluby. Pak teprve vrchní stranu začistíme na úroveň
vložené paluby ( obr. 26).

Při potahování dna postupujeme obdobně jako při
potahování boků. Vycházíme však z jednoho kusu
překližky. Opět si zhotovíme šablonu z kartonu,
podle níž vyřízneme z překližky dno. Dno, které
je na zádi ploché, přechází směrem k přídi do
tvaru V. Proto musíme dno j iž od první přepážky

prolomit. Aby se překližka nezlomila úplně a držela
nám pohromadě, musíme do ní z vnitřní strany trupu,
to je od kýlu, asi v polovině vzdálenosti mezi
zrcadlem ( O ) a první přepážkou vyříznout přibliž-
ně do jedné poloviny síly překližky drážku v podobě
V. Řežeme ji až do místa, kde se obě poloviny
rozdvojují ( obr. 27). Dno potahujeme od zádi k přídi.

Nejdříve nalepíme část dna, která jde po rovné
části kýlu. Současně lepíme od zádě dno i na outor.
K přidržení dna u outoru i u kýlu použijeme gumu.
Aby se překližka neprohýbala a držela v rovině
u dna, podložíme gumu zbytky nosníků ( obr.28).

Jinak by se mohlo stát, že se na dně vytvoří ne-
pěkné boule ( obr.29). Po zaschnutí dna ( jeho
rovné části) po částech přitahujeme příď, až splyne
s boky. Zpravidla musíme části přídě přiříznput tak,
aby obě poloviny přilehly řádně k sobě, případně
k bokům. Tím vlastně odstraňujeme nepřesnosti, kte-
rých jsme se dopustili při zhotovování šablony.
Po zaschnutí lepidla začistíme přečnívající překližku
na bocích. Při této práci dbáme na to, aby hrany,
které vznikají na outorech, nebyly zaoblené.



Na hotový trup nalepíme oděrky z nosníků
5 x 4 mm. Při jejich lepení opět použijeme kolíčky
na prádlo. Nakonec do trupu zabudujeme pouzdra
hřídelí lodních vrtulí a pouzdro hřídele kormidla.
Při montáži pouzder hřídelí dbáme na jejich souosost
a stejný sklon. Pouzdra vlepujeme lepidlem Epoxy
1200 ( obr. 30 ).

Palubu můžeme zhotovit dvěma způsoby: pevnou
nebo celou snímatelnou ( obr. 26 ). Pevná paluba
je jednodušší pro zhotovení, je u ní však horší
přístup do lodě. Zhotoví se jednoduše tím způsobem,
že její tvar nakreslíme na překližku, vyřežeme a na-
lepíme na trup. Před nalepením vyřízneme ještě
přístupové otvory. Obvykle je děláme v místech,
kde jsou dělové věže a nástavba.

Pracovně složitější, ale lepší na přístup, je paluba
celá snímatelná. Zde již musíme zhotovit přesnou
šablonu zapadající mezi zvýšenou obšívku boků.
Po vyříznutí paluby opět musíme přiřezávat některé
částí, které jsou těsné. K uchycení paluby na trup
můžeme použít bud nábytkové magnety nebo gumičku.
Tím jsme zakončili stavbu trupu a přikročíme ke
zhotovení dalších částí modelu.

Nástavbu tvoří kormidelna s plošinou protiletadlo-
vého kulometu a světlík strojovny. Také tuto část
můžeme zhotovit dvojím způsobem. Zdánlivě jedno-
dušší je zhotovit celou nástavbu z překližky l mm
silné. Zde pak postupujeme známou metodou, kdy
zhotovíme jednotlivé stěny nástavby a slepíme je
dohromady. Méně známýj ale mnohem věrohodnější
způsob provedení nástavby, je ze slabého plechu.
Tato technologie výroby není nikterak pracná. Po-
užijeme slabý mosazný nebo železný pocínovaný
( konservový) plech o síle 0,3 - O,5 mm. Na tento
plech narýsujeme podle výkresu rozvinutou ná-
stavbu, všechny otvory pro okna a dírky, do kterých
přijdou držáky madel a zábradlí. Plášť nástavby pak
vystřihneme starými nůžkami. Vyvrtáme a odpilujeme
všechny otvory. Narýsujeme místa ohybů. A teď
přijde vlastní práce na ohýbání nástavby: starým
šroubovákem, zbroušeným do tvaru V s úhlem 9O°
( obr. 31 ), podle ocelového pravítka vyryjeme v mí-
stech ohybu rýhu asi do dvou třetin síly plechu.
Takto naškrábnutý plech pak lehce ohneme

do žádaného tvaru pouhým tlakem prstů. Pro přes-
nější ohyb můžeme ohýbat přes hranu pravítka
( obr. 31 ). Není to však nutné. Hrany z vnější
strany zůstávají ostré.

Část střechy, zadní stěny kormidelny a podlahu
nástavby zhotovíme rovněž tímto způsobem. Obě
části k sobě pájíme z vnitřní strany nástavby. Na pa-
žení plošiny připájíme stožárek, na protější stranu
pak zábradlí. Z vnitřní strany pájíme též držáky
madel. Zapájet uvnitř nástavby můžeme též všechny
naškrábnuté hrany. Na držáky z vnější strany při—
pájíme madla a na bok nástavby dveře a držák
záchranného kruhu. Práce je to čistá a jednoduchá.
Jde jen o to, udělat ten první pokus.

Po dohotovení nástavby zapilujeme případně pro-
tekly cín a celou nástavbu vyvaříme v horké vodě,
do které přidáme trochu sody. Po vyvaření je již
nástavba připravena k natírání,

Obdobně můžeme zhotovit i světlíky strojovny
a poklopy ( obr. 32 ) i kotvu ( obr. 33 )„

Také signální stožárek na nástavbě a vlajkový
stožárek na zádi mohou být pájené.

Jestli se snad mladému a málo zkušenému modeláři
zdají tyto práce příliš náročné, zhotoví si díly kla-
sickým způsobem, to je ze dřeva ( obr. 36).



Náročnou částí modelu jsou dělové věže tanku
T 34—76. Zde můžeme použít dřeva samotného nebo
v kombinaci s kove*m. Také však můžeme k vytvaro-
vání věže použít moduritu. Jde tvářet za studena
a tak si můžeme potřebný tvar věže snadno vymo-
delovat. Případné nepřesnosti nebo nerovnosti po
vyvaření odstraníme' bud ostrým nožem nebo pilo-
váním. I v tomto případě můžeme kombinovat s kovem.
Viz obr. 34. A totéž platí i o nástavbě (obr, 36).

Dřevěnou podlážku na plošinu nástavby a rošt
do gumového člunu zhotovíme z nosníků. Zbývající
součástí uděláme ze dřeva, moduritu nebo z materiálu
který nám nejlépe vyhovuje. Viz obr. 35.

Po pečlivém vypracování jsou detaily připraveny
k nátěru.

Po natření přilepíme jednotlivé díly na trup modelu
a naše práce končí.



poznámky

poznámky



ČÁST VII.

Již dva roky brázdí naše řeky, říčky, rybníky,

rybníčky i koupaliště svými čistými liniemi velmi

líbivý model motorové jachty s elektrickým pohonem

„Melodie", výrobek podniku MODELA.

Stavebnice se jako celek svým zpracováním a vy-

bavením spolehlivě vyrovná evropskému průměru,

v některých detailech jej i převyšuje. Zřejmě proto

se také tento model stal oblíbený nejen u neorganizo-

vaných modelářů, kteří si chtějí jenom „pojezdit",

ale i vhodnou pomůckou pro začínající adepty mode-

lářství v klubech a kroužcích Svazarmu. Podle toho,

s jakým záměrem se pustíme do stavby modelu

Melodie, zvážíme svůj další stavební postup.

Melodii lze vybavit i lehkou RC soupravou. Použití

a úprava pro vybavení RC soupravou Mars byla již

popsána v časopise Modelář 1/1975. Loď na svoji

velikost jezdí velmi líbivě a dobře a lehce se ovládá.

Při čerstvé pohonné baterii přechází model dokonce

i do částečného kluzu. Jeho ovládání je snadné.

Poněkud odlišný způsob stavby či spíše úpravy

modelu musíme zvolit, rozhodneme-li se s Melodií

soutěžit v žákovské třídě EX-5OO. Zde se pak

soustředíme na nejdůležitější parametr a to: jak

udržet model za různých podmínek co nejdéle v pří-

mém směru jízdy.

V prvé řadě musíme zhotovit pod dnem modelu

průběžný kýl ve tvaru přibližně odpovídajícím vy-

obrazení ( obr. 37 ). Kýl zhotovíme nejlépe z tvrze-

ného polystyrenu o síle l mm, který přilepíme přilo-

ženým lepidlem Styrofix ke hraně dna v ose lodi.

Musíme dbát na to, aby kýl byl rovný a posazený

kolmo k vodorysům.

Na posazený kýl navazuje kormidlo, které zvětší-

me na rozměry uvedené na obrázku. Účinnost kor-

midla podstatně vzroste.

K udržení přímého směru potřebujeme vyvinout

i maximální rychlost modelu. K pohonu modelu nám

pravidla předepisují použít elektromotor Igla. Pro do-

sažení maximálního výkonu pro krátkodobé přetížení

motoru můžeme umístit pod sedačku dvě ploché

baterie zapojené do série tj. na 9 V.

Přiloženou lodní vrtuli vyměníme za dvoulistou

pro rychlostní modely, např. od fy Graupner. Otáčky

motoru slyšitelně vzrostou a s nimi i rychlost modelu.
«i

Rovněž hnací hřídel, který je vložen do stavebnice,

vyměníme alespoň za obyčejný svařovací drát

o (p 3 mm. Vložený hřídel je dost nekvalitní, není ani

rovný ani kruhový, což způsobuje zbytečné ztráty

v ložiskách.

Při přestavbě kormidla je vhodné na osu kormidla

vyříznout závit M 2,8 příp. M 3 na délku, aby zasa-

hoval do trubičky - pouzdra kormidla. Způsob řízení

kormidla vložený ve stavebnici pomocí ramínka a od-

pružení šroubkem není dostatečně jemný pro řízení



modelu. Velmi jednoduše stačí stáhnout kormidlo

matičkou na závitu ke dnu modelu tak, aby šlo ztuha

natáčet. Po zajetí modelu si polohu kormidla označíme

ryskou na zrcadle modelu.

Abychom k matičce kormidla měli dostatečný pří-

stup, zhotovíme na zádi modelu ( na jeho zadní palu-

bě ) poklop, nejlépe rovněž z polystyrenu. Na zadní

palubě můžeme také umístit miniaturní páčkovy vypí-

nač, výrobek NDR, který na povrchu natřeme

vazelínou proti vnikání vody do vypínače. Poklop

i umístění vypínače je rovněž patrné z obrázku.

Po usazení motoru a baterií musíme model vyvážit

do konstrukční vodorysky podle obrázku.

Pro celkový estetický vzhled modelu můžeme

různé maličkosti rovněž „vylepšit". Překližkové díly

paluby a zasklívací hmota se lepí k polystyrenu

lépe lepidlem Supercement. Natištěné naznačení

prken na palubě upravíme hranou tříhranného jehlo-

vého pilníku, prkna znázorníme vyrytím. Model může-

me doplnit dalšími lodními doplttky podle vlastního

vkusu, např. na střechu můžeme umístit záchranný

kruh a reflektor, v bočnicích nástavby můžeme

zhotovit ventilační otvory atp.

Značnou péči věnujeme i povrchové úpravě. Holá

umělá hmota nepůsobí právě nejlépe, proto všechny

díly přestříkáme barvou. Pro tento účel použijeme

autoemailových barev ve sprayi. Pod tyto barvy mu-

síme použít základovou barvu ve sprayi, která uspo-

kojivě na polystyrenu drží. Barvy modelu volíme

podle vlastního vkusu, či některé barevné předlohy.

Práci se stříkáním boků nástavby si můžeme rovněž

usnadnit použitím samolepící „dřevěné" tapety a je-

jím případným přelakováním bezbarvým lakem. Tyto

detailní úpravy však již plně závisejí na vkusu

modeláře a pro jízdní vlastnosti nejsou podstatné.
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