
Soutěž 
historických 
modelů letadel
Letos již podruhé uspořádal Spolek leteckých 
modelářů Litomyšl 24. 9. soutěž létajících histo
rických modelů letadel. Zúčastnilo se jí 14 soutě
žících, kteří měli možnost své výkony předvést 
v 10 různých kategoriích. Někteří soutěžící zvládli 
během vyhrazeného času pro soutěž odlétat 
i čtyři kategorie. Mezi ně patřil i hlavní aktér celé 
akce Květoslav Štorek z pořádajícího spolku, 
který v jedné z kategorií je vicemistrem České re
publiky pro rok 2016. Soutěž probíhala za 
ideálního modelářského počasí, byl slabý vítr, 
skoro jasno, teplota 20° C, prostě krásné babí 
léto. A tak byli soutěžící i pořadatelé spokojeni, 
protože soutěže, které jsme pořádali v minulosti, 
většinou provázel chlad a silný vítr, který mode
lům tohoto typu moc nesvědčí. No, a co to je 
vlastně historický model letadla? Je to replika pů
vodní konstrukce modelů vzniklých v minulém 
století. Model může být oproti originálu přesně 
zvětšen nebo zmenšen, musí být ale zhotoven 
pouze z materiálů, které byly v dané době k dis
pozici, nesmí se používat žádné lamináty, uhlík 
a podobně. Model musí být označen svým ná
zvem, rokem vzniku originálu a jménem konstru
ktéra. Modely jsou poháněny spalovacími 
motorky buď původních konstrukcí, nebo jejich 
replikami. U některých kategorií pravidla povolují 
i pohon elektromotorem. Všechny kategorie ale 
mají jedno společné, mohou být ovládány dálko
vým RC ovládáním, a pokud je pilot-modelář ši
kovný, tak podle pravidel model musí přistát ve 
vyznačeném prostoru, jinak je let anulován. Pro 
každou kategorii je stanoven počet startů, letový 
čas, pořadí se tvoří z celkového součtu naléta-

ných vteřin. Původní modely létaly jako volně lé
tající bez jakéhokoli ovládání a při větru dokázaly 
svým majitelům uletět i hodně daleko, takže mo
deláři museli být i fyzicky zdatní. Soutěžící měli 
možnost se v průběhu závodů posilnit výtečným 
domácím gulášem. Akci navštívili i diváci z Lito
myšle a širokého okolí. Slavnostní vyhlášení vý
sledků tří nejlepších v každé kategorii provedl 
předseda spolku Jarda Dufek s předáním diplomů 
a věcných cen. Účastníkům celého klání se ve Vl
kově líbilo a přislíbili účast na příštích soutěžích 
historiků. Fotografie z celé akce je možno zhléd
nout na stránkách www.modelarilitomysl.cz.

Petr Janoušek, foto Milan Hýbl
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Informační kancelář: Toulovcovo nám. 1102 v 1. patře, Litomyšl 

(vchod do budovy z ulice B. Němcové) •  otevřeno po předchozí dohodě

r  DISPOZICE 4+kk+T

r  KONEČNÁ CENA 3.350.000 Kč včetně DPH 

r: PRODEJ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ 

r  možnost ÚPRAV DISPOZICE dle přání klienta

r  stavba zahájena

Kontaktujte nás! 603  215  935 www.czsh.cz

Hospoda Na Výsluní pořádá 
dne 26. listopadu 2016 

zabíjačkové hody.
Přijďte ochutnat jitrnice, jelítka, 

ovarové koleno, zabíjačkový guláš 
a další pochoutky.

Otevřeno od 9:00 do 14:00 hod.
Při zakoupení jídla bílá polévka zdarma
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