
JX  0656 

a trochu povídání kolem 

Jedná se o motorový model, na který byl vydán v edici Leteckého modeláře   

v čísle  7 ročníku 1957 stavební plán. 

Model v minulých létech zaujal i několik modelářů létajících kategorii NMR 2.5, 

ale model  byl postaven i   i v jiných kategoriích .  

Na stavebním plánku je napsáno, že se jedná o vítězný model z Celostátní 

modelářské  soutěže  ( později  přejmenované na Mistrovství republiky) v roce 

1956. 

V úvodu textu Jiří Černý píše: Volný motorový model JX- 0656 jsem konstruoval 

a postavil podle zkušeností získaných na Mistrovství světa v roce 1955 od mistra 

světa Michaela Gastera. ( model Gastowe). 

„Model je celý z balzy. Při stavbě z normálního materiálu a celkové váze  750 

gramů má specifické zatížení 20,6 gramů / dm2 a vyhovuje tudíž novým 

mezinárodním předpisům FAI  pro rok 1958.“ 

 Čtyři soutěžící v NMR 2.5 cm3    model postavili a tvrdí, že plně odpovídá  

pravidlům pro tuto  kategorii.  Pokud  by se  více zajímali o historii  najdou i 

další materiály, kterými  jim  mohou doplnit   znalosti  z historie modelářství . 

Spíše se však drží  toho, jak bylo na počátku minulého roku napsáno na webu 

samu 95 jaké  podklady  mají  k modelu předložit. Cituji: 

V roce 1956 bylo  vyžadováno v pravidlech CIAM FAI , které byly platné i na 

soutěžích v ČSR , že soutěžní motorové modely  takzvaná kategorie C  musí 

startovat  ze země! Startovalo  se   ze startovací desky, kdy modely startovaly 

z podvozků  které měly  dvě nebo jedno kolo. Mohly také startovat ze 

startovacího zařízení, kterému se  říkalo  stativ, a  modely musely  startovat ze 

tří bodů. Způsob startování byl přesně popsán, Startující model nesměl modelář 

ani postrčit!  Tento způsob startu se v roce 1955 a 56 velmi rozšířil 

Toto bylo dodržováno i na Celostátní soutěži, která se v roce 1956 létala ve 

Vrchlabí, kde Jiří Černý vyhrál kategorii motorových modelů. 



Že toto pravidlo platilo si můžete prohlédnout na malých obrázcích „muškách“, 

které byly  zveřejněny  v článku popisující Celostátní modelářskou soutěž. Tyto 

mušky  nakreslil  Vladimír Procházka, který byl  mistr republiky  z roku 1954 

v motorových modelech  a známým konstruktérem a publicistou. Na  obrázku  

je model Jiřího Černého a Ladislava Togla.  Každý použil jiný druh stativu. 

 

Jak stativ u modelu Jiřího Černého vypadal, si můžete prohlédnout na plánku 

modelu  Gastove. Na internetu je bez potíží k nalezení. 



 

Model Jiřího Černého byl publikován v edici Leteckého modeláře  až v čísle 7 

ročníku 1957. 

 

Od  1.1 1957  došlo  v ČSR  k úpravě  soutěžních pravidel, kdy byla 

zrušena povinnost  u volných modelů startovat ze země. V  

Leteckém modeláři číslo 12/56 bylo uvedeno: 

 

 

Proto Jiří Černý necítil povinnost uvést, že model v roce 1956 byl vybaven podle 

platných pravidel startovacím zařízením.  

Jako  závodník  vycházel ze skutečnosti, že v roce 1957 umožňují pravidla 

startovat z ruky. To byl snad hlavní důvod, proč  startovací  zařízení které  měl 

model v roce 1956 na   stavební plánek   nenakreslil. Dopředu upozorňuje, že 

od roku 1958 budou i v ČRS platit nová pravidla CIAM FAI. Bude platit, že pro 

motor 2,5 cm2  je zatížení 300 gr/ cm3. Jinými slovy bude minimální váha  750 

gramů. K tomu navíc bude platit minimální  zatížení plochy křídla 20 gr/ dm2.  



Čas motorového letu se taky změní z 15 na 10 sec. Maximum  zůstane  na 3 

minutách.      

 

Plánek JX 0656 jak byl zveřejněn v LM 7/1957 na prostřední dvoustraně. 

 

 

Další stejný výkres, který je v lepší kvalitě zveřejněný na  Outerzone. 

 



 

 

Zde je popis stavby zveřejněný v Leteckém modeláři č.7/1957 Pod ním je 

obrázek JX 0656 zveřejněný v roce 1958 v anglickém tisku. 

 

 



 

 



V roce 1956 se konala Celostátní soutěž ve Vrchlabí a Mezinárodní 

modelářská soutěž v Maďarsku – Budapešti.   Na MMS  v Budapešti zvítězil  

Rudolf Černý s modelem RČ 56. Se stejným modelem skončil na CS na druhém 

místě. 

 Jeho model  RČ - 56 byl publikován v edici Leteckého modeláře  v čísle 7 

ročníku 1956. Byl tak souputníkem modelu Jiřího Černého. Věřím, že je 

každému   jasné, že se obě soutěže létaly podle pravidel FAI. Na obou soutěžích 

se startovalo „ze země“ . Oba modely tom,u musely vyhovět.    

Dobře prohlédněte na dalších obrázcích model   RČ-56 a hlavně jeho startovací 

zařízení, které je  velmi dobře vidět  na ocasní části trupu zvětšeného  

výkresu.Na fotografii přiložené k popisu stavby je vidět,jakou polohu model při 

startu zaujímal. 

Výsledková  listina  Celostátní soutěže motorových modelů 1956 

 

LM 10/56 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek přetištěn z IL  77 

 



 



 

 

 

 



 

 

LM 7/56 

Použité materiály: 

Časopis Letecký modelář  ročník 1956 a 1957 
Časopis Model Aircraft z roku 1958   
IL  č.77 a internet Outerzone 

 

Mladějov na Moravě  9.1.2020                                                                     Jan Kypta 

 





 

     



 

 

Snímek z ME v roce 1957 


