NSS-A illbruck
Mojí druhou lodí kategorie NSS je illbruck. Jako předloha je skutečná loď od Farr Yacht Desing pro závody Volvo
Ocean Race, která tento závod okolo světa v roce 2001-2002 vyhrála. Bohužel v době stavby byly na internetu
dosažitelné je omezené podklady. V současnosti je možno volně si stáhnou velice slušnou dokumentaci.
Prvotní podklady:

V galerii pak je uvedeno několik fotografií jak skutečné lodě tak ze stavby. Bylo zvoleno měřítko 1:13,5 a tak je model
možno zařadit mezi ty větší z těch, které se pohybují na našich vodách. A tomu odpovídá i voda pro ježdění, ideální je
pro dobré poježdění větrné a bouřlivé Dářko.
Model je řešen jako skořepina laminovaná do formy ze skelné tkaniny. Paluba je z plastu používaného v reklamních
agenturách tlouštky 1,5mm. Stožár je použit z rychlostních modelů plachetnic F 5M a jedná se o asi 25let strarý
výrobek ruské, vlastně sovětské výroby kapkovitého tvaru.z uhlíkatých vláken. Materál na plachtách je dakron .
Ovládání a tomu odpovídající vybavení modelu je nasledovné.
Jednoduší varianta počítá s použitím ráhna kosatky což je však v rozporu se skutečností. Na současných moderních
lodích a tím spíše u lodě závodního typu se ráhno kosatky nepoužívá. V tomto případě stačí model osadit jedním servem
kormidla a jedním navijákem na společné ovládání hlavní plachty a kosatky. Toto řešení neskutečně zjednodušuje
jednak stavbu, seřízení lodě a hlavně ovládání na vodě.
Pokud však místo kosatky použijeme genu, a nebo ráhno kosatky maketově vynecháme je nutno použít na ovládání
plachet dva navijáky.. Je možno osadit ještě jedno servo na trimování kosatky a jedno na přitahování zadního líku
hlavní plachty. V tomto případě jsou v modelu celkem 3 serva a 2 navijáky. Z uvedeného vyplyvá, že ovládání takto
vybavené plachetnice je komplikovanější, ale za požitek z jízdy to rozhodně stojí. Pro názornost uvádím výkresy obou
způsobů ovládání plachet a celkový výkres s plným vybavením, který dává i přehled o velikosti modelu.Přesto, že
model má velice dobré jízdní vlastnosti nemá na soutěžích NNS šanci díky vysokému handicapovému číslu. Ostatně o
tomto problému jsem před lety psal na stránkách minisailu.

Technická data skutečné lodě jsou uvedena v následující tabulce volně stažené z internetu.
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