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Maketa Bowers Fly-Baby Biplane

Radek	Kincl Jednoho dne na letišti mezi lé-
táním se mě kamarád zeptal „Ne-
chceš si postavit Fly-Baby?“ a já 
ihned souhlasil. On se pak více 

rozpovídal o tom, že myslel 
typ Fly-Baby Biplane a že 

je o trochu větší atp. Já 
následně začal pře-

mýšlet, jak budu 
stavět dvě kří-

dla, kde bu-

du model doma hangárovat, jak 
vše budu převážet na letiště 
a hlavně jak model na letišti co 
nejrychleji sestavím. Z létání už 
ten den nebylo nic, byl jsem myš-
lenkami jinde. Večer jsem si do-
ma už v klidu řekl „bude to tedy 
dvouplošník a dost velký.“ 

Model je v měřítku 1 : 3,13, 
což představuje rozpětí 

2 135 mm. Celodřevěnou kon-
strukci mého nového modelu na-
kreslil a vyfrézoval z topolové 
překližky tloušťky 3 mm Petr 
Sokol z Kladna, dále je na stavbu 
použita balza, smrkové lišty a la-
minát na kapotu a kryty u pilot-
ního prostoru. Motor jsem použil 
benzinový 
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čtyřdobý jednoválec Fiala mo-
tors VM-60s1. 

Domů jsem si přivezl čtrnáct 
desek z topolové překližky o cel-
kové ploše 5,4 m² a napočítal cel-
kem 584 kusů vyřezaných sta-
vebních dílů a dílů pomocných 
šablon. Druhý den jsem se pustil 
do stavby.

Ocasní plochy
Stavbu jsem zahájil sestave-

ním VOP a SOP. Svojí konstrukcí 
jsou díly podobné. VOP je 
děle-

ná a obě poloviny se nasouvají la-
minátovými pouzdry na duralo-
vou trubku o průměru 10 mm 
a v přední části ještě na uhlíko-
vou tyč. Na vylehčenou páteř 
z topolové překližky jsou nalepe-
na žebra a smrkové lišty o průře-
zu 3 x 6 a 2 x 6 mm a balzové lišty 
o průřezu 5 x 8 mm nejdříve 
z jedné strany a potom z druhé 
strany. Přední tuhý potah torzní 
skříně a páskování žeber 
jsou z balzy 

tloušťky 2 mm. Kormi-
dla mají stejnou kon-
strukci a jsou olemová-
na čtyřmi navlhčenými 
pásky balzy tloušťky 
2 mm. Jsou otočně za-
věšena na závěsy MP 
Jet o rozměrech 16 x 32 
mm, pro něž jsou již vy-
frézované otvory (dráž-
ky) v páteři – jak ve sta-
bilizátoru a kýlovce, 
tak v kormidlech. Je to 
velmi užitečné, protože pro ně 
nemusíme dlabat drážky a jsou 
v jedné ose – prostě paráda. VOP 
a SOP jsou navzájem vyztuženy 
výplety z ocelového lanka o prů-
měru 0,66 mm zakončeného na-
pínáky M2 a uchyceného v ko- 
vání.

Křídlo 
Stavba horního a spodního 

křídla je podobná, obě křídla 
jsou dělená a s lamináto-
vými pouzdry. 

Poloviny se nasouvají na duralo-
vé trubky o průměru 20 mm 
v umístěné v trupu, respektive 
v kozlíku, a na uhlíkové kulatiny 
o průměru 5 mm vpředu za ná-
běžnou hranou a vzadu před od-
tokovou hranou křídla. Spodní 
křídlo je navíc vybaveno křidél-
ky. Pásnice nosníků jsou ze smr-
kových lišt o průřezu 3 x 10 mm, 
pásnice pomocného zadního nos-
níku jsou z lišt 2 x 6 mm a přední 

vyztužení 
pod tuhým pota-

hem torzní skříně je z lišt 
3 x 3 mm, „falešná“ náběžná lišta 
a stojiny jsou vyfrézované z to-
polové překližky. Jsou zalepeny 
mezi pásnice hlavního nosníku, 
předního nosníku a pomocného 
nosníku tak, že je přesně dané 
ustavení odlehčených žeber kříd-
la. Stavbě dále napomáhá, že kří-
dla sestavujeme ve vyfrézované 
šabloně s přesným ustavením že-
ber, šablona rovněž zajišťuje 

Rozpracované poloviny VOP. Dobře patrné jsou pouzdra pro 
spojovací trubky a zářezy v páteři pro zalepení závěsů kormidla

Hotová SOP před 
zalepením do trupu

Hlavní technické údaje:
Měřítko 1 : 3,13

Rozpětí 2 135 mm

Motor Fiala motors 
VM-60s1

(Pokračování na str. 48)
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přesnou šípovitost obou křídel. 
Žebra jsou navíc označena znač-
kami – zářezy – které určují po-
stupné umístění příslušného žeb-
ra od kořene křídla – značky se 
musejí shodovat se značkami na 
šabloně – super nápad! Pro geo-
metrické překroucení křídla se 
při stavbě používá další pomocná 
šablona, takže křídla jsou napros-
to identická. V místě uchycení 
mezikřídelních vzpěr je na žeb-
rech přišroubováno kování z ne-
rezového plechu tloušťky 1 mm, 
sloužící pro upevnění vzpěr a la-
nových výpletů. Výplety mezi 
křídly a kozlíkem jsou z ocelové-
ho lanka o průměru 1 mm zakon-
čeného napínáky M2,5. Po do-
končení výpletu se celý model 
neskutečně zpevní a vyztuží. Tu-
hý potah torzní skříně, páskování 

žeber a lepená odtoková lišta – 
proložená skelnou tkaninou – 
jsou z balzy tloušťky 2 mm. 

Mezikřídelní vzpěry jsou také 
vyfrézované a jsou slepené ze tří 
vrstev topolové překližky. Pro-
střední díl je vylehčen otvory. 
Vzpěry jsou opatřeny kováním, 
jsou obroušeny do kapkovitého 
průřezu, olaminovány a tmeleny. 

Kozlík
Kozlík nesoucí horní křídlo je 

slepen z topolové překližky a po-
lepen balzou tloušťky 2 mm. 
K trupu je upevněn prostřednic-
tvím kování a vzpěr. K přesnému 
ustavení horního křídla a kozlíku 
k trupu je použita pomocná šab-
lona, která zabezpečuje, že bude 
dodržen přesný úhel nastavení. 
Šablona se uchytí na několika 
místech k trupu a slepí se v ní zá-

kladní tvar a velikost vzpěry koz-
líku ve tvaru písmene N. Vzpěry 
jsou slepeny epoxidem z celkem 

dvanácti smrkových lišt o rozmě-
ru 3 x 6 mm s překládáním do vý-
sledného průřezu 9 x 24 mm jed-
notlivých ramen. Pak jsou obrou-
šeny do kapkovitého průřezu 
(krásná práce), olaminovány tře-
mi vrstvami skelné tkaniny s po-
otočenou osnovou tkaniny na 45°, 
tmeleny a broušeny.

Podvozek 
Průběžný hřídel a drátěné nohy 

hlavního podvozku jsou naohýbá-
ny z ocelového drátu o průměru 
6 mm, zadní pomocná noha je 
z drátu o průměru 5 mm. Vše je 
ustaveno do šablony, svařeno 
a polepeno výřezy z topolové pře-
kližky. Celek je opět broušen do 
kapkovitého průřezu – opět krásná 
práce – a následně je celek olami-
nován stejně jako vzpěry kozlíku. 
Podvozek je opatřen balonovými 
koly o průměru 180 mm značky 

Žebra křídla označená značkami – zářezy – podle umístění od 
kořene křídla

Šablona pro nastavení aerodynamického zkroucení – negativu – na 
křídle

Šablona pro ustavení kozlíku a horního křídla

Hotová kostra křídel 
a ocasních ploch

(Pokračování ze str. 47)
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Airtop. Uchycen je v drážkách 
v bukových hranolech zalepených 
v trupu. Ostruha je prodloužená 

podle předlohy a opatřena kolem 
o průměru 53 mm, je spřažená se 
směrovkou přes pružiny.

Trup 
Bočnice trupu jsou vyfrézova-

né, odlehčené a vyztužené smr-
kovými lištami – před kabinou 
o průřezu 2 x 8 mm a za kabinou 
2 x 6 mm. Trup je lepený v šablo-
ně. Přepážky v místě uchycení 
vzpěr kozlíku jsou slepeny s pře-
kládáním ze smrkových lišt 
5 x 5 mm na výsledný průřez 
10 x 15 mm. Hřbet trupu za pilot-
ním prostorem je vyztužen lišta-
mi o průřezu 2 x 6 mm, spodní 
část za pilotním prostorem má 
výztuhy z lišt 2 x 8 mm. Od pilot-
ního prostoru směrem dopředu je 
falešná podlaha z topolové pře-
kližky, dole jsou přilepeny žebra 
a hranoly pro podvozek, mezery 
mezi nimi jsou vylepeny balzou 
tloušťky 5 mm. Tato spodní část 
je pak potažena skelnou tkani-
nou. Trup je nejlépe napřed složit 

na sucho –  skládá se jak lego – 
a následně si stanovit postup le-
pení. Pokud totiž na něco zapo-
meneme, není již cesty zpět. Pro 
slepení zadní části trupu je pou-
žita další pomocná šablona, trup 
se slepuje otočený na boku, je po-
tom krásně souměrný. Motor je 
uchycen na domku s přesně defi-
novanými úhly pro jeho vyosení. 

Kapota motoru, horní část tru-
pu před pilotním prostorem 
a zadní část pilotního prostoru 
s opěrkou hlavy pilota včetně le-
mů jsou laminátové, laminované 
do formy. Na lemy kolem pilotní-
ho prostoru jsem později – po do-
končení povrchové úpravy – na-
lepil koženku. Obšití pilotního 
prostoru je tedy stejné jako 
u předlohy. Zadní část krytu pi-
lotního prostoru s opěrkou hlavy 
pilota je vyztužena přepážkou 
a smrkovými lištami o průřezu 
3 x 3 mm. Je odnímací a jsou pod 
ním umístěny tři serva ovládající 
směrovku a výškovku. Na kaž-
dou polovinu výškovky jsem po-
užil táhlo z uhlíkové trubky, 
směrovka je ovládána lanovým 
náhonem. Pod servy se nachází 
přijímač. Větrný štítek pilotního 
prostoru má rám vypilovaný 
a odvrtaný z hliníkového plechu 
tloušťky 1 mm, následně je nao-
hýbaný a „zasklený“. Po dokon-
čení je přišroubován k trupu. 
Před ním se nachází napodobeni-
na zátky nádrže. 

Potah 
Celý model je potažen nažehlo-

vací tkaninou Solartex v odstínu 

Sestavování trupu. Vyfrézované díly jsou opatřeny zámky, jež 
zpevňují spoj a přesně definují jejich polohu

Veškeré kování je vyřezáno z ocelového nerezového plechu 
o tloušťce 1 mm

První zkušební sestavení kostry 
letounu

Zástavba motoru Fiala motors VM-60s1

(Pokračování na str. 50)
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Piper Cub, s níž se mi pracuje ve-
lice pěkně. Na překližkové díly 
bylo pro lepší přilnavost Solarte-
xu před požehlením naneseno le-
pidlo Balsaloc. Višňově zbarvené 
náběžné části křídel, VOP, SOP, 
hřbet trupu a kryt motoru jsou 
nastříkány emailem příslušného 
odstínu. Imatrikulace, nápisy 
a bílé linky jsou vyříznuty z re-
klamní samolepicí fólie. Nakonec 
je celý model nastříkán čirým po-
lomatným lakem pro sjednocení 
povrchu.  

Elektronické 
vybavení

Veškeré vybavení je převážně 
osvědčené značky JETI model. 
Přijímač Duplex EX je napájen 
dvěma dvoučlánky Li-ion 2s1p 
o kapacitě 2 600 mAh přes stabili-
zátor Max BEC 2D+ EX, který je 
zapínán bezdrátovým vypínačem 
RC Switch přes vysílač DC-16. 
Serva jsou použita značky Hitec 

HS-5645MG, na plyn a sytič jsou 
použita serva standardní velikosti. 
Zapalování motoru je napájeno 
také dvoučlánkem Li-ion 2s1p 
o kapacitě 2 600 mAh. Vypínač 
zapalování motoru jsem použil SP 
06 opto, ovládaný rovněž vysíla-
čem JETI DC-16. 

Motor
Model pohání čtyřdobý benzi-

nový jednoválcový motor Fiala 
motors VM-60s1, který má veli-
ce kultivovaný chod a krásný 
zvuk. Pohání vrtuli Fiala 24/12. 
Motor je namontován hlavou do-
lů. Hadička odfuku oleje z moto-
ru je svedena do nádobky scho-
vané pod kapotou motoru. Takto 
zůstává model po létání celý na-
prosto čistý, z výfuku jdou pouze 
kouřové spaliny. Motor má velmi 
nízkou spotřebu benzinu, samo-
zřejmě stooktanového, bohatě 
mu stačí nádrž o objemu půl lit-
ru. Motor je krásným výrobkem 
„českých ručiček“, je celý ukryt 
pod kapotou, což je na jednu 

stranu škoda, ale na druhou stra-
nu by rušil krásnou siluetu Fly-
-Baby.

Detaily
Přístroje, sedadlo, sluchátka 

pilota a řidicí páka pocházejí od 
firmy Aeroteam. Přes zimu ještě 
dovybavuji pilotní prostor, pře-
devším o figuru pilota, bez níž by 
to nebylo ono, obzvlášť za letu, 
kdy je vidět prázdný pilotní pro-
stor. Laminátový kryt motoru, 
který je na snímcích modelu, je 
jen provizorní pro zálet, pracuji 
na novém laminovaném do formy 
a doplněném o maketu čtyřválco-
vého plochého motoru Continen-
tal. Jednotlivá žebra válců make-
ty motoru jsou vyfrézována 
z balzy a překližky tloušťky 
1,5 mm a jsou naskládána na sebe 
na duralových trubičkách a sle-
pena. Na hlavách motoru jsou 
umístěna odlitá maketová víka 
ventilů s nápisy Continental a dá-
le jsou na ně doplněny drobné de-
taily – svíčky, kabely, příruby 
a laminované chladicí kryty hlav 
válců. Výfuky jsou vyříznuté 
okem trafopáječky ze zelené pě-
nové plastické hmoty, která se 
používá k zateplení podlah, sle-
peny, vytmeleny, zpevněny lami-
novací pryskyřicí a následně na-
barveny. 

Zálet
Záletu modelu předcházel 

pečlivý výpočet polohy těžiště, 
za nějž děkuji kamarádům. Na-
štěstí jsem již při stavbě šetřil 
hmotností v ocasní části modelu 
a také přemýšlel nad rozmístě-
ním jednotlivých komponent 
v trupu. Nakonec jsem proto do 

Maketa čtyřválcového motoru Continental. Základ válců je z překližkových a balzových výřezů, víka hlav tvoří odlitky.

Nová kapota motoru, s níž model vylétne na jaře

Řada maketových prvků 
v pilotním prostoru pochází od 
firmy Aeroteam. Jde o přístroje 
na palubní desce, sedadlo, 
sluchátka na hlavě pilota 
a řídicí páku.

(Pokračování ze str. 49)
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Každý, kdo provozuje modely 
s benzinovým motorem, ví, že pro 
úspěšné natankování nádrže v mo-
delu a jeho spolehlivý chod je dů-
ležitá zpravidla třetí trubička ve-
doucí z nádrže – odvzdušňovací. 
Bývá většinou prodloužena hadič-
kou vyúsťující na spodku trupu, 
aby při letu na zádech benzin z ná-
drže nevytékal. Při manipulaci 
s modelem a jeho dopravě v autě 
se ale může stát, že odvzdušňovací 
trubičkou může palivo ukapávat. 
Pokud model na letišti otáčíme ko-
ly vzhůru nebo naklápíme na vrtu-
lový kužel a něco málo benzinu 
vyteče, moc to nevadí, porost si 
s tím poradí, pokud paliva není 
moc. Ale pokud nám benzin vyte-
če do auta, je to horší. Já sám mám 
odvzdušňovací hadičku z nádrže 
vyvedenu dolů pod model do mo-
sazné trubičky o průměru 3 mm, 
připevněné k nějaké pevné části 
modelu, většinou ke spodní části 

Zátka odvzdušňování pro zapomnětlivé

motorové přepážky. Na tuto tru-
bičku nasouvám jednoduchou 
zátku z kousku palivové hadičky 
a šroubu M3,5. Potud nic mimo-
řádného, takto to dělá asi každý. 

Bohužel ale existuje jeden ne-
technický moment, který nám zka-
zí řadu dobře vymyšlených tech-
nických detailů. Tím je lidská za-
pomětlivost. V tomto a mém kon-
krétním případě to spočívá v tom, 
že jsem několikrát z různých dů-

vodů zátku před startem nevytáhl 
a vzlétl s modelem i s ní. Buď jsem 
si to uvědomil po první zatáčce 
a hned přistál, nebo se okolnosti 
dobře sešly a odlétal jsem sestavu 
bez zastavení motoru. Díky účin-
nosti palivového čerpadla v karbu-
rátoru Walbro však v několika pří-
padech došlo k deformaci plastové 
nádrže podtlakem. 

Při jednom brouzdání po inter-
netu jsem někde objevil záběry 
skutečné stíhačky F-16 na stoján-
ce. Vlály z ní výrazné stuhy po-
jistek zbraní a systémů. Asi ani 
američtí mechanici a zbrojíři ne-
jsou neomylní. Shodou okolností 
jsem v tom čase našel na strán-

kách firmy Pelikan Daniel v pří-
slušenství palivových nádrží pro 
modely zátku se stuhou. Ano, to 
bude „blbuvzdorné“ i pro mě. 
Vzhledem k její ceně a počtu mo-
delů s benzinovým motorem, kte-
ré mám, jsem tyto zátky nechtěl 
kupovat, protože bych musel 
změnit i celý odvzdušňovací sys-
tém. A ostatně stejně nebyly skla-
dem. Nakonec jsem tento nápad 
mírně upravil a použil jednoduše 
pro své modely. 

Původní kousek palivové ha-
dičky nasouvané na trubičku 
v modelu zůstal. Místo šroubu 
M3,5 jsem do ní nasunul soustru-
žený čep s napříč vyvrtaným otvo-
rem o průměru 3 mm. Do něj jsem 
navlékl menší kroužek na klíče. 
V textilní galanterii jsem koupil 
červenou stužku, kterou jsem 
ustřihl na délku 12 cm. Jednoduše 
jsem ji kolem kroužku přehnul 
a vzniklé oko přelepil kyanoakry-
látovým lepidlem. 

Když už paměť selže a s mode-
lem se zátkou vzlétnu, určitě si 
všimnu, že za modelem něco vlaje. 
Jednoduchá drobnost, která může 
ušetřit spoustu dalších nepříjem-
ností. A nakonec zátka s červenou 
stužkou se dobře hledá i v trávě.

modelu nemusel zabudovávat zá-
těž, která by se zbytečně vozila 
a zvyšovala jeho hmotnost. 
Vlastnímu záletu předcházelo 
rolování – několik přejetí našeho 
modelářského letiště – a kontrola 
všech důležitých spojů. Pak jsem 
opět spustil motor, při pojíždění 
přidal trochu více plynu, Fly-Ba-
by se vznesla a ve výšce 20 až 
30 cm vodorovně letěla nad plo-
chou letiště. Ubral jsem plyn 
a přistál. Znova jsem naroloval 
na start, přidal plyn a Fly-Baby 
se odlepila a krásně stoupala, jen 
jsem dvakrát „pípl“ trimem kři-
délek. Nervozita rázem opadla 
a už jsem si užíval krásné průlety 

za úžasného zvuku čtyřdobého 
motoru. Blížil se čas přistání, ná-
sledovalo vytracení rychlosti 
a krásné dosednutí. A samozřej-
mě má velká radost z prvního le-
tu. 

Chování modelu je velice pří-
jemné, úhel seřízení i úhly nasta-
vení se podařilo zvolit velmi dob-
ře. Nyní se těším na jaro až budu 
moci s Fly-Baby opět vyrazit na 
letiště. Vůbec nelituji času, věno-
vanému na stavbu pracnějšího 
dvouplošníku. Závěrem chci po-
děkovat Lubošovi Burgerovi za 
strojní vybavení a především své 
rodině za podporu. Vím, že to se 
mnou nemají lehké.


