
 

 

TomHlavinka: Začal jsem ocasem. Díly jsou frézované a krásn
potřeba hlídat hmotnost a kvalitu balzy. Díly se zdají po
jsem podklady pro druhý kus malinko odleh
je v rámci gramů - spíš pro dobrý pocit. Slepená neobroušená SOP má 7g, VOP ve stejném 
stavu 10g 
 
Někdo mi zpronevěřil klasické modelá
nebudou díry po špendlících. 
 

 

Frézovaný vnitřní rám trupu z topolovky 3mm sestavený na sucho. Pevnost je více než 
dostatečná, takže opět došlo na další odleh
technologii vzniká u zámků vnit
kusech laserované, tím pádem odpadne i rádius a nebude pot
Laser pro topolovku jsem zvolil také kv
popisovaná. Na víčku krabičky b
hmotností balastu. 
 

 
případná elektra by měla být cca o 50
Lipol 450mAh a 15g regl. 
RESka by se měla pohybovat něco mezi 450
hranicí 450g. 
 

Tomashr: No podle mne rekreač
píšeš ty, bych tam osadil taky, ale myslím si, že typický uživatel elektroverze bude p
trochu jinak (já mám jak asi víš 3s450mAh i ve velkém F5J, ale nad tím už si tuplem všichni 
ťukají na čelo). 

 
 

TomHlavinka: Ocas je slepený, sta
pracnost, není to teda úplně přesné, protože u toho d

al jsem ocasem. Díly jsou frézované a krásně do sebe zapadají. U ocasu bude 
eba hlídat hmotnost a kvalitu balzy. Díly se zdají pořád trochu předimenzované takže 
podklady pro druhý kus malinko odlehčil. Jsou to už jen kosmetické zm

spíš pro dobrý pocit. Slepená neobroušená SOP má 7g, VOP ve stejném 

il klasické modelářské špendlíky, tak jsem použil matič

 

ní rám trupu z topolovky 3mm sestavený na sucho. Pevnost je více než 
t došlo na další odlehčování dílů. Zámky pasují perfektn

ů vnitřní rádius 0,5mm. Díly z topolovky budou však na dalších 
kusech laserované, tím pádem odpadne i rádius a nebude potřeba zámky doč
Laser pro topolovku jsem zvolil také kvůli krabičce na balasty. Ta je laserem rovnou i 

čky bude vypálené přehledné schéma pro sestavení 4 r

případná elektra by měla být cca o 50-70g těžší než větroň, více určitě né. Počítám 45g motor, 3S 

RESka by se měla pohybovat něco mezi 450-500g po doladění a optimalizaci konstrukce určitě pod 

No podle mne rekreační piloti budou mít zájem spíš o něco jako 2
píšeš ty, bych tam osadil taky, ale myslím si, že typický uživatel elektroverze bude p

mám jak asi víš 3s450mAh i ve velkém F5J, ale nad tím už si tuplem všichni 

Ocas je slepený, stačí zbrousit odtokovky a náběžky a potáhnout. Zkouším m
ě přesné, protože u toho dělám další věci, ale očišt

 do sebe zapadají. U ocasu bude 
edimenzované takže 

il. Jsou to už jen kosmetické změny a odlehčení 
spíš pro dobrý pocit. Slepená neobroušená SOP má 7g, VOP ve stejném 

ské špendlíky, tak jsem použil matičky, aspoň v dílech 

 

ní rám trupu z topolovky 3mm sestavený na sucho. Pevnost je více než 
. Zámky pasují perfektně, jen díky 

ní rádius 0,5mm. Díly z topolovky budou však na dalších 
eba zámky dočišťovat. 

ce na balasty. Ta je laserem rovnou i 
ehledné schéma pro sestavení 4 různých 

 

70g těžší než větroň, více určitě né. Počítám 45g motor, 3S 

í a optimalizaci konstrukce určitě pod 

co jako 2-3s 800mAh, to co 
píšeš ty, bych tam osadil taky, ale myslím si, že typický uživatel elektroverze bude přemýšlet 

mám jak asi víš 3s450mAh i ve velkém F5J, ale nad tím už si tuplem všichni 

žky a potáhnout. Zkouším měřit 
čištění a slepení 



 

 

ocasek trvalo cca 40minut. Jsem dost zv
SOP pasovaly na poprvé! 
 

 
 
TomHlavinka: štíty hotové. Balza 2mm s výztuhou ze smrku 2x2. Toto řešení jsem zvolil, když jsem 
viděl štít Andrease prohnutý do U.
Hmotnost jednoho štítu je 2,5g. Zde už odlehčovat není co.
 

 
 
 

TomHlavinka: SOP nachystaná k potahování, broušení zabralo cca 10minut. Na finále je 
nejlepší brusná houbička, udělá krásný povrch. Obroušená SOP váží 5,3g. Te
vysát prach a počkat do úterý až p
 

 
TomHlavinka: Hotová VOP, zbývá odřezat klapku, práce asi na 15 minut, hmotnost 8,5g
 

ocasek trvalo cca 40minut. Jsem dost zvědav na výslednou váhu ocasek. Zář

štíty hotové. Balza 2mm s výztuhou ze smrku 2x2. Toto řešení jsem zvolil, když jsem 
se prohnutý do U. 

Hmotnost jednoho štítu je 2,5g. Zde už odlehčovat není co. 

SOP nachystaná k potahování, broušení zabralo cca 10minut. Na finále je 
ělá krásný povrch. Obroušená SOP váží 5,3g. Te

kat do úterý až přijde Oralight. 

Hotová VOP, zbývá odřezat klapku, práce asi na 15 minut, hmotnost 8,5g

dav na výslednou váhu ocasek. Zářezy v trupu pro 

 

štíty hotové. Balza 2mm s výztuhou ze smrku 2x2. Toto řešení jsem zvolil, když jsem 

SOP nachystaná k potahování, broušení zabralo cca 10minut. Na finále je 
lá krásný povrch. Obroušená SOP váží 5,3g. Teď stačí pečlivě 

 

Hotová VOP, zbývá odřezat klapku, práce asi na 15 minut, hmotnost 8,5g 



 

 

 
 
TomHlavinka: Zde je nahrubo obroušený trup, zbývá doladit kabina 
kvůli jednoduššímu zavírání a spolehlivějšímu zalepení magnetu. Současná hmotnost trupu je 80g, ale 
předek je jako beton. Vím však, že se dá ubrat 10g vepředu a cca 5g vzadu. Otázkou je jestli to má 
cenu - to se uvidí až při osazení a vyvážení, raději pevnější trup před centr
olovo na dovážení. Vnitřní příhradovina je po pevnostní analýze mírně tvarově optimalizovaná. 
Časová náročnost: stavba cca 1,5hodiny, broušení cca 30minut a něco málo ještě zabere kabinka.
 
Standartní osazení by mělo být: 
1S LiIon 18650 (18500), 9g servo typu Hyperion DS09, nebo alternativa Corona 843MG. Kulatá LiIonka 
dokonale padne až do špičky trupu, má velkou kapacitu, je spolehlivá, rychle nabitá a levná. Další 
výhoda je také velký výběr 5g serv do křídla
 
Alternativu bude i podlouhlá 2S LiPol cca 350mah a serva BMS 105HV, trošku problém pak jsou 5g HV 
serva do křídla. 
 
Otázkou je pro jaké serva tedy nachystat díry?
 

 

Tomashr: Na klapky lze použít Dymond D47 
Jako lowend za málo peněz pak nejspíš TGY
-5-6g.html . 
Popravdě já bych se nebál ani použít tyhle TGY 4x, sta
kombinace s 2xBlueBird je asi jist
 
Naopak bych byl lehce rezervovaný k tomu napájení z jedno
vše na pohled dobře, ale už jsem zažil problém zavin
šel přijímač do resetu. 
 
Poznámka naokraj - já v mých RES mám vesm
atypicky pro optimální vyplnění prostoru, viz t

Zde je nahrubo obroušený trup, zbývá doladit kabina - tam bude malá změna rámu 
avírání a spolehlivějšímu zalepení magnetu. Současná hmotnost trupu je 80g, ale 

předek je jako beton. Vím však, že se dá ubrat 10g vepředu a cca 5g vzadu. Otázkou je jestli to má 
to se uvidí až při osazení a vyvážení, raději pevnější trup před centroplánem než pak vozit 

olovo na dovážení. Vnitřní příhradovina je po pevnostní analýze mírně tvarově optimalizovaná. 
Časová náročnost: stavba cca 1,5hodiny, broušení cca 30minut a něco málo ještě zabere kabinka.

 
50 (18500), 9g servo typu Hyperion DS09, nebo alternativa Corona 843MG. Kulatá LiIonka 

dokonale padne až do špičky trupu, má velkou kapacitu, je spolehlivá, rychle nabitá a levná. Další 
výhoda je také velký výběr 5g serv do křídla 

uhlá 2S LiPol cca 350mah a serva BMS 105HV, trošku problém pak jsou 5g HV 

Otázkou je pro jaké serva tedy nachystat díry? 

Na klapky lze použít Dymond D47 - současné verze HV podporují.
ěz pak nejspíš TGY-D56 https://hobbyking.com/en_us/turnigytm

 já bych se nebál ani použít tyhle TGY 4x, stačily by na SOP i VOP, nicmén
kombinace s 2xBlueBird je asi jistější. 

Naopak bych byl lehce rezervovaný k tomu napájení z jednočlánku - ono sice s 1s chodí skoro 
e, ale už jsem zažil problém zaviněný tým, že při poklesu nap

já v mých RES mám vesměs tradiční 4xAA NiMH, často skládané 
atypicky pro optimální vyplnění prostoru, viz třeba https://lightroom.adobe.com/shares/c91c 

tam bude malá změna rámu 
avírání a spolehlivějšímu zalepení magnetu. Současná hmotnost trupu je 80g, ale 

předek je jako beton. Vím však, že se dá ubrat 10g vepředu a cca 5g vzadu. Otázkou je jestli to má 
oplánem než pak vozit 

olovo na dovážení. Vnitřní příhradovina je po pevnostní analýze mírně tvarově optimalizovaná. 
Časová náročnost: stavba cca 1,5hodiny, broušení cca 30minut a něco málo ještě zabere kabinka. 

50 (18500), 9g servo typu Hyperion DS09, nebo alternativa Corona 843MG. Kulatá LiIonka 
dokonale padne až do špičky trupu, má velkou kapacitu, je spolehlivá, rychle nabitá a levná. Další 

uhlá 2S LiPol cca 350mah a serva BMS 105HV, trošku problém pak jsou 5g HV 

 

asné verze HV podporují. 
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-t ... 

ily by na SOP i VOP, nicméně 

ono sice s 1s chodí skoro 
i poklesu napětí při špičce 

často skládané 
https://lightroom.adobe.com/shares/c91c 



 

 

... 624a1b5af4 , jedna dvojice je ve špi
nejblbuvzdornější varianta... 

 

 
Jester80: Turnigy™ TGY-D56MG čerstvě nabitý 2S Lipo (8,4v) nevydrží a shoří, vlastní zkušenost
 
TomHlavinka: 1S běžně používáme v F3K. Znám mnoho kluků a počet se zvětšuje, co na to lítají úplně 
bez problému a hlavně se čtyřmi servy, které mají mnohem větší sílu, r
RESce. 
 
Při použití LiIon v RESce o kapacitě přes 2000mAh a 4 servech z kterých pracují víceméně vlastně 
jenom 2 bych se 1S opravdu nebál. Na tak velkém akumulátoru můžou serva dělat co chtějí, ale 
špička která by restartovala přijímač myslím nenastane. Leda, že by shořelo servo a zůstalo ve zkratu. 
Nimh jsem osobně omezil hlavně kvůli době nabíjení. Chodím lítat na velkou louku 200m za barák. 
Káčka mám složený a nachystaný v dílně, když se rozhodnu, že jdu lítat (třeba po ces
je zrovna pěkně) tak 15minut nabíjím a za 3minuty chůze jsem na ploše. U Nimh by mi to trvalo 
mnohem déle. Nový Pike Dynamic F3J mám taky na LiIon tam jsou však pochopitelně 2S a HV serva. 
Rychlost nabití ať 1S nebo 2S je pořád s NiMH nesr
 
Nicméně i NImh je určitě alternativa, ale moc výhod podle mě osobně už nemá. Levnější určitě není, 
spolehlivější, asi taky né - už jen kvůli hromadě spojů mezi akumulátory, doba nabíjení je 
katastrofální, kapacita menší, hmotnost vyšší. Na druh
neměl problém s Nimh nebo Nicd.
 

Jinak mi přišly dvě zprávy s dotazem 
pomůže i dalším. 
 
Balza/balza lepím lepidlem UHU HART, zdá se ješt

, jedna dvojice je ve špičce pod páteří, druhá nad. V jistém smyslu je to po

D56MG čerstvě nabitý 2S Lipo (8,4v) nevydrží a shoří, vlastní zkušenost

1S běžně používáme v F3K. Znám mnoho kluků a počet se zvětšuje, co na to lítají úplně 
bez problému a hlavně se čtyřmi servy, které mají mnohem větší sílu, rychlost a přesnost než serva v 

Při použití LiIon v RESce o kapacitě přes 2000mAh a 4 servech z kterých pracují víceméně vlastně 
jenom 2 bych se 1S opravdu nebál. Na tak velkém akumulátoru můžou serva dělat co chtějí, ale 

a přijímač myslím nenastane. Leda, že by shořelo servo a zůstalo ve zkratu. 
Nimh jsem osobně omezil hlavně kvůli době nabíjení. Chodím lítat na velkou louku 200m za barák. 
Káčka mám složený a nachystaný v dílně, když se rozhodnu, že jdu lítat (třeba po ces
je zrovna pěkně) tak 15minut nabíjím a za 3minuty chůze jsem na ploše. U Nimh by mi to trvalo 
mnohem déle. Nový Pike Dynamic F3J mám taky na LiIon tam jsou však pochopitelně 2S a HV serva. 
Rychlost nabití ať 1S nebo 2S je pořád s NiMH nesrovnatelná. 

Nicméně i NImh je určitě alternativa, ale moc výhod podle mě osobně už nemá. Levnější určitě není, 
už jen kvůli hromadě spojů mezi akumulátory, doba nabíjení je 

katastrofální, kapacita menší, hmotnost vyšší. Na druhou stranu musím říct, že jsem nikdy v životě 
neměl problém s Nimh nebo Nicd. 

 zprávy s dotazem čím je model lepen. Píšu to tedy do diskuse, t

Balza/balza lepím lepidlem UHU HART, zdá se ještě lepší než starý dobrý Kanagom 

í, druhá nad. V jistém smyslu je to pořád 

 

D56MG čerstvě nabitý 2S Lipo (8,4v) nevydrží a shoří, vlastní zkušenost 

1S běžně používáme v F3K. Znám mnoho kluků a počet se zvětšuje, co na to lítají úplně 
ychlost a přesnost než serva v 

Při použití LiIon v RESce o kapacitě přes 2000mAh a 4 servech z kterých pracují víceméně vlastně 
jenom 2 bych se 1S opravdu nebál. Na tak velkém akumulátoru můžou serva dělat co chtějí, ale 

a přijímač myslím nenastane. Leda, že by shořelo servo a zůstalo ve zkratu. 
Nimh jsem osobně omezil hlavně kvůli době nabíjení. Chodím lítat na velkou louku 200m za barák. 
Káčka mám složený a nachystaný v dílně, když se rozhodnu, že jdu lítat (třeba po cestě z práce, když 
je zrovna pěkně) tak 15minut nabíjím a za 3minuty chůze jsem na ploše. U Nimh by mi to trvalo 
mnohem déle. Nový Pike Dynamic F3J mám taky na LiIon tam jsou však pochopitelně 2S a HV serva. 

Nicméně i NImh je určitě alternativa, ale moc výhod podle mě osobně už nemá. Levnější určitě není, 
už jen kvůli hromadě spojů mezi akumulátory, doba nabíjení je 

ou stranu musím říct, že jsem nikdy v životě 

ím je model lepen. Píšu to tedy do diskuse, třeba to 

rý Kanagom 



 

 

vyráběný naposled asi před 25lety.
Vnitřní překližku a místa s potř
Pevnostní spoje jsou budou lepené b
Havla výrobce je myslím R&G.
 
Tomashr: UHU Hart sice mám taky celkem rád, ale upřímně by mne už nenapadlo s tím RES lepit, vše 
dělám kombinací hustý vteřiňák (třeba žebra) a kvalitní disperze (třeba plochy trupu). Plus tu a tam 
trochu epoxidu, to je stejné jako píšeš ty.
Naprostá spokojenost - argument proti je podle mne pouze případ, kdy má někdo na vteříňák alergii, 
pak by mi zrovna UHU hart přišlo jako dobrá alternativa.
 

TomHlavinka: mě se na vteřiňáku nelíbí, že když jej pak pot
vybrušuješ balzu v místě okolo lepeného spoje.
Stejný problém jako když brousíš XPS jádra na vakuování k
Purexem - to jsem udělal jen jednou....
 
Ad kvalitní disperze 

Tomashr: Používám nějaký UHU Coll Express

Bauhaus. Klasický Herkules nejde, drží super, ale vylézá na povrch p
nějaký Bison v žluté lahvičce, p
 
Ty disperze drží fakt dobře, ně
vteřiňák s aktivátorem, ale třeba proti UHU Hart by n

Blembondo: Titebond III Ultimate
https://www.truhlarske-nastroje.cz/kata ... 
 
 
 

TomHlavinka: Oralight včera př
skoro stejný čas jako jejich stavba. Zatím nepotažené díly budou žluté barvy. 
náročnost cca 1hod i s hledáním "ponožky" na žehli
lepší. 
 

 
 

TomHlavinka: Pustil jsem se do uší, stavba jde nad o
disperzi PerfectG, ale na broušení to není nic moc, UHU je fakt lepší. 
lepím UHU Hartem, max. stojiny sekun
ucha je 12g, vnitřního 20g. Pevnost 

ed 25lety. 
ekližku a místa s potřebou rychlé fixace jsem naheftoval řídkým sekun

Pevnostní spoje jsou budou lepené běžným 5min epoxidem. Já používám velké balení od 
Havla výrobce je myslím R&G. 

UHU Hart sice mám taky celkem rád, ale upřímně by mne už nenapadlo s tím RES lepit, vše 
dělám kombinací hustý vteřiňák (třeba žebra) a kvalitní disperze (třeba plochy trupu). Plus tu a tam 
trochu epoxidu, to je stejné jako píšeš ty. 

argument proti je podle mne pouze případ, kdy má někdo na vteříňák alergii, 
pak by mi zrovna UHU hart přišlo jako dobrá alternativa. 

ř ňáku nelíbí, že když jej pak potřebuješ brousit tak tím, že je tvrdší 
 okolo lepeného spoje. 

Stejný problém jako když brousíš XPS jádra na vakuování křídla a máš lichob
lal jen jednou.... 

UHU Coll Express (snad to nepletu), defakto běžné le
Bauhaus. Klasický Herkules nejde, drží super, ale vylézá na povrch při broušení. Dobrý byl i 

čce, případně UHU Coll. 

ře, některé kupodivu i dost rychle schnou. Sice pomaleji než hustý 
řeba proti UHU Hart by některé disperze možná i vyhrály...

Titebond III Ultimate 
nastroje.cz/kata ... -2916.html 

era přistál na stole. Mám pocit, že potahování u těchto díl
as jako jejich stavba. Zatím nepotažené díly budou žluté barvy. 

st cca 1hod i s hledáním "ponožky" na žehličku. Pevnost potažených díl

Pustil jsem se do uší, stavba jde nad očekávání rychle. Použil jsem na zkoušku 
disperzi PerfectG, ale na broušení to není nic moc, UHU je fakt lepší. Zbytek k
lepím UHU Hartem, max. stojiny sekunďákem. Hmotnost nahrubo obroušeného vn

ního 20g. Pevnost řekl bych odpovídající. Vylehčovací otvory v odtokovce 

ídkým sekunďákem BSI. 
žným 5min epoxidem. Já používám velké balení od 

UHU Hart sice mám taky celkem rád, ale upřímně by mne už nenapadlo s tím RES lepit, vše 
dělám kombinací hustý vteřiňák (třeba žebra) a kvalitní disperze (třeba plochy trupu). Plus tu a tam 

argument proti je podle mne pouze případ, kdy má někdo na vteříňák alergii, 

ebuješ brousit tak tím, že je tvrdší 

ídla a máš lichoběžníky slepné 

ěžné lepidlo z 
i broušení. Dobrý byl i 

které kupodivu i dost rychle schnou. Sice pomaleji než hustý 
které disperze možná i vyhrály... 

istál na stole. Mám pocit, že potahování u těchto dílů zabere 
as jako jejich stavba. Zatím nepotažené díly budou žluté barvy. Časová 

ku. Pevnost potažených dílů o 200% 

 

ekávání rychle. Použil jsem na zkoušku 
Zbytek křídla tedy 

ákem. Hmotnost nahrubo obroušeného vnějšího 
ovací otvory v odtokovce 



 

 

jsem pro další kusy trošku zvětšil. Hmotnost to nijak zásadn
jsem udělal maximum. Pár gram
neřešil a možná to ve výsledku na modelu n
 
Hledám po netu rozbor hmotností konkurence, jen tak pro pr
moc není. Vždy jen hmotnosti celých ér.

Mám hotové všechny panely křídla a nahrubo obroušené. Dnes je slepím do vzepětí, zalepím pouzdro 

na spojku a balasty, dočistím a o víkendu začnu potahovat. Hmotnost jedné poloviny křídla tak jak

na fotkách - před slepením do vzepětí je 62g pouzdro pro spojku má 2g, pouzdro na balasty 1g do 70g 

se s jednou půlkou tedy vlezu. Mám zprávu od kolegu, který staví Andreasse, že jedna půlka 

nachystaná na potahování mu váží 94g. Kiwi bude mít křídlo te

 

Začal jsem potahovat křídla. Bohužel v pátek nedorazily hliníkové trubi
jsem středy nemohl dodělat. 
Tuhost na krut se zvýšila náramn
Oracover. Budoucí majitel si př
snad promine... Nárůst hmotnosti na tom kousku žluté folie je zanedbatelný.
 
Vzhledem k plánovanému nasazení modelu p
potažených dílů myslím dostate

jsem pro další kusy trošku zvětšil. Hmotnost to nijak zásadně nesníží, ale jen tak pro pocit, že 
lal maximum. Pár gramů by šlo sundat výběrovou balzou. Pro první kus jsem to moc 

ešil a možná to ve výsledku na modelu něco přidá. Tak 20-30g?? 

Hledám po netu rozbor hmotností konkurence, jen tak pro průběžné srovnání, ale nikde nic 
moc není. Vždy jen hmotnosti celých ér.

Mám hotové všechny panely křídla a nahrubo obroušené. Dnes je slepím do vzepětí, zalepím pouzdro 

na spojku a balasty, dočistím a o víkendu začnu potahovat. Hmotnost jedné poloviny křídla tak jak

před slepením do vzepětí je 62g pouzdro pro spojku má 2g, pouzdro na balasty 1g do 70g 

se s jednou půlkou tedy vlezu. Mám zprávu od kolegu, který staví Andreasse, že jedna půlka 

nachystaná na potahování mu váží 94g. Kiwi bude mít křídlo tedy o 50g lehčí. 

 

ídla. Bohužel v pátek nedorazily hliníkové trubičky na spojku, takže 

Tuhost na krut se zvýšila náramně!! Potah je z materiálu Oralight, jen žlutá je klasický 
si přál fialovo-žlutý, ale žlutý Oralight jsem doma nem

st hmotnosti na tom kousku žluté folie je zanedbatelný.

Vzhledem k plánovanému nasazení modelu při soutěžích RES/RCVS je podle m
 myslím dostatečná. Je to soutěžní RES speciál a tak jde předpokládat, že se s 

níží, ale jen tak pro pocit, že 
rovou balzou. Pro první kus jsem to moc 

vnání, ale nikde nic 

 

Mám hotové všechny panely křídla a nahrubo obroušené. Dnes je slepím do vzepětí, zalepím pouzdro 

na spojku a balasty, dočistím a o víkendu začnu potahovat. Hmotnost jedné poloviny křídla tak jak je 

před slepením do vzepětí je 62g pouzdro pro spojku má 2g, pouzdro na balasty 1g do 70g 

se s jednou půlkou tedy vlezu. Mám zprávu od kolegu, který staví Andreasse, že jedna půlka 

 

čky na spojku, takže 

!! Potah je z materiálu Oralight, jen žlutá je klasický 
žlutý, ale žlutý Oralight jsem doma neměl, tak to 

st hmotnosti na tom kousku žluté folie je zanedbatelný. 

žích RES/RCVS je podle mě tuhost 
žní RES speciál a tak jde předpokládat, že se s 



 

 

tím nebude dát lítat v 10m/s na svahu s p
a zase dolů. U kompozitů jde model odleh
lehčího a dražšího uhlíku. Bohužel u d
tam materiálu dá míň. 
 

 
Tomashr: Ad pevnost - fakt tedy je, že než naběhne RES, tak se s těmi modely létá často v RCVS a 
pokud fouká, tak je "VéeSkový" gumicuk obvykle z tlusté o
gumicuk je plynulejší).  
V Podhořanech jsem tohle zažil s AndREaSem a vzepětí křídla při startu bylo "zajímavé" 
fakt je, že zrovna AndREaS má křídlo hodně solidní (debatovalo se v tom vlákně vedle). 
 
Mimochodem k té tuhosti - tohle právě chce Oracover, byť v light verzi, jak jsme vedle debatovali 
Solarfilm, tak tam je to horší, ten v lehké verzi není polyester a je "gumovější", tak není nárůst tuhosti 
zdaleka tak velký. 
 
TomHlavinka: Ještě mě napadlo dě
1.Light - (L) kde bude D-box uzavřen tedy balza i zespodu, pásnice o větším průřezu, pevnější trup, 
6mm spojka. Prostě optimalizovaná a vyztužená stávající konstrukce. Model vhodný i pro elektro 
nebo do větru, kde by se stejně balastovalo
2. SuperLight - (SL) optimalizovaný dle zkušeností ze stavby a ještě odlehčený. Určitě lehčí než 
popisovaný model v diskusi. 
 
Pro budoucí soutěžní nasazení bude potřeba stejně dva modely a tak se tato varianta dvou verzí 
nabízí. 

 
jio: Když už se mluví o tuhosti, tak proč fólie a ne Vlies?
 
Tomashr: U moderních profilů si při Vliesu dost zhoršíš pronikavost a klouzavost, kvůli vyšší drsnosti 
povrchu. 
Dřív se to dělalo a sám jsem svého času v RCEK preferoval drsnější povrch, ale od té doby se trochu 
posunuly jak zkušenosti, tak lehce i aerodynamika (modernější profily lepší při nižších Re) a fólie 
prostě ve valné většině případů vychází výkonnější.
Ono to popravdě nejspíš platilo i v té zmíněné době slávy RCEK, to lepší chování drsnějšího povrchu 
bylo trochu placebo, kdy model na pohled letěl pomaleji, ale skutečné opadání menší než u fólie 
nebylo ani tehdy, dnes se to spíš jen prohloubilo.
 
Ještě poznámka pro objektivitu -
potažený Vliesem příjemnější. Vede to vesměs k posunu těžiště o něco dopředu a většímu úhlu 
seřízení, tím je model "hodnější" už sám o sobě a navíc se u drsnějšího povrchu obtížněji "urvou 
proudnice", tohle může při rekreačním létání být vnímáno kladně. Přitom méně zkušený nebude mí
tak velkou snahu hledat termiku po celé obloze a případně odcházet dále po větru, což jsou právě 

tím nebude dát lítat v 10m/s na svahu s půl kila olovem, nebo s 500W motorem kolmo nahoru 
 jde model odlehčit použitím uhlíku, nebo použití ješt

ího uhlíku. Bohužel u dřeváka jde ušetřit hmotnost jenom a pouze tím, že se 

fakt tedy je, že než naběhne RES, tak se s těmi modely létá často v RCVS a 
pokud fouká, tak je "VéeSkový" gumicuk obvykle z tlusté opředené gumy docela brutál ("pravý" RES 

V Podhořanech jsem tohle zažil s AndREaSem a vzepětí křídla při startu bylo "zajímavé" 
fakt je, že zrovna AndREaS má křídlo hodně solidní (debatovalo se v tom vlákně vedle). 

tohle právě chce Oracover, byť v light verzi, jak jsme vedle debatovali 
Solarfilm, tak tam je to horší, ten v lehké verzi není polyester a je "gumovější", tak není nárůst tuhosti 

Ještě mě napadlo dělat dvě varianty: 
box uzavřen tedy balza i zespodu, pásnice o větším průřezu, pevnější trup, 

6mm spojka. Prostě optimalizovaná a vyztužená stávající konstrukce. Model vhodný i pro elektro 
nebo do větru, kde by se stejně balastovalo 

(SL) optimalizovaný dle zkušeností ze stavby a ještě odlehčený. Určitě lehčí než 

Pro budoucí soutěžní nasazení bude potřeba stejně dva modely a tak se tato varianta dvou verzí 

uhosti, tak proč fólie a ne Vlies? 

: U moderních profilů si při Vliesu dost zhoršíš pronikavost a klouzavost, kvůli vyšší drsnosti 

Dřív se to dělalo a sám jsem svého času v RCEK preferoval drsnější povrch, ale od té doby se trochu 
jak zkušenosti, tak lehce i aerodynamika (modernější profily lepší při nižších Re) a fólie 

prostě ve valné většině případů vychází výkonnější. 
Ono to popravdě nejspíš platilo i v té zmíněné době slávy RCEK, to lepší chování drsnějšího povrchu 

placebo, kdy model na pohled letěl pomaleji, ale skutečné opadání menší než u fólie 
nebylo ani tehdy, dnes se to spíš jen prohloubilo. 

- je fakt, že hlavně pro méně zkušeného pilota může být model 
í. Vede to vesměs k posunu těžiště o něco dopředu a většímu úhlu 

seřízení, tím je model "hodnější" už sám o sobě a navíc se u drsnějšího povrchu obtížněji "urvou 
proudnice", tohle může při rekreačním létání být vnímáno kladně. Přitom méně zkušený nebude mí
tak velkou snahu hledat termiku po celé obloze a případně odcházet dále po větru, což jsou právě 

l kila olovem, nebo s 500W motorem kolmo nahoru 
it použitím uhlíku, nebo použití ještě lepšího, 

it hmotnost jenom a pouze tím, že se 

 

fakt tedy je, že než naběhne RES, tak se s těmi modely létá často v RCVS a 
předené gumy docela brutál ("pravý" RES 

V Podhořanech jsem tohle zažil s AndREaSem a vzepětí křídla při startu bylo "zajímavé" - přežil, ale 
fakt je, že zrovna AndREaS má křídlo hodně solidní (debatovalo se v tom vlákně vedle).  

tohle právě chce Oracover, byť v light verzi, jak jsme vedle debatovali 
Solarfilm, tak tam je to horší, ten v lehké verzi není polyester a je "gumovější", tak není nárůst tuhosti 

box uzavřen tedy balza i zespodu, pásnice o větším průřezu, pevnější trup, 
6mm spojka. Prostě optimalizovaná a vyztužená stávající konstrukce. Model vhodný i pro elektro 

(SL) optimalizovaný dle zkušeností ze stavby a ještě odlehčený. Určitě lehčí než 

Pro budoucí soutěžní nasazení bude potřeba stejně dva modely a tak se tato varianta dvou verzí 

: U moderních profilů si při Vliesu dost zhoršíš pronikavost a klouzavost, kvůli vyšší drsnosti 

Dřív se to dělalo a sám jsem svého času v RCEK preferoval drsnější povrch, ale od té doby se trochu 
jak zkušenosti, tak lehce i aerodynamika (modernější profily lepší při nižších Re) a fólie 

Ono to popravdě nejspíš platilo i v té zmíněné době slávy RCEK, to lepší chování drsnějšího povrchu 
placebo, kdy model na pohled letěl pomaleji, ale skutečné opadání menší než u fólie 

je fakt, že hlavně pro méně zkušeného pilota může být model 
í. Vede to vesměs k posunu těžiště o něco dopředu a většímu úhlu 

seřízení, tím je model "hodnější" už sám o sobě a navíc se u drsnějšího povrchu obtížněji "urvou 
proudnice", tohle může při rekreačním létání být vnímáno kladně. Přitom méně zkušený nebude mít 
tak velkou snahu hledat termiku po celé obloze a případně odcházet dále po větru, což jsou právě 



 

 

situace, kde by výkonnost s fólií byla lepší, takže to zhoršení tolik nepozná.
 
Nicméně z hlediska soutěžního létání v RES/RCVS v rukou dobrého pilota skuteč
byla absolutní výkonnost modelu s Vliesem lepší než s fólií, v nejlepším případě to bude plusmínus 
nastejno. 
 
TomHlavinka: S tou pevností Vliesu se to taky dost přehání. Všichni pořád dokola říkají, že konstrukci 
zpevní, ale ono to není až tak úplně pravda. Vlies sám o sobě je dost gumový, zpevní ho až obrovské 
množství laku, kterým se potah a konstrukce nasákne. Takový potah už rozhodně nemá 
reklamovaných 24g, ale mnohem, mnohem víc!!
 
Já mám zkušenost následující: Před odjezdem na loňské
kompozitový model a aby mi nechyběl pátý model na přejímku, opravil jsem jeden starší záložní. Bylo 
to éro modernější, ale pořád klasické dřevěné konstrukce potažené vliesem a jen uhlíkem páskovaná 
žebra. Při BUNTování (výhoz pod velkým uhlem s následným dokopnutím vyškovky pro kluz) toty 
lehké křídla vždy fletrovaly, proto jsem tento model prakticky nepoužíval. Nebo startoval klasicky a to 
jen na určitém reliéfu kopce. Tyto křídla, protože byly už dost dotrhané jsem s
nově je potáhl. Měl jsem doma Oralight a nejaké zbytky Oracoveru. Hmotnostně to vyšlo dokonce na 
jedné polovině o 2g lehčí (rozpětí 2300 hloubka 165mm) Už v ruce se to zdálo na krut tužší, než to 
stejné křídlo před pár hodinami potažené
už vůbec nefletrují! Netravte se acetonem a laky, tento model se dá s krásným výsledkem potáhnout 
třeba doma v kuchyni a bez smradu..
 
 
Jo a ještě Hladký/nehladký. Na horní stranu toho F1E křídla js
vzduchu trochu akrylátového laku a nechal dopadnout z výšky na folii. Vznikla taková drsnější folie, 
po přejetí rukou to jakoby šustí. Lak drží to na povrchu folie velmi dobře a kombinuje to obě teorie 
zastánců hladného a drsného povrchu. Model klouže dokonale asi stejně jako před opravou. Viditelně 
líp, nebo hůř rozhodně né. 
 
TomHlavinka: Stavební práce poslední 2 dny jaksi váznou, nicméně podařilo se mi dnes aspoň model 
poprvé sestavit a vyfotit. 
Na živo je to fakt mazel!! 

 
Trup je právě nejvíce předimenzovaný díl modelu. Na trupu jsem ještě dost ubíral. V rohu těch 
balzových bočnic jdou dozadu teď smrkové lišty 3x3 u případného SL bude 2x2. Vnitřní příhradovka z 
topolovky je mnohem pevnější než třeba u Andrease nebo 
modelu nejsou nijak velké. Pamatujete 35g skleněné gondolky u 500g RCEK?? Navíc to přistání 
nebude v RES až taková hrůza. V německých pravidlech bylo, že model když není schopný dalšího 
kola, tak se přistání hodnotí za 0. Myslím, že těch bezohledných píchanců ubude, on si to každý 
rozmyslí. Nemůžeš to srovnávat s píchnutím 2kg F3J/RCV2.
 
Na druhou stranu, pilot musí počítat s tím, že je to dřevo. To třeba 1200g F5J taky nemůžeš šlahnout 
o zem a čekat, že se nic nestane.

situace, kde by výkonnost s fólií byla lepší, takže to zhoršení tolik nepozná. 

Nicméně z hlediska soutěžního létání v RES/RCVS v rukou dobrého pilota skutečně nevěřím, že by 
byla absolutní výkonnost modelu s Vliesem lepší než s fólií, v nejlepším případě to bude plusmínus 

S tou pevností Vliesu se to taky dost přehání. Všichni pořád dokola říkají, že konstrukci 
ž tak úplně pravda. Vlies sám o sobě je dost gumový, zpevní ho až obrovské 

množství laku, kterým se potah a konstrukce nasákne. Takový potah už rozhodně nemá 
reklamovaných 24g, ale mnohem, mnohem víc!! 

Já mám zkušenost následující: Před odjezdem na loňské ME F1E jsem nestačil dodělat poslední 
kompozitový model a aby mi nechyběl pátý model na přejímku, opravil jsem jeden starší záložní. Bylo 
to éro modernější, ale pořád klasické dřevěné konstrukce potažené vliesem a jen uhlíkem páskovaná 

í (výhoz pod velkým uhlem s následným dokopnutím vyškovky pro kluz) toty 
lehké křídla vždy fletrovaly, proto jsem tento model prakticky nepoužíval. Nebo startoval klasicky a to 
jen na určitém reliéfu kopce. Tyto křídla, protože byly už dost dotrhané jsem se rozhodl opravit a 
nově je potáhl. Měl jsem doma Oralight a nejaké zbytky Oracoveru. Hmotnostně to vyšlo dokonce na 
jedné polovině o 2g lehčí (rozpětí 2300 hloubka 165mm) Už v ruce se to zdálo na krut tužší, než to 
stejné křídlo před pár hodinami potažené Vliesem. To vám pak bylo překvapení, že křídla při BUNTu 
už vůbec nefletrují! Netravte se acetonem a laky, tento model se dá s krásným výsledkem potáhnout 
třeba doma v kuchyni a bez smradu.. 

Jo a ještě Hladký/nehladký. Na horní stranu toho F1E křídla jsem od turbulátoru dozadu naprášil do 
vzduchu trochu akrylátového laku a nechal dopadnout z výšky na folii. Vznikla taková drsnější folie, 
po přejetí rukou to jakoby šustí. Lak drží to na povrchu folie velmi dobře a kombinuje to obě teorie 

a drsného povrchu. Model klouže dokonale asi stejně jako před opravou. Viditelně 

Stavební práce poslední 2 dny jaksi váznou, nicméně podařilo se mi dnes aspoň model 

 

Trup je právě nejvíce předimenzovaný díl modelu. Na trupu jsem ještě dost ubíral. V rohu těch 
balzových bočnic jdou dozadu teď smrkové lišty 3x3 u případného SL bude 2x2. Vnitřní příhradovka z 
topolovky je mnohem pevnější než třeba u Andrease nebo X-RES. Setrvačné síly u takto lehkého 
modelu nejsou nijak velké. Pamatujete 35g skleněné gondolky u 500g RCEK?? Navíc to přistání 
nebude v RES až taková hrůza. V německých pravidlech bylo, že model když není schopný dalšího 

0. Myslím, že těch bezohledných píchanců ubude, on si to každý 
rozmyslí. Nemůžeš to srovnávat s píchnutím 2kg F3J/RCV2. 

Na druhou stranu, pilot musí počítat s tím, že je to dřevo. To třeba 1200g F5J taky nemůžeš šlahnout 
o zem a čekat, že se nic nestane. Když tam ten materiál není, aby to bylo lehké, tak to musí být 

ně nevěřím, že by 
byla absolutní výkonnost modelu s Vliesem lepší než s fólií, v nejlepším případě to bude plusmínus 

S tou pevností Vliesu se to taky dost přehání. Všichni pořád dokola říkají, že konstrukci 
ž tak úplně pravda. Vlies sám o sobě je dost gumový, zpevní ho až obrovské 

množství laku, kterým se potah a konstrukce nasákne. Takový potah už rozhodně nemá 

ME F1E jsem nestačil dodělat poslední 
kompozitový model a aby mi nechyběl pátý model na přejímku, opravil jsem jeden starší záložní. Bylo 
to éro modernější, ale pořád klasické dřevěné konstrukce potažené vliesem a jen uhlíkem páskovaná 

í (výhoz pod velkým uhlem s následným dokopnutím vyškovky pro kluz) toty 
lehké křídla vždy fletrovaly, proto jsem tento model prakticky nepoužíval. Nebo startoval klasicky a to 

e rozhodl opravit a 
nově je potáhl. Měl jsem doma Oralight a nejaké zbytky Oracoveru. Hmotnostně to vyšlo dokonce na 
jedné polovině o 2g lehčí (rozpětí 2300 hloubka 165mm) Už v ruce se to zdálo na krut tužší, než to 

Vliesem. To vám pak bylo překvapení, že křídla při BUNTu 
už vůbec nefletrují! Netravte se acetonem a laky, tento model se dá s krásným výsledkem potáhnout 

em od turbulátoru dozadu naprášil do 
vzduchu trochu akrylátového laku a nechal dopadnout z výšky na folii. Vznikla taková drsnější folie, 
po přejetí rukou to jakoby šustí. Lak drží to na povrchu folie velmi dobře a kombinuje to obě teorie 

a drsného povrchu. Model klouže dokonale asi stejně jako před opravou. Viditelně 

Stavební práce poslední 2 dny jaksi váznou, nicméně podařilo se mi dnes aspoň model 

Trup je právě nejvíce předimenzovaný díl modelu. Na trupu jsem ještě dost ubíral. V rohu těch 
balzových bočnic jdou dozadu teď smrkové lišty 3x3 u případného SL bude 2x2. Vnitřní příhradovka z 

RES. Setrvačné síly u takto lehkého 
modelu nejsou nijak velké. Pamatujete 35g skleněné gondolky u 500g RCEK?? Navíc to přistání 
nebude v RES až taková hrůza. V německých pravidlech bylo, že model když není schopný dalšího 

0. Myslím, že těch bezohledných píchanců ubude, on si to každý 

Na druhou stranu, pilot musí počítat s tím, že je to dřevo. To třeba 1200g F5J taky nemůžeš šlahnout 
Když tam ten materiál není, aby to bylo lehké, tak to musí být 



 

 

logicky i méně odolné. Bude se k tomu člověk muset trochu chovat. Když však budeme přidávat 
materiál a vyztužovat a posilovat tak to nebude RES, ale nějaká běžná 2metrovka kterých je hafo. 
Kouzlo RES je asi právě v té hmotnosti a lítání za „hezkého“ počasí. V pravidlech je také pravidlo pro 
regulérní uspořádání soutěže jen do určité síly větru. Teď nevím kolik, ale není to těch běžných 9 
nebo 11m/s je to určitě o dost méně.
 
Docela mě překvapila hmotnost spojky 
6mm ocel váží 52g, - ta bude v tomto testovacím modelu
5mm ocel už jenom 36g 
 
Do případné verze SL by asi stačila jen 5mm uhlíková kulatina.

 
V pátek dorazila mosazná trubička s vnitřním průměrem 6,1mm na ocelovou spojku 6mm. Konečně 
tedy můžu uzavřít horní potah trupu a přichystat jej na potahování. V sérii bude použita 5mm ocelová 
s hliníkovým pouzdrem. 
 

 
Nějak jsem to zapomněl před potahováním vyfotit, ale prostor v prvních dvou polích mezi mosazným 
pouzdrem a smrkovou pásnicí je v
2,5mm. V sérii však bude pouzdro spojky o menším průměru a smrk 3x6 se tam tedy vleze asi úplně 
bez nějakého přibrušování. 
 

 
Zavírání spoilerů je i přes malé rozm
dva magnety proti sobě (jeden pár na jeden spoiler). Spoiler však musí však chodit úpln
lehce, nesmí nikde o nic chytat. Na dvou místech mi d
Stačilo nožem zaříznout přesahy folií a po

logicky i méně odolné. Bude se k tomu člověk muset trochu chovat. Když však budeme přidávat 
materiál a vyztužovat a posilovat tak to nebude RES, ale nějaká běžná 2metrovka kterých je hafo. 

zlo RES je asi právě v té hmotnosti a lítání za „hezkého“ počasí. V pravidlech je také pravidlo pro 
regulérní uspořádání soutěže jen do určité síly větru. Teď nevím kolik, ale není to těch běžných 9 
nebo 11m/s je to určitě o dost méně. 

a hmotnost spojky  
ta bude v tomto testovacím modelu 

Do případné verze SL by asi stačila jen 5mm uhlíková kulatina. 

 

V pátek dorazila mosazná trubička s vnitřním průměrem 6,1mm na ocelovou spojku 6mm. Konečně 
edy můžu uzavřít horní potah trupu a přichystat jej na potahování. V sérii bude použita 5mm ocelová 

Nějak jsem to zapomněl před potahováním vyfotit, ale prostor v prvních dvou polích mezi mosazným 
pouzdrem a smrkovou pásnicí je vylepen odřezky smrku 3x6, který jsem musel o kousek snížit na cca 
2,5mm. V sérii však bude pouzdro spojky o menším průměru a smrk 3x6 se tam tedy vleze asi úplně 

 

es malé rozměry pojistných magnetů 3x3 mm spolehlivé. Použil jsem 
 (jeden pár na jeden spoiler). Spoiler však musí však chodit úpln

lehce, nesmí nikde o nic chytat. Na dvou místech mi dělala problém folie v rohu šachty. 
řesahy folií a pořádně v rozích zažehlit. Teď spoilery p

logicky i méně odolné. Bude se k tomu člověk muset trochu chovat. Když však budeme přidávat 
materiál a vyztužovat a posilovat tak to nebude RES, ale nějaká běžná 2metrovka kterých je hafo. 

zlo RES je asi právě v té hmotnosti a lítání za „hezkého“ počasí. V pravidlech je také pravidlo pro 
regulérní uspořádání soutěže jen do určité síly větru. Teď nevím kolik, ale není to těch běžných 9 

V pátek dorazila mosazná trubička s vnitřním průměrem 6,1mm na ocelovou spojku 6mm. Konečně 
edy můžu uzavřít horní potah trupu a přichystat jej na potahování. V sérii bude použita 5mm ocelová 

 

Nějak jsem to zapomněl před potahováním vyfotit, ale prostor v prvních dvou polích mezi mosazným 
ylepen odřezky smrku 3x6, který jsem musel o kousek snížit na cca 

2,5mm. V sérii však bude pouzdro spojky o menším průměru a smrk 3x6 se tam tedy vleze asi úplně 

mm spolehlivé. Použil jsem 
 (jeden pár na jeden spoiler). Spoiler však musí však chodit úplně 

lala problém folie v rohu šachty. 
 spoilery při zavírání 



 

 

krásně cvakají a při otvírání je cítit takový jakštakš rozumný odpor.
 
Při lepení toho druhého magnetu do žebra je dobré si mezi magnety dát kousek izolepy a
nepřilepí k sobě. Lepeno řídkým BSI.
 

 
Ano spoiler bude ovládaný prodlouženou pákou serva. Servo bude v dodávaném rámečku z 3D 
tiskárny. 
Na spoilery počítám se servy Emax ES 9051.
 
Křídla jsou potažená a nachystaná na osazení servy. Problém nastal s vodící trubičkou na balasty. 
Bohužel všechny vzorky co mi přišly nevyhovují vnitřním průměrem, hlazenka není problém, ale 
buková kulatina vázne, není přesně soustružená.
 
Neví prosím někdo o tenkostěnné plastové trubičce s vnitřním průměrem cca 10,5
nějaké extrudované brčko na materiálu nezáleží, k
sklolaminátové trubičky na ocelovém trnu, ale asi to nevyjde...

 
 
bitovod: Co do té "ostré" verze ned
N-úhelníkovou klec z lišt (pro N=3 .. 6)? Nutn
ode mne krávovina a celkově blbej nápad, ale není to fakt jen zvyk?
 
TomHlavinka: správně!! 
Díra pro balasty přece nemusí nutně kulatá, takže by se to dalo zakomponovat do prodlouženého 
lemování šachty - to by nově sahalo až k centroplánu. Vznikne tím navíc pomocný nosník, což je zase 
nějaká pevnost k dobru. 
 
Vyřešeno opět dřevem! Použitím pomocného "nosníku" a tří smrkových 2x2 "příložek" na délku 
balastů budou válečky držet v takové hranaté kleci a v žebrech. 
lemováním spoilerové šachty. Na prototypu to vzhledem k už vyfrézovaným dírám v žebrech vyřeším 
Vase 3D tiskem. Na zkoušku jsem nařezal první "sadu" ocelových balastů. Ocelová nálož bude 65g 
(2ks) a nebo 130g při použití všech 4k

i otvírání je cítit takový jakštakš rozumný odpor. 

i lepení toho druhého magnetu do žebra je dobré si mezi magnety dát kousek izolepy a
řídkým BSI. 

bude ovládaný prodlouženou pákou serva. Servo bude v dodávaném rámečku z 3D 

Na spoilery počítám se servy Emax ES 9051. 

Křídla jsou potažená a nachystaná na osazení servy. Problém nastal s vodící trubičkou na balasty. 
mi přišly nevyhovují vnitřním průměrem, hlazenka není problém, ale 

buková kulatina vázne, není přesně soustružená. 

Neví prosím někdo o tenkostěnné plastové trubičce s vnitřním průměrem cca 10,5
nějaké extrudované brčko na materiálu nezáleží, klidně PP, PS, ABS. Chtěl jsem se vyhnout výrobě 
sklolaminátové trubičky na ocelovém trnu, ale asi to nevyjde... 

Co do té "ostré" verze nedělat vodicí trubičku, ale třeba balsový čty
úhelníkovou klec z lišt (pro N=3 .. 6)? Nutně musí být vnitřní průřez kruhový? Možná je to 

ě blbej nápad, ale není to fakt jen zvyk? 

Díra pro balasty přece nemusí nutně kulatá, takže by se to dalo zakomponovat do prodlouženého 
nově sahalo až k centroplánu. Vznikne tím navíc pomocný nosník, což je zase 

Vyřešeno opět dřevem! Použitím pomocného "nosníku" a tří smrkových 2x2 "příložek" na délku 
balastů budou válečky držet v takové hranaté kleci a v žebrech. Horní pásnice bude zároveň 
lemováním spoilerové šachty. Na prototypu to vzhledem k už vyfrézovaným dírám v žebrech vyřeším 
Vase 3D tiskem. Na zkoušku jsem nařezal první "sadu" ocelových balastů. Ocelová nálož bude 65g 
(2ks) a nebo 130g při použití všech 4ks. Bukové nařežu a zvážím. Chtěl by někdo balastovat o víc než 

i lepení toho druhého magnetu do žebra je dobré si mezi magnety dát kousek izolepy ať se 

 

bude ovládaný prodlouženou pákou serva. Servo bude v dodávaném rámečku z 3D 

Křídla jsou potažená a nachystaná na osazení servy. Problém nastal s vodící trubičkou na balasty. 
mi přišly nevyhovují vnitřním průměrem, hlazenka není problém, ale 

Neví prosím někdo o tenkostěnné plastové trubičce s vnitřním průměrem cca 10,5-11?? Takové 
lidně PP, PS, ABS. Chtěl jsem se vyhnout výrobě 

eba balsový čtyřstěn? Nebo jen 
ez kruhový? Možná je to 

Díra pro balasty přece nemusí nutně kulatá, takže by se to dalo zakomponovat do prodlouženého 
nově sahalo až k centroplánu. Vznikne tím navíc pomocný nosník, což je zase 

Vyřešeno opět dřevem! Použitím pomocného "nosníku" a tří smrkových 2x2 "příložek" na délku 
Horní pásnice bude zároveň 

lemováním spoilerové šachty. Na prototypu to vzhledem k už vyfrézovaným dírám v žebrech vyřeším 
Vase 3D tiskem. Na zkoušku jsem nařezal první "sadu" ocelových balastů. Ocelová nálož bude 65g 

s. Bukové nařežu a zvážím. Chtěl by někdo balastovat o víc než 



 

 

130g?? Má smysl jich dělat 6? tj +200g u modelu který bude vážit dejme tomu 450g?? Já myslím, že 
130g bude až až. 

 
Pro ty co snesou něco plastového na KIWIm, jsou zde ABS rámečky na serva spo
Použitá serva jsou Emax 9051. Jelikož s malýma levnýma servama nemám moc zkušeností, tak jsem 
jen okoukal co používají v Německu. Fungují slušně a překvapivě tiše, ale na ocas to bude chtít něco 
aspoň trochu lepšího.. 

 
elektroniku už mám pohromadě, serva do trupu jsem vybral nějaká ze šuplíkových zásob.
 
1S LiIon Samsung 18650 2600mAh
Jeti R5 
VOP Hyperion Atlas 09AMD 
SOP KST 135MG 
spoilery EMAX ES 9051. 
 
EDIT 
Máte nějaké doporučení na serva do trupu pro sériový model. Nachystal bych podle toho díry
navrhuji: 
KST 113MG - levné vcelku dobré 
Hitec HS 65MG - klasika držák 
JX 1109 - levné 
BlueBird 107HV - HV ale chodí v pohodě i na 1S mají super přesný hod 
Corona 843 - dobré, ale málo kdy dostupné
BleuBird 373BB - parametry dobré, ale zkušenost 
EMax ES08MD - nemám zkušenosti, ale němci to na RESkách používají
DES 427 BB - určitě dobré, bohužel 759 Kč

130g?? Má smysl jich dělat 6? tj +200g u modelu který bude vážit dejme tomu 450g?? Já myslím, že 

Pro ty co snesou něco plastového na KIWIm, jsou zde ABS rámečky na serva spoilerů.
Použitá serva jsou Emax 9051. Jelikož s malýma levnýma servama nemám moc zkušeností, tak jsem 
jen okoukal co používají v Německu. Fungují slušně a překvapivě tiše, ale na ocas to bude chtít něco 

 

, serva do trupu jsem vybral nějaká ze šuplíkových zásob.

1S LiIon Samsung 18650 2600mAh 

Máte nějaké doporučení na serva do trupu pro sériový model. Nachystal bych podle toho díry

 

HV ale chodí v pohodě i na 1S mají super přesný hod  
dobré, ale málo kdy dostupné 

parametry dobré, ale zkušenost nemám 
nemám zkušenosti, ale němci to na RESkách používají 

určitě dobré, bohužel 759 Kč 

130g?? Má smysl jich dělat 6? tj +200g u modelu který bude vážit dejme tomu 450g?? Já myslím, že 

 

ilerů. 
Použitá serva jsou Emax 9051. Jelikož s malýma levnýma servama nemám moc zkušeností, tak jsem 
jen okoukal co používají v Německu. Fungují slušně a překvapivě tiše, ale na ocas to bude chtít něco 

, serva do trupu jsem vybral nějaká ze šuplíkových zásob. 

Máte nějaké doporučení na serva do trupu pro sériový model. Nachystal bych podle toho díry v loži. 



 

 

 
 

Miglosch: Ze serv JX1109MG, KST113MG, HS65HB, EMAX08MDII a EMAX09MD 
(všechny mám doma) mohu jako pom
EMAX08MDII nebo EMAX09MD.
 
Ty EMAXy mají nejlepší pomě
HS65HB, které ztrácí body za cenu (jinak je ale dobrý, nicmén
Savox, do kterých bych šel za 
nekoupím, KST113MG mají zase mají veliké v
levné KST mne taky nenadchlo (ale n
jsou defacto bez vůlí, mají vcelku dobré provedení, dobrý chod a osobn
poletuchách už jen na EMAX09 které jsou výkonn
snad jen cca o gram těžší (mohu porovnat jen digitály v kovu).
 
Nicméně mám pocit, že požadavek na montážní 
stejný, tedy lože lze udělat univerzáln
Žádná z výše uvedených serv ale neznám z hlediska napájení 1s, ale když to vezmu kolem a 
kolem, tak 3,6V je napětí vybitého 4
tak by to fungovat mohlo, ale to jen spekuluju.
 
PS: jen pozor na fejky EMAXů
originály (na každé krabičce by m
na stránkách výrobce, tak vysko
 
 
TomHlavinka: Emax 09 má takový klasický tvar, že případná úprava pro HS 65 a podobná nebude 
problém. 
Já s těma Emaxama zkušenost nemám, ale je pravda, že Němci to v 
Nachystám tedy díry pro Emax 09.
 

tak jsem ze zvědavosti koukl na krabi
nejoriginálnější originál za cca 150,
 

 

Ze serv JX1109MG, KST113MG, HS65HB, EMAX08MDII a EMAX09MD 
(všechny mám doma) mohu jako poměr cena/kvalita ze své zkušenosti vřele doporu
EMAX08MDII nebo EMAX09MD. 

Ty EMAXy mají nejlepší poměr kvalita vs. cena z low cost serv která znám. Dále by to bylo 
HS65HB, které ztrácí body za cenu (jinak je ale dobrý, nicméně už to hranič
Savox, do kterých bych šel za tu cenu dnes), JX1109MG má nevalné provedení a už je 
nekoupím, KST113MG mají zase mají veliké vůle už z výroby a to ne jen mé kusy, tedy toto 
levné KST mne taky nenadchlo (ale některá dražší KST jsou naopak velmi dobrá). Emaxy 

celku dobré provedení, dobrý chod a osobně jsem p
poletuchách už jen na EMAX09 které jsou výkonnější než EMAX08 a jsou myslím v reálu 

žší (mohu porovnat jen digitály v kovu). 

 mám pocit, že požadavek na montážní otvor mají všechna mnou uvedená serva 
lat univerzálně a uživatel ať si vybere čím to osadí. 

Žádná z výše uvedených serv ale neznám z hlediska napájení 1s, ale když to vezmu kolem a 
tí vybitého 4článku NiCd, který se nějčastěji používal pro napájení, 

tak by to fungovat mohlo, ale to jen spekuluju. 

PS: jen pozor na fejky EMAXů... já je kupuju jen na BANGGOOD a zatím mi vždy p
ce by měl být pod stírací vrstvou kontrolní kód, který

na stránkách výrobce, tak vyskočí hláška, zda jde o originální výrobek...) 

Emax 09 má takový klasický tvar, že případná úprava pro HS 65 a podobná nebude 

Já s těma Emaxama zkušenost nemám, ale je pravda, že Němci to v RESkách používají hodně. 
Nachystám tedy díry pro Emax 09. 

davosti koukl na krabičky jestli mají kontrolní kód. Mají!! Takže mám ten 
jší originál za cca 150,- Kč 

Ze serv JX1109MG, KST113MG, HS65HB, EMAX08MDII a EMAX09MD 
řele doporučit 

r kvalita vs. cena z low cost serv která znám. Dále by to bylo 
 už to hraničí cenově se servy 

tu cenu dnes), JX1109MG má nevalné provedení a už je 
le už z výroby a to ne jen mé kusy, tedy toto 

která dražší KST jsou naopak velmi dobrá). Emaxy 
ě jsem přešel v malých 

jší než EMAX08 a jsou myslím v reálu 

otvor mají všechna mnou uvedená serva 
ím to osadí.  

Žádná z výše uvedených serv ale neznám z hlediska napájení 1s, ale když to vezmu kolem a 
ji používal pro napájení, 

... já je kupuju jen na BANGGOOD a zatím mi vždy přišly 
l být pod stírací vrstvou kontrolní kód, který když se zadá 

Emax 09 má takový klasický tvar, že případná úprava pro HS 65 a podobná nebude 

RESkách používají hodně.  

ky jestli mají kontrolní kód. Mají!! Takže mám ten 



 

 

 
 
 
Zjistil jsem, že to půjde nejspíš vyvážit i lehčí výbavou v 
serva + JETI R5L a LiIon 18650 váží 80g
varianta s kruhovou Lipol 900mAh má cca o 25g méně.
 
Jestli tomu tak bude opravdu i po potažení trupu a dokončení práce v zadní části trupu, tak ještě 
zkrátím čumák o cca o 10-15mm. Tato úprava by teoreticky mo
kroužení a eliminovala by různé parazitní síly a setrvačnosti působící na model při kroužení. U modelu 
bez křidélek to může být možná přínosem. Druhá varianta je zvětšení VOP, která je však už i tak o 
10% větší než navrhovaná a výpočtem "ověřená" na druhou stranu praxe říká, že čím větší VOP tím 
lépe. 

 

 
Serva mám nainstalované v křídle, ráme
kabelu serva Emax je tak akorát, je jen lehce napnut a konektor je zalepen do ko
žebra. Páku serva jsem prodloužil smrkem 2x2 omotal nití zakápl sekun
smršťovačkou. Uvidíme jak se to bude ve vzduchu za letu zavírat. Balastní trubka je už také 
na svém místě. Večer potáhnu spodní stranu st
 

 
Upravil jsem lože pro serva co jsem m
servy v kabině jde ještě dodateč

Zjistil jsem, že to půjde nejspíš vyvážit i lehčí výbavou v trupu 
serva + JETI R5L a LiIon 18650 váží 80g 
varianta s kruhovou Lipol 900mAh má cca o 25g méně. 

Jestli tomu tak bude opravdu i po potažení trupu a dokončení práce v zadní části trupu, tak ještě 
15mm. Tato úprava by teoreticky mohla trochu pomoct při změně smyslu 

kroužení a eliminovala by různé parazitní síly a setrvačnosti působící na model při kroužení. U modelu 
bez křidélek to může být možná přínosem. Druhá varianta je zvětšení VOP, která je však už i tak o 

vaná a výpočtem "ověřená" na druhou stranu praxe říká, že čím větší VOP tím 

 

Serva mám nainstalované v křídle, rámečky pasují parádně a usnadňují instalaci. Délka 
kabelu serva Emax je tak akorát, je jen lehce napnut a konektor je zalepen do ko
žebra. Páku serva jsem prodloužil smrkem 2x2 omotal nití zakápl sekunďákem a pojistil 

kou. Uvidíme jak se to bude ve vzduchu za letu zavírat. Balastní trubka je už také 
er potáhnu spodní stranu středu a křídla budou nachysta

Upravil jsem lože pro serva co jsem měl v šuplíku a zalepil ho do trupu. Posunem lože se 
 dodatečně ovlivnit poloha těžiště. Rozhodně je lepší použít „leh

Jestli tomu tak bude opravdu i po potažení trupu a dokončení práce v zadní části trupu, tak ještě 
hla trochu pomoct při změně smyslu 

kroužení a eliminovala by různé parazitní síly a setrvačnosti působící na model při kroužení. U modelu 
bez křidélek to může být možná přínosem. Druhá varianta je zvětšení VOP, která je však už i tak o 

vaná a výpočtem "ověřená" na druhou stranu praxe říká, že čím větší VOP tím 

ují instalaci. Délka 
kabelu serva Emax je tak akorát, je jen lehce napnut a konektor je zalepen do kořenového 

ďákem a pojistil 
kou. Uvidíme jak se to bude ve vzduchu za letu zavírat. Balastní trubka je už také 

ídla budou nachystané. 

 

l v šuplíku a zalepil ho do trupu. Posunem lože se 
 je lepší použít „lehčí“ 



 

 

vybavení a našlapat vše úplně dop
ještě vytáhnout baterka!! Nakonec jsem se rozhodl použít kruhovou Lipolku 900mAh. Ta má 
menší rozměry než 18650 a tak m
vytáhnout. Použitím Lipol jsem ušet
+- okolo těžiště. Přesnou polohu t
modelem, nicméně jestli se bude dovažovat tak to asi nebude moc. Aktuální váha modelu bez 
potaženého trupu a středu křídla zespo
drobností pák, vidliček, lanek atd se zastavila na hmotnosti 415g!! Myslím, že do 450g to 
zvládnu. 
 
Nová optimalizovaná data pro frézování, kompletní potah Oralightem a dobrá balza, p
i lehčí serva hmotnost určitě už jen sníží. Myslím, že letovka sériového KIWI se bude dát 
stlačit pod 400g možná při opravu velkém šet
 
 

 
Celková plocha modelu je 41,5dm2 při hmotnosti 400g by to dalo plošné zatížení 9,6g/dm2
 

Posledních 14 dní není na KIWI v
Včera jsem tedy nalakoval řídkým zapo
není, ale ať to zbytečně nenatahuje vlhkost p
kabince a zadní část na kterou p
oddělitelnou na 2 plastové šroubky. Podle m
Moc místa to totiž nezabere a je to zase hmotnost vzadu a otrava s nasazováním ovl
lanka. 
 
Také jsem udělal malou změnu v datech. Konkrétn
bude balza 1mm přetažená až př
to +- desetina. Původní řešení bylo s balzou skon
by pak mohl vznikat drobný hrbolek a tento p
nejde. S balzou až přes pásnici bude stavba zase o kousek jednodušší a 
nevýhoda, že se pásnice dostanou o 1mm blíž k sob
nosníku bych ten 1mm zanedbal.
 

ě dopředu. Bacha na to, aby v případně lepení úpln
 vytáhnout baterka!! Nakonec jsem se rozhodl použít kruhovou Lipolku 900mAh. Ta má 

ry než 18650 a tak můžou být serva úplně vepředu a baterka jde ješt
vytáhnout. Použitím Lipol jsem ušetřil oproti LiIonce dalších 25g a vypadá to že jsem n

esnou polohu těžiště však ukáže až zálet a první reálné zkušenosti s 
 jestli se bude dovažovat tak to asi nebude moc. Aktuální váha modelu bez 

řídla zespodu, kabeláže ke křídlovým servům a n
ek, lanek atd se zastavila na hmotnosti 415g!! Myslím, že do 450g to 

Nová optimalizovaná data pro frézování, kompletní potah Oralightem a dobrá balza, p
ě už jen sníží. Myslím, že letovka sériového KIWI se bude dát 

ři opravu velkém šetření až na hranici 380g. 

 

Celková plocha modelu je 41,5dm2 při hmotnosti 400g by to dalo plošné zatížení 9,6g/dm2

í není na KIWI vůbec čas, ale slib byl každý den udělat alespo
řídkým zapoňákem otevřená místa v trupu. Životn

 nenatahuje vlhkost při raním lítání v rose. Nalakoval jsem prostor v 
ást na kterou přijde nalepit VOP. Zde ještě řeším zda udělat VOP 

litelnou na 2 plastové šroubky. Podle mě je to zbytečné při tak malých rozm
Moc místa to totiž nezabere a je to zase hmotnost vzadu a otrava s nasazováním ovl

ěnu v datech. Konkrétně na horním tuhém potahu k
etažená až přes horní smrkovou pásnici. Balza 1mm není vždy 1mm chodí 

ešení bylo s balzou skončit těsně před pásnicí, v ně
by pak mohl vznikat drobný hrbolek a tento přechod měkké 1mm balzy a smrku moc brousit 

es pásnici bude stavba zase o kousek jednodušší a čistě
nevýhoda, že se pásnice dostanou o 1mm blíž k sobě, ale vzhledem k celkové pevnosti 
nosníku bych ten 1mm zanedbal. 
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Nová optimalizovaná data pro frézování, kompletní potah Oralightem a dobrá balza, případně 
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Celková plocha modelu je 41,5dm2 při hmotnosti 400g by to dalo plošné zatížení 9,6g/dm2 
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TomasC: Z pár obrázků odhaduji, že nosník jsou dv
tloušťku 8,2% a hloubku 200mm. Pak ten chyb
Aby se nosník dostal na stejnou pevnost, tak by se m
 
TomHlavinka: nosník je dimenzovaný takto:
 
střed pásnice smrk 6x3 stojina balza 3
vnitřní ucho pásnice smrk 5x3 stojina balza 2
vnější ucho pásnice smrk 4x2 bez stojiny.
 
Andreas má střed jen 5x2, X-RES 6x2. Pořád tedy máme nadstandartní rozměry pásnic. Nosník by 
tedy měl být takt jak tak pevnější.
 
Balzou skončíme až na smrku, je to jednodušší. Těch 6mm balzy 1mm navíc přidá na váze 00nic. Bylo 
by možné použít pásnice jen 5x2 jako má Andr
Pásnice 6x3 je s velkou rezervou a 14% méně kvůli většímu komfortu při stavbě za to asi stojí. Stejně 
už se laseruje druhý prototyp. 
 

Trup mám prakticky hotov. S hmotností vycházím zatím dob
klasický Oracover navíc velký kus bílé barvy, která je ze všech snad nejt
pošetřím na další ověřovací kus. Sta
Bláhově jsme si myslel, že trup potáhnu jedním kusem folie, al
to vzdal a folii střihl, teoreticky sta
a druhý kus je vrch. V mém př
kolem dokola je taky docela sranda. No nako
nejhorší. Trup by bylo dobré potahovat nepr
přesahy. Na křídle to ani nevadí, tam se to dá ust
hodně pečlivosti. Ideální by byl netransparentní OraLight, ale ten jsem v 
Podle katalogu Oracoveru se však vyrábí a má stejnou hmotnost jako transparentní.

 
Aktuální hmotnost 440g, chybí už jen nějaké malé drobnosti, když to klapne v sobotu poprvé letíme..
 

 

 odhaduji, že nosník jsou dvě lišty 5x3 a profilu AG36, který má 
ku 8,2% a hloubku 200mm. Pak ten chybějící 1mm dělá snížení o pevnosti 15% ....

l na stejnou pevnost, tak by se měla POD balzou použít lišta 6,2x3.

nosník je dimenzovaný takto: 

střed pásnice smrk 6x3 stojina balza 3 
vnitřní ucho pásnice smrk 5x3 stojina balza 2 
vnější ucho pásnice smrk 4x2 bez stojiny. 

RES 6x2. Pořád tedy máme nadstandartní rozměry pásnic. Nosník by 
tedy měl být takt jak tak pevnější. 

Balzou skončíme až na smrku, je to jednodušší. Těch 6mm balzy 1mm navíc přidá na váze 00nic. Bylo 
by možné použít pásnice jen 5x2 jako má Andreas a podle výpočtu teoreticky dokonce i méně. 
Pásnice 6x3 je s velkou rezervou a 14% méně kvůli většímu komfortu při stavbě za to asi stojí. Stejně 

Trup mám prakticky hotov. S hmotností vycházím zatím dobře, takže jsem 
klasický Oracover navíc velký kus bílé barvy, která je ze všech snad nejtěžší. Oralight 

ovací kus. Stačí už jen přilepit ocas, ovládací páky a natáhnout lanka. 
 jsme si myslel, že trup potáhnu jedním kusem folie, ale to fakt nejde. Nakonec jsem 

ihl, teoreticky stačí na potah trupu dva kusy folie. První je na spodek a boky 
a druhý kus je vrch. V mém případě mám 4kusy protože mám dvě barvy. Požehlit špi
kolem dokola je taky docela sranda. No nakonec se podařilo a myslím, že to není úpln
nejhorší. Trup by bylo dobré potahovat neprůhlednou folií, u transparentní jdou hodn

ídle to ani nevadí, tam se to dá ustřihnout perfektně přesně, ale u trupu to chce 
lní by byl netransparentní OraLight, ale ten jsem v ČR nikde nevid

Podle katalogu Oracoveru se však vyrábí a má stejnou hmotnost jako transparentní.

Aktuální hmotnost 440g, chybí už jen nějaké malé drobnosti, když to klapne v sobotu poprvé letíme..
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Aktuální hmotnost 440g, chybí už jen nějaké malé drobnosti, když to klapne v sobotu poprvé letíme.. 



 

 

 
 
Včera jsem dokončil elektroniku, vyrobil kabeláže pro spoilerové serva a zapojil magnetický 
spínač, který bude snad součástí stavebnice.
Vzhledem k velké kapacitě aku 900
vytisknout nějaký štítek a zabalit jej do pr
zanedbatelná, cca 1-2g podle délky kabeláže, maximální odb
nenastane nikdy v životě a 1200mah baterku to ve vypnutém režimu vybije asi za p
Stačí magnet na šňůrce uvázan
 

 
Včera jsem testoval chování KIWIka s balastem. Pofukovalo cca 4
pronikavost nenaloženého modelu se střední variantou balastu o hmotnosti cca 100g. Poznat to j
ale do silného větru nebo termiky to bude chtít ještě víc. Bohužel nás zase dohnala ta tma..

 
 
Gumicuk se probíral už i v obecném tématu o F3RES. V Žilin
fungovala dobře. RCVS gumicuk s op
Malák ty gumicuky kupoval tuším v Rakousku, t
Nicméně pro nesoutěžní lítání za barákem a tréning sta
opředenky a zbytek silonu z Jéč
mnoho.  
 
Já model testuju na RCVS gumicuku s 6mm op
použil gumicuk co mám po ruce a moc to ne
klubů plánujících uspořádání sout
pravidel.  
 
Ten kdo gumicuk nemá žádný, tak doporu
samotnou gumu. Cívky od svař
silon se dá sehnat pak bez problém

il elektroniku, vyrobil kabeláže pro spoilerové serva a zapojil magnetický 
částí stavebnice. 
ě aku 900-1200mAh, není potřeba dlouho lozit do kabinky. Zbývá 

balit jej do průhledné smršťovačky. Hmotnost spína
2g podle délky kabeláže, maximální odběr serv až 8A což v RES 

 a 1200mah baterku to ve vypnutém režimu vybije asi za p
rce uvázaný k madlu rádia přiložit na označené místo trupu a už to hraje..

 

Včera jsem testoval chování KIWIka s balastem. Pofukovalo cca 4-5m/s Zkoušel jsem porovnávat 
pronikavost nenaloženého modelu se střední variantou balastu o hmotnosti cca 100g. Poznat to j
ale do silného větru nebo termiky to bude chtít ještě víc. Bohužel nás zase dohnala ta tma..

Gumicuk se probíral už i v obecném tématu o F3RES. V Žilin ě se lítalo na žlutou gumu, ta 
e. RCVS gumicuk s opředenou gumou by takové výšky urči

Malák ty gumicuky kupoval tuším v Rakousku, třeba se ozve a popíše více zkušeností. 
žní lítání za barákem a tréning stačí vlastně úplně cokoliv, kus n

edenky a zbytek silonu z Jéček, nebo pak nějaký ty hadice z Hobbykingu atd. možností je 

Já model testuju na RCVS gumicuku s 6mm opředenou gumou od firmy Vemat, prost
použil gumicuk co mám po ruce a moc to neřeším. "Problém" s gumicuky se bude spíše týkat 

ádání soutěže. Tam by se měl použít gumicuk s průtažností dle 

Ten kdo gumicuk nemá žádný, tak doporučuju pořídit už dle RES pravidel. Sta
samotnou gumu. Cívky od svařovacího drátu nebo filamentu do 3D tiskárny m
silon se dá sehnat pak bez problému i u nás. 

il elektroniku, vyrobil kabeláže pro spoilerové serva a zapojil magnetický 

eba dlouho lozit do kabinky. Zbývá 
ky. Hmotnost spínače je 
r serv až 8A což v RES 

 a 1200mah baterku to ve vypnutém režimu vybije asi za půl roku. 
ené místo trupu a už to hraje.. 

5m/s Zkoušel jsem porovnávat 
pronikavost nenaloženého modelu se střední variantou balastu o hmotnosti cca 100g. Poznat to je, 
ale do silného větru nebo termiky to bude chtít ještě víc. Bohužel nás zase dohnala ta tma.. 
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ovacího drátu nebo filamentu do 3D tiskárny můžu zajistit, 



 

 

 
PeePoTN: Gumicuky som ja aj ostatní organizátori RES súťaží objednávali tu: 
 
https://zeller-modellbau.com/zubehoer/hochstart-f-schlepp/res-hochstartset-megaspule-
komplett.html 
 
Nebral som tento komplet, iba gumu a bubon na gumicuk. Vlajočku, silon atď som mal alebo 
som si spravil. 

 

TomHlavinka: Prakticky sériová podoba laserovaných překližkových dílů stavebnice. Paprsek se 
podařilo vyladit tak, že kromě tvrdé letecké překližky je řez takové pěkné medové barvy. Kosmetické 
změny se dotknou už jen bočnic rámu a fontu nápisu KIWI na pouzdře balastů. Materiál je topolovka 
3mm a letecká 1mm. Balzové díly nafotím odpoledne. 
 
 

Bitovod: Můžeme se tu pobavit o elektrosetupu?  
 
Sice to bude špičkový pracovní nástroj, ale z celkem dobrých osobních důvodů budu muset použít 
ekonomické osazení. Koukám po motorech - rád bych využil 2S / 600 mAh, co se nám jich doma pár 
válí (neolítaných s pár cykly), takže k tomu vhodný motor.  
 
Aby to nějak fungovalo, asi bych tam viděl něco co má min. 1500 kV, 28 mm průměr, cca 40 g váhy. k 
tomu listí někde kolem 10x6 (a podle eCalc je tohle dohromady docela za hranou, ale zase bude mít 
motor dost času na vystydnutí). 
 
Když se lítalo VDC, tak jsem tam měl nějaký Turnigy Lxxxx a na 2S to vycházelo naprosto perfektně 
(tam byl limit 50 g na motor), bohužel už netuším, co to bylo za typ. 
 
Máte někdo konkrétní tip na motor? 
 
TomHlavinka: ať se nemusí rozbombardovávat předek trupu a hezky to sedí hledejte průměr motoru 
outrunner 22mm a nejdelší možnou variantu. Kužel i tak bude min. 30mm - 32mm stěna trupu má 
vlastně 6mm (4 překližka+2 balza ). 28mm motor se bez úprav nevleze. KV by mělo být okolo 14-1800 
já bych určitě šel do 3S cca 450mAh. 3S nažene Watty a bude možné použít maličký regl. Ceny těchto 
malých komponent jsou v pohodě. 
 

motory o průměru 22mm mají typové označení 2225 nebo 1712. Není jich tak moc jako 
motorů o průměru 28mm, ale jsou také běžné. Mají většinou 1200-1600kv, hmotnost okolo 
35g tah při 3S 400-500g. 
 
Takový motor musí úplně v pohodě stačit. 
 
Tomashh: Jedna poznámka - já bych šel na kV2300 a 5 palců vrtuli, to je standard u malých 
copterů... 
Jde o motory jako https://hobbyking.com/en_us/vspec-motor ... tions.html , podotýkám, že nějaké 
zbytky z copterů už v různých EPP létám, takže použitelnost u letadel je nesporná. 
 
TomHlavinka: toto bude podle mě ideální. verze kv 1600 a na 3S 
 
http://www.dys.hk/product/D2225.html 



 

 

 
https://www.aliexpress.com/w/wholesale
 

Balzové díly z laseru. 
6x B2, 1xB3, 2x B4, 2x B5, voln

 
Snažím se, aby model byl opravdu vylad
"kosmetické" změny. 
1. větší úhel náběhu křídla o 0,3st. V p
aby to opticky ve vzduchu jakoby netahalo ocas
2. o 2cm větší rozpětí VOP pro ješt
náklonu 
3. mírná vylepšení v místě spoiler
 
HONZIK 22: Jak se divam na tu vyskovku tak to bude dobry pocin. AERODYNAMICKY i 
esteticky. Kridlo je spise lichobeznikove a ta elipsoidicka vyskovka mi k tomu moc nesedela. 
Predpokladam, ze elipsoida tam bude stale, mene,, Spitfirovska,,Ja si obe kormidla jeste 

vyztuzim diagonalama, bude to takovy muj tuning,vsak vy vite. 

 
TomHlavinka: "Lichoběžníkové" panely k
tím spojený D-box , ale hlavně
vše je jednodušší. Při rychlostech jakýma RESka lítá to není v
lichoběžníkové uši a při výstřelu letí 10x rychleji. Tvary VOP z
její rozpětí. Diagonály nejsou vů
Naopak bych šetřil každý gram na ocase!!
 
Včera jsem při testování modelu v silném větru zjistil jednu "nepříjemnou" věc. Model do větru by 
měl mít VOP ovládanou táhlem nebo bowde
 
Poslední část vleku ve větru je takové prudké potopení a rychlení natažení (výstřel jako u F3J a 

https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... =DYS+D2225 

6x B2, 1xB3, 2x B4, 2x B5, volně B1 na D-box 

 

Snažím se, aby model byl opravdu vyladěný po všech stránkách. Ještě můžu zmínit další 

ídla o 0,3st. V případě, že by někdo potřeboval těžiště
to opticky ve vzduchu jakoby netahalo ocas 

tí VOP pro ještě lepší stabilitu a odezvu VOP na minimálce a velkém 

ě spoilerů 

Jak se divam na tu vyskovku tak to bude dobry pocin. AERODYNAMICKY i 
esteticky. Kridlo je spise lichobeznikove a ta elipsoidicka vyskovka mi k tomu moc nesedela. 
Predpokladam, ze elipsoida tam bude stale, mene,, Spitfirovska,,Ja si obe kormidla jeste 

zim diagonalama, bude to takovy muj tuning,vsak vy vite.  

žníkové" panely křídla jsou zde jen pro zjednodušení stavby, náb
box , ale hlavně nosník, který se snižuje konstantně k tomu stojiny nosníku atd, 

i rychlostech jakýma RESka lítá to není vůbec problém. F1A mají také 
i výstřelu letí 10x rychleji. Tvary VOP zůstávají stejné, jen je natažené 

iagonály nejsou vůbec potřeba, po potažení folií je to více než dosta
il každý gram na ocase!! 

Včera jsem při testování modelu v silném větru zjistil jednu "nepříjemnou" věc. Model do větru by 
měl mít VOP ovládanou táhlem nebo bowdenem!!  

Poslední část vleku ve větru je takové prudké potopení a rychlení natažení (výstřel jako u F3J a 

 

ůžu zmínit další 

ěžiště více vepředu, tak 

 lepší stabilitu a odezvu VOP na minimálce a velkém 

Jak se divam na tu vyskovku tak to bude dobry pocin. AERODYNAMICKY i 
esteticky. Kridlo je spise lichobeznikove a ta elipsoidicka vyskovka mi k tomu moc nesedela. 
Predpokladam, ze elipsoida tam bude stale, mene,, Spitfirovska,,Ja si obe kormidla jeste 

ídla jsou zde jen pro zjednodušení stavby, náběžka s 
 k tomu stojiny nosníku atd, 

bec problém. F1A mají také 
stávají stejné, jen je natažené 

eba, po potažení folií je to více než dostačující. 

Včera jsem při testování modelu v silném větru zjistil jednu "nepříjemnou" věc. Model do větru by 

Poslední část vleku ve větru je takové prudké potopení a rychlení natažení (výstřel jako u F3J a 



 

 

podobných) vlastně využití naakumulované energie v gumě pro zisk výšky při startu. V momentě, kdy 
je však potřeba rychle z plného potlačení, plně přitá
rychlá. Část energie je tedy ztracena jen mírným nebo skoro rovných letem ve spodní trajektorii 
výstřelu a až během dejme tomu půl možná i vteřiny pružinka zabere a model postupně vytrácí 
rychlost tak se stoupání stává čím dál strmější.
 
Testovaný kus má ocelové lanka jak na SOP tak na VOP a při lítání v klidu a slabším větru do cca 2
se to vůbec neprojeví. Pilot totiž v bezvětří nikdy nedovede udržet napnutou gumu až na vrchol 
stoupání a model se nikdy tak prudce nestřílí
 
Pochopitelně jsem zkoušel hned pružinky z VOP vytáhnout na více napružit, aby měly větší sílu, 
zlepšení je jen minimální, navíc serva už začnou vrnět, protože se jim už nelíbí velký protitah.
 
Takže kliďák lanka, větřák bowden!
už mi však v hlavě šrotuje náhon VOP ala ULTIMA F5J.....
 

TomasC: Na malých modelech se mi osv
podle kondice trubky. 
 
JIO: Jaká je výhoda oproti drátu? Na tak malém pr
to, na uhlíku přímo neudělám Z.
 
TomasC: Samozřejmě hmotnost a také "nekoroduje"..
 
Koli: Ještě bych doplnil, méně pruží a hlavně je uhlík teplotně netečný. Při létání v různých teplotách 
jsem u struny neustále přetrimovával. U uhlíku ne. U lehkých ér se koncovky
větších např. přilepením závitové koncovky. Zetko není potřeba.
 
TomHlavinka: Problém uhlíkové kulatiny 0,8
na KIWI málo. 
Dá se sice objednat z Anglie, ale to se asi kvůli pár k
 
Dokončil jsem poslední část stavebnice modelu KIWI 
Vleze se do ní 4ks ocelových a 4ks bukových válečků, do série přijde ještě malá úprava. 
Na zadní straně krabičky budou laserem popsané jednotlivé varianty pro sest
vyznačenou hmotností.

 
do stavu kostry přichystané k potahování 
stavebnici 
 
později je potřeba dokoupit potahový materiál 2m ideálně Oralight 
nějakou bižuterii, vidličku nebo kulák k servu VOP 
ideálně 2x Emax 9051 a 2x Emax 08 a LiIon 18500
 

podobných) vlastně využití naakumulované energie v gumě pro zisk výšky při startu. V momentě, kdy 
je však potřeba rychle z plného potlačení, plně přitáhnout nemá pružinka dost síly a není asi i tak 
rychlá. Část energie je tedy ztracena jen mírným nebo skoro rovných letem ve spodní trajektorii 
výstřelu a až během dejme tomu půl možná i vteřiny pružinka zabere a model postupně vytrácí 

ání stává čím dál strmější. 

Testovaný kus má ocelové lanka jak na SOP tak na VOP a při lítání v klidu a slabším větru do cca 2
se to vůbec neprojeví. Pilot totiž v bezvětří nikdy nedovede udržet napnutou gumu až na vrchol 

prudce nestřílí 

Pochopitelně jsem zkoušel hned pružinky z VOP vytáhnout na více napružit, aby měly větší sílu, 
zlepšení je jen minimální, navíc serva už začnou vrnět, protože se jim už nelíbí velký protitah.

Takže kliďák lanka, větřák bowden! 
v hlavě šrotuje náhon VOP ala ULTIMA F5J..... 

Na malých modelech se mi osvědčila kombinace bíle trubičky a uhlíku 0,8

Jaká je výhoda oproti drátu? Na tak malém průměru a délce to o váze asi nebude. Mimo 
lám Z. 

Samozřejmě hmotnost a také "nekoroduje".. 

Ještě bych doplnil, méně pruží a hlavně je uhlík teplotně netečný. Při létání v různých teplotách 
jsem u struny neustále přetrimovával. U uhlíku ne. U lehkých ér se koncovky řeší smršťovačkou a u 
větších např. přilepením závitové koncovky. Zetko není potřeba. 

Problém uhlíkové kulatiny 0,8-1mm je ten, že je běžně dostupné jen v 1m délce a to je 

Dá se sice objednat z Anglie, ale to se asi kvůli pár kusům nevyplatí.. 

Dokončil jsem poslední část stavebnice modelu KIWI - krabičku na balasty. 
Vleze se do ní 4ks ocelových a 4ks bukových válečků, do série přijde ještě malá úprava. 
Na zadní straně krabičky budou laserem popsané jednotlivé varianty pro sestavení balastu, navíc s 

do stavu kostry přichystané k potahování - není potřeba dokupovat vůbec nic vše je kromě lepidla ve 

později je potřeba dokoupit potahový materiál 2m ideálně Oralight - momentálně mám 30m doma, 
nějakou bižuterii, vidličku nebo kulák k servu VOP - jak kdo co používá. Pochopitelně elektroniku, 
ideálně 2x Emax 9051 a 2x Emax 08 a LiIon 18500-18650 podle toho kolik bude potřeba dovážit.

podobných) vlastně využití naakumulované energie v gumě pro zisk výšky při startu. V momentě, kdy 
hnout nemá pružinka dost síly a není asi i tak 

rychlá. Část energie je tedy ztracena jen mírným nebo skoro rovných letem ve spodní trajektorii 
výstřelu a až během dejme tomu půl možná i vteřiny pružinka zabere a model postupně vytrácí 

Testovaný kus má ocelové lanka jak na SOP tak na VOP a při lítání v klidu a slabším větru do cca 2-3m 
se to vůbec neprojeví. Pilot totiž v bezvětří nikdy nedovede udržet napnutou gumu až na vrchol 

Pochopitelně jsem zkoušel hned pružinky z VOP vytáhnout na více napružit, aby měly větší sílu, 
zlepšení je jen minimální, navíc serva už začnou vrnět, protože se jim už nelíbí velký protitah. 

ky a uhlíku 0,8-1mm 

ru a délce to o váze asi nebude. Mimo 

Ještě bych doplnil, méně pruží a hlavně je uhlík teplotně netečný. Při létání v různých teplotách 
řeší smršťovačkou a u 

1mm je ten, že je běžně dostupné jen v 1m délce a to je 

Vleze se do ní 4ks ocelových a 4ks bukových válečků, do série přijde ještě malá úprava.  
avení balastu, navíc s 

není potřeba dokupovat vůbec nic vše je kromě lepidla ve 

momentálně mám 30m doma, 
jak kdo co používá. Pochopitelně elektroniku, 

18650 podle toho kolik bude potřeba dovážit. 



 

 

Tomashr: Tak pár kroků stavby bylo - viz galérie https://adobe.ly/2GH4Q0r (pozn. JIO – jsou tam 
fotky z celé stavby) 
 
 
TomHlavinka: Líbí se mi jak to stavíš, pěkně pásnice a žebra pak stojiny mezi ně a celé zavřít horní 
pásnicí. Výsledkem je to, že je stojina dokonale celoplošně prolepená s pásnicema. Tento detail pak 
dělá celkovou pevnost nosníku. 
 
Někteří i velmi zkušení modeláři to dělají celý život naopak. Poskládají žebra a pásnice a pak stojiny 
zasunují zezadu mezi pásnice a žebra a všechno lepidlo vlastně utírají o hrany pásnic pryč.. 
 

Tomashr: Ano, stojina a její prolepení s nosníky je až brutálně důležitý detail, který dělá blbě jak 
hodně výrobců, tak i modelářů (a pokud to má blbě výrobce a modelář to ještě zhorší, tak je zle).  
Tady navíc doporučuji i trochu méně šetřit lepidlem, opravdu se to musí prolepit!! 
Tohle je u Kiwi opravdu značné plus, nosník je udělaný dobře. Jak známo modelů RES jsem měl v ruce 
více a opravdu dobře mají nosník jen Kiwi a AndREaS (každý má řešení jiné, ale obě jsou v pohodě). 
Mám na mysli modely s klasickým nosníkem z lišt, u uhlíkové trubky je to trochu jinak. 
 

Asja: ... ještě lépe takový nosník (smrkové pásnice + balsová stojina) omotat tenkou kevlarovou nití a 
tuto prosytit hodně řídkým epoxidem. Nemusí tak být po celém rozpětí. 
 
TomHlavinka: Ano i to jde, ale je to lepší dělat u konstrukcí, kde je D-box přetažený přes nosník, aby 
to nebylo vidět. 
U Kiwi spodní potah úplně chybí a tak by pod folií vystupovaly závity nitě přes spodní pásnici a pod 
folií by to asi nebylo moc pěkné. Kdo by to však přesto chtěl, doporučuju vytáhnout pár chlupů z 
aramidové (kevlarové) tkaniny a omotat, jen střední část. Vlákna z tkaniny budou tenčí a budou se 
dát lépe rozplácnout, než nejjemnější dokulata pletená kevlarová niť... 
 

Přikládám zjednodušený kusovník obsahu stavebnice. 
 
sáček s příslušenstvím  
servo rámečky pro Emax 9051- ABS - 2ks 
stavitelný háček - sestava M3 Imbus - 1ks 
ocelové válečky balastu - 4ks 
bukové válečky balastu - 4ks 
magnet neodym 3x3 - 4ks 
magnet neodym 10x3 - 4ks 
spojka ocelová 5x240 - 1ks 
pouzdro spojky hliník 6x100 - 2ks 
pomocná spojka skelná kulatina 3mm - 1ks 
pružinka SOP 0,5x70 - 1ks 
bowden k VOP (drát 0,6+vedení) - 1ks 
niť Dynema - táhlo s SOP 1,5m -1ks 
koncovka táhla M2 mosaz - 1ks 
páka VOP/SOP sklotextil - 2ks 
Nálepka KIWI - 1ks 
stavební výkres A0 - 1ks 
stavební foto návod A4 - 1ks 
kusovník A4 - 1ks 
 
nosníky  
 



 

 

2x2 smrk - pro trup - 4ks 
2x2 smrk - pro spoilery - 4ks  
2x2 smrk - pro šachtu na balasty 
2x4 smrk - pro vnější ucho - 4ks 
3x5 smrk - pro vnitřní ucho - 4ks 
3x6 smrk - pro střed - 4ks 
7x10 balza - náběžka pro střed - 
7x10>7 balza - náběžka pro vnitřní ucho 
7x7>5 balza - náběžka pro vnější ucho 
 
překližka 1,5 a 3mm / balsa 1,2,3,4,5mm 

 
30 pozic pro trup - celkem 55 dílů 
42 pozic pro křídlo -celkem 107 dílů 
16 pozic pro ocas - celkem 20 dílů
 

zde je podoba sériového vlečného há
jednoduše nastavitelná imbusem, to je d
je 3D tisk z materiálu ABS, háč
tištěným tělem bude ještě 2 x 3 mm p
bude schovaná v trupu. Hmotnost 7g, posunutí je možné až o 13 mm
 
 

 
 
Tomashr: Tak na okraj k bowdenů
ten váží (metr) 0,7g, vnitřní plastová trubka bowdenu má cca 3g. Hmotnost takto řešeného bowdenu 
do Kiwi tedy bude kolem 4g, reálně je o něco kratší, ale zase přibydou koncovky.
Pro srovnání klasický drát 0,8mm má sám o sobě skoro 6g, primární část hmotnosti bowdenu je 
skutečně "v železe", i po ztenčení na 0,5mm bude vážit víc než vnější trubka.
 
Tolik obecná informace, každý ať si přebere sám (já si sám ještě nejen na 100% jistý, jak to nakon
udělám). 
 
Bitovod: Jasně - a jen pro záznam (ne pro Kiwi, tedy mimo téma), ta teflonová trubi
někde koupit? Měl bych dva vě
 
Tomashr: Nevím, já ten uhlík v teflonu mám v Djangu a to jsem 

zprávu výrobci Pike, ať mi to př
osobně neřešil. Tak na první pokus mi vypadlo tohle: 
sh ... 52125.html , některé prům
 

pro šachtu na balasty - 8ks 
 
 

2ks 
náběžka pro vnitřní ucho - 2ks 

náběžka pro vnější ucho -2ks 

překližka 1,5 a 3mm / balsa 1,2,3,4,5mm  

celkem 55 dílů  
em 107 dílů  

celkem 20 dílů 

čného háčku ze stavebnice KIWI. Poloha háčku v
jednoduše nastavitelná imbusem, to je důležité pro co nejlepší seřízení modelu na š

S, háček se takto zdá opticky hodně vyčuhující z trupu, ale pod 
 2 x 3 mm překližka a 2 mm balzový potah. Takže vlastn

bude schovaná v trupu. Hmotnost 7g, posunutí je možné až o 13 mm 

Tak na okraj k bowdenům - včera jsem trochu vážil... Pokud se použije uhlík 0,8mm, tak 
ten váží (metr) 0,7g, vnitřní plastová trubka bowdenu má cca 3g. Hmotnost takto řešeného bowdenu 
do Kiwi tedy bude kolem 4g, reálně je o něco kratší, ale zase přibydou koncovky. 

klasický drát 0,8mm má sám o sobě skoro 6g, primární část hmotnosti bowdenu je 
skutečně "v železe", i po ztenčení na 0,5mm bude vážit víc než vnější trubka. 

Tolik obecná informace, každý ať si přebere sám (já si sám ještě nejen na 100% jistý, jak to nakon

a jen pro záznam (ne pro Kiwi, tedy mimo téma), ta teflonová trubi
l bych dva větší kandidáty, jinak by do nich asi šel ten oby

Nevím, já ten uhlík v teflonu mám v Djangu a to jsem řešil tak, že jsem poslal 

 mi to přiveze na závody Koupit to určitě půjde, jen jsem zkrátka 
rvní pokus mi vypadlo tohle: https://www.aliexpress.com/item/Free

které průměry vypadají slušně, ale do detailu jsem zkrátka nezkoumal.

čku vůči těžišti je 
ízení modelu na šňůře. Tělo 
uhující z trupu, ale pod 

ekližka a 2 mm balzový potah. Takže vlastně polovina 

 

včera jsem trochu vážil... Pokud se použije uhlík 0,8mm, tak 
ten váží (metr) 0,7g, vnitřní plastová trubka bowdenu má cca 3g. Hmotnost takto řešeného bowdenu 

 
klasický drát 0,8mm má sám o sobě skoro 6g, primární část hmotnosti bowdenu je 

Tolik obecná informace, každý ať si přebere sám (já si sám ještě nejen na 100% jistý, jak to nakonec 

a jen pro záznam (ne pro Kiwi, tedy mimo téma), ta teflonová trubička se dá 
tší kandidáty, jinak by do nich asi šel ten obyč. 

ešil tak, že jsem poslal 

ůjde, jen jsem zkrátka 
https://www.aliexpress.com/item/Free-

, ale do detailu jsem zkrátka nezkoumal. 



 

 

bitovod: ......jsem to chtěl udělat 
délkou. 
 
TomHlavinka: ano, metrový kus bude opravdu sta
průměr 0,6mm a plastová trubič
 
K fotkám od Tomashr: Pěkně a rychle to roste! Nezapomeň pak zalít spáry mezi trubkou a pásnicí. 
Ideální by byl epoxid s cabosilem a mikrobalony. Možná by stačila jen hustá disperze.
 

Tomashr : Tohle zalívám vždy - 
Viz tato fotka ze stavby SambaRES 
jde o věc, kde doporučuji úplně nešetřit, pro pevnost to je důležité.
 

 

TomHlavinka: ano nějak tak, ale u KIWIka to bude ve výsledku mnohem vzhlednější a jednodušší, 
protože pouzdro pro spojku je přesně v ose nosníku a né nesmyslně vedle tak jako má Samba. Navíc 
spára je malá, jde jen o to aby moment přenášený spojkou nepůsobil bodově na konci pouzdra, ale 
rozložil se postupně do celé délky.
 
Tomashr: Tak nějak, navíc se to zalije 
esteticky horší část nebude normálně vůbec vidět, jen při pohledu zdola, shora zakryje tuhý potah...

Stále více se to podobá letadlu 
Viz zase odkaz výše plus jedna ilusterace rovnou do fóra...

l udělat - teda za předpokladu, že ten metrový uhlík bude sta

ano, metrový kus bude opravdu stačit. Ve stavebnici je metrový kus drátu 
0,6mm a plastová trubička příslušného průměru, oboje od MP JET 

Pěkně a rychle to roste! Nezapomeň pak zalít spáry mezi trubkou a pásnicí. 
Ideální by byl epoxid s cabosilem a mikrobalony. Možná by stačila jen hustá disperze.

 L285 s mikrobalony. Nafotím pak detail...  
Viz tato fotka ze stavby SambaRES - https://lightroom.adobe.com/shares/c91c ... ae4766d6b8
jde o věc, kde doporučuji úplně nešetřit, pro pevnost to je důležité. 

ano nějak tak, ale u KIWIka to bude ve výsledku mnohem vzhlednější a jednodušší, 
spojku je přesně v ose nosníku a né nesmyslně vedle tak jako má Samba. Navíc 

spára je malá, jde jen o to aby moment přenášený spojkou nepůsobil bodově na konci pouzdra, ale 
rozložil se postupně do celé délky. 

Tak nějak, navíc se to zalije zepředu a druhá strana se předem ucpe páskou. Takže ta 
esteticky horší část nebude normálně vůbec vidět, jen při pohledu zdola, shora zakryje tuhý potah...

 
zase odkaz výše plus jedna ilusterace rovnou do fóra... 

edpokladu, že ten metrový uhlík bude stačit 

it. Ve stavebnici je metrový kus drátu 
 

Pěkně a rychle to roste! Nezapomeň pak zalít spáry mezi trubkou a pásnicí. 
Ideální by byl epoxid s cabosilem a mikrobalony. Možná by stačila jen hustá disperze. 

https://lightroom.adobe.com/shares/c91c ... ae4766d6b8 , zase 

 

ano nějak tak, ale u KIWIka to bude ve výsledku mnohem vzhlednější a jednodušší, 
spojku je přesně v ose nosníku a né nesmyslně vedle tak jako má Samba. Navíc 

spára je malá, jde jen o to aby moment přenášený spojkou nepůsobil bodově na konci pouzdra, ale 

zepředu a druhá strana se předem ucpe páskou. Takže ta 
esteticky horší část nebude normálně vůbec vidět, jen při pohledu zdola, shora zakryje tuhý potah... 



 

 

 
 
TomHlavinka: Docela ti to jde, je to teda rychlost!!
Jinak tady na tomto přípravku https://lightroom.adobe.com/shares/f4f3 ... d0e839b8f7
 

 
jsou ty spodní zářezy pro dva cca 5cm dlouhé odřezky lišty 3x5. Tím získáš stabilitu při lepení žebra. 
Nově v sériových datech je horní část překližk
dvou přípravků je jakože takový jednoduchý stojánek pro vyvažování modelu.
 
JIO: Možná jsem to prehlidl, v tom případě se omlouvám, je už k dispozici i verze se špičkou 
přizpůsobenou na elektromotor?

 
Tomashr: Už to tady bylo - poč
nedá - v podstatě jen nepřilepíš špi
Ono to je i jako větroň v čumáku broušené docela dost dokulata, v hranách 
tlusté balsové lišty, ke kterým se dá dobrousit. Prost
 
"Truhlařina" by byla úprava na motor 28mm, to už by tak snadné nebylo, ale pro malý motor 

Docela ti to jde, je to teda rychlost!! 
https://lightroom.adobe.com/shares/f4f3 ... d0e839b8f7

 

jsou ty spodní zářezy pro dva cca 5cm dlouhé odřezky lišty 3x5. Tím získáš stabilitu při lepení žebra. 
Nově v sériových datech je horní část překližky trochu více do špičata, protože druhé použití těchto 
dvou přípravků je jakože takový jednoduchý stojánek pro vyvažování modelu. 

Možná jsem to prehlidl, v tom případě se omlouvám, je už k dispozici i verze se špičkou 
přizpůsobenou na elektromotor? 

počítá se s 20mm motorem a pro ten se moc o truhla
ilepíš špičku a vrtneš díry do přepážky, která tam už je. 
umáku broušené docela dost dokulata, v hranách č

tlusté balsové lišty, ke kterým se dá dobrousit. Prostě to jen dobrousíš, aby na to sedl kužel...

ina" by byla úprava na motor 28mm, to už by tak snadné nebylo, ale pro malý motor 

https://lightroom.adobe.com/shares/f4f3 ... d0e839b8f7 

jsou ty spodní zářezy pro dva cca 5cm dlouhé odřezky lišty 3x5. Tím získáš stabilitu při lepení žebra. 
y trochu více do špičata, protože druhé použití těchto 

Možná jsem to prehlidl, v tom případě se omlouvám, je už k dispozici i verze se špičkou 

ítá se s 20mm motorem a pro ten se moc o truhlařině mluvit 
epážky, která tam už je.  

umáku broušené docela dost dokulata, v hranách čumáku celkem 
 to jen dobrousíš, aby na to sedl kužel... 

ina" by byla úprava na motor 28mm, to už by tak snadné nebylo, ale pro malý motor 



 

 

to je fakt banalita, nehledejte v tom problémy. 
 
EDIT - teď jsem to měřil a fakt na 28mm zapomeňte, to není o úpravě, musel by se udělat 
trup celkově širší, tohle se prostě nevejde. 
 
JIO: 20 mm motor neznám, ale existovat může. Znám 22 mm. 
 
Tomashr: Bez problému - třeba tohle https://www.rotorama.cz/motory/brotherh ... 07-3600-kv je 
dokonce 18mm a ubezpečuju tě, že to utáhne (mám dobře ověřený výkon z copteru). 
 
REX: V coptere to třeba dobře funguje, ale co v KIWI? Čím bys to chtěl napájet a co na to naroubovat 
za vrtuli? KV je nesmyslně velké! 
 

Tomashr: Vím co píšu... V copteru to točí 4 palce při 4s, tady dáš 5 palců s dvoučlánkem. Už 
jsem nějaké copterové motory v různých EPP použil a vesměs to funguje velmi dobře. Přijde 
mi, že je kV u těchto malých copterových motorů trochu nadsazeno, ale hlavně jak píšu výše, 
pro letadlo se použije menší napětí. 
Viz třeba tabulka na https://www.aliexpress.com/item/DYS-FPV ... 57520.html , provoz s 
vrtulí 5 palců při tříčlánku není řádné drama, odhahuji, že při dvoučlánku by se sneslo i 6 
palců, to se dá sehnat i jako sklopka, třeba s CAM4,7x2,3 to poletí jak raketa. Trochu problém 
je spíš v přizpůsobení kuželu, ono to půjde, ale ne "samo od sebe". 
V poměru k velikosti modelu to bude pořád větší, než když u klidovky F5J s rozpětím skoro 

4m létám 8 palců  
 
K tomu dotazu na velikost - popravdě těch 22mm je do standardního trupu lehce na hraně, už 
se bude muset trochu pilovat do překližkového zesílení bočnic. Trup má mezi výztuhami jen 
nepatrně přes 20mm, ale materiálu tam je spousta, venku má trup skoro 30mm, takže to jde 
probrat. Pokud by se odladil pohon na malý copterový 18mm, tak to by ušetřilo kus práce, to 
by tam zapadlo bez jakékoli úpravy. 
 
Můj ryze soukromý názor je, že pokud se Tom Hlavinka časem odhodlá k specializované 
elektroverzi, tak bude na místě trup přeci jen trochu rozšířit - tak 5mm navíc, aby se to 
posunulo ze stavu "ideálně 18-20mm, 22mm s trochou pilování" do stavu "22mm motor 
ideálně bez pilování a s trochou násilí 28mm", ale nebudu do toho mluvit, já to dělám jako 
čistý větroň a variantu s motorem testovat nebude (možná se dokopu k "připrasení" pylonu, 
abych jen pro názornost demonstroval nějaký ten minimotor z hlediska vlastností, nebude to 
ale stálý stav). 

 
TomHlavinka: Už jsme to tady jednou psal. 
Ve stavebnici je přední přepážka univerzální. Buď se do zámku zalepí špička, nebo do připravených 
dvou děr namontuje motor. Záleží na uživateli, jak zvolí. Je to prostě nachystané pro obě varianty. Na 
fotkách modelu který staví Tomáš to ještě není. Jde totiž o předprodukční kus a úpravu pro 
případnou motorizaci jsem udělal až později. Na překližkových bočnicích a dně je laserem naznačená 
oblast, kterou si zájemce o motorizaci lupínkovou pilkou vyřízne. Jde o obdélníček 10x30mm Takovu 
banalitu zvládne úplně každý. V první přepážce jsou již nachystané díry na motor řady 2225 
konkrétně tento: http://www.dys.hk/product/D2225.html. Jsou asi 3 verze KV, já jsem objednal 1600 
a použiji 3S Lipo a nějakou 7-8" sklopku. Z toho se dá dostat krátkodobě něco přes 100W, takže to 



 

 

bude stoupat parádně. Nějakých 100m za 30 vteřin je s hodně velkou rezervou. Kužel je potřeba 
průměr 30mm. Trup je možné vepředu dobrousit až úplně do kula
takže kužel bude perfektně pasovat.

 
Jestli existuje nějaký motor průměru 24mm s KV max 2000. na 3S, tak by se ještě taky vlezl. 28 určitě 
nevleze. Celková šířka trupu venkem je 31mm vevnitř pak 21mm (2x3mm topolový rám
balzový potah) 
 
Chlazení motoru který poběží 10
prohřát. Stejně tě vytáhne kousek nahoru a pak tě zajímá už jen termika. Kabely nejsou vůbec 
problém. Díry pro motor jsou v přepážce udě
místa dostatek. 
 

Rozdílná gramáž balzy, typ řezu a rozdílná tvrdost i v rámci jednoho prkénka dosti 
komplikuje popisování dílů pozicí. N
Rozhodl jsem se tedy pro některé ocasní díly, které není možné moc brousit pozici smazat 
(jde jen o pár dílů a navíc bude p
nelíbí popisky vystupující pod transparentní folií. Stejný p
však popsaný jen jeden z dvojice díl
umístěny tak aby se jich šlo postupn
se brousí nejvíc, atd... 
 
Ještě dodatečně přidávám detail dílů 
Takto budou označeny díly všech stavebnic, zájemce o elektro jen lupínkovou pilkou vyřízne 
označenou část, která uvolní místo pro motor o průměru 22mm.

 
 
Sklon přepážky - Teď je tam zhruba 1stupe
pohledu z boku nenavazuje na siluetu trupu. Vypadá to jako byl kužel zlomený dol
není motorák, takže není potřeba takové velké vyosení dol
vyosení žádné. 

Tomashr: Tak uz jsme letali... Funguje.

 
 
Dalsi fotky. 
 

bude stoupat parádně. Nějakých 100m za 30 vteřin je s hodně velkou rezervou. Kužel je potřeba 
průměr 30mm. Trup je možné vepředu dobrousit až úplně do kulata - materiálu je tam v rozích dost, 
takže kužel bude perfektně pasovat. 

Jestli existuje nějaký motor průměru 24mm s KV max 2000. na 3S, tak by se ještě taky vlezl. 28 určitě 
nevleze. Celková šířka trupu venkem je 31mm vevnitř pak 21mm (2x3mm topolový rám

Chlazení motoru který poběží 10-30vteřin není ani moc potřeba. On se ten motor ani nestačí moc 
prohřát. Stejně tě vytáhne kousek nahoru a pak tě zajímá už jen termika. Kabely nejsou vůbec 
problém. Díry pro motor jsou v přepážce udělané tak, aby kabely šly rohem hranatého trupu, kde je 

řezu a rozdílná tvrdost i v rámci jednoho prkénka dosti 
ů pozicí. Některé jsou hlouběji a některé nejdou ani moc p
ěkteré ocasní díly, které není možné moc brousit pozici smazat 

 a navíc bude přiložena A4 s vyobrazením dílů na prkénku). Moc se mi totiž 
nelíbí popisky vystupující pod transparentní folií. Stejný případ je u bočnic trupu
však popsaný jen jeden z dvojice dílů a ten se dá popisem dovnitř. Ostatní pozice jsou 

ny tak aby se jich šlo postupně zbavit. Např. odtokovky jsou označené až na konci kde 

Ještě dodatečně přidávám detail dílů pro elektro Kiwi. 
Takto budou označeny díly všech stavebnic, zájemce o elektro jen lupínkovou pilkou vyřízne 
označenou část, která uvolní místo pro motor o průměru 22mm. 

 je tam zhruba 1stupeň. Když dám více tak už kužel (pohodalet) 
pohledu z boku nenavazuje na siluetu trupu. Vypadá to jako byl kužel zlomený dol
není motorák, takže není potřeba takové velké vyosení dolů. Do boku pak není samoz

Tak uz jsme letali... Funguje. 

bude stoupat parádně. Nějakých 100m za 30 vteřin je s hodně velkou rezervou. Kužel je potřeba 
materiálu je tam v rozích dost, 

Jestli existuje nějaký motor průměru 24mm s KV max 2000. na 3S, tak by se ještě taky vlezl. 28 určitě 
nevleze. Celková šířka trupu venkem je 31mm vevnitř pak 21mm (2x3mm topolový rám + 2x2mm 

30vteřin není ani moc potřeba. On se ten motor ani nestačí moc 
prohřát. Stejně tě vytáhne kousek nahoru a pak tě zajímá už jen termika. Kabely nejsou vůbec 

lané tak, aby kabely šly rohem hranatého trupu, kde je 

ezu a rozdílná tvrdost i v rámci jednoho prkénka dosti 
které nejdou ani moc přečíst. 

které ocasní díly, které není možné moc brousit pozici smazat 
 na prkénku). Moc se mi totiž 

čnic trupu z B2, zde je 
. Ostatní pozice jsou 

čené až na konci kde 

Takto budou označeny díly všech stavebnic, zájemce o elektro jen lupínkovou pilkou vyřízne 

. Když dám více tak už kužel (pohodalet) při 
pohledu z boku nenavazuje na siluetu trupu. Vypadá to jako byl kužel zlomený dolů. Navíc to 

. Do boku pak není samozřejmě 



 

 

Je to fakt obratne, docela i pronika.
 
TomHlavinka: Vzepětí je tak jak má být, s tím d
Na úplně prvním ručně dělaném prototipu, ješt
jsem 3x řezal uši a měnil pomě
Takto je to ideální na kroužení ve stoupáku, stabilitu p
přistání bokem na vítr. 
Jak jsem psal výše, když se to natrimuje do mírné zatá
koukat se jak to samo točí stoupák jako A2jk
Předpokladem je však dokonale rovné a soum
při prvním záletu. 
 
Na MČR F5J v Poličce jsem s Tomem Hrubým probírali podrobn
jsme k názoru, že i ocasní plochy m
uhlíkový nosník, VOP i SOP však také m
nechám na každém z Vás zda to tak ud
SOP a stejně tak VOP (do místa pantu) b
jsem to doma na jedné VOP takto ud
naroste jen neznatelně. Kdo by si cht
možnost. Proti pravidlům to urč
Žilině, tam se jednalo o uhlíkovou náb
 
bitovod: Mám jen dva technické dotazy:

Proč je u VOP a SOP poznámka "no CA glue", jaký to má význam? Trochu mne tla
jsem to právě CA chtěl dělat (a u RES
 
Druhá - co je to za mikrobowden? Docela by se mi líbily stejné na obou kormidlech, kde se 
dají dokoupit? 

 
Tomashr: Při lepení dobrou disperzí se to proti CA lépe brousí, to je d
Microbowden je takový tenký bowden v teflonové trubi
běžný bílý plast a v něm uvnitř

 
TomHlavinka: "Bowden" je skládaný z nejtenší plastové trubičky a drátu 0,6mm oboje vyrábí MP
Není však běžně skladem v obchodech.
 
NO-CA je opravdu jen na spojích které se hodně brousí tj: spoj žeber a odtokovky a vlastně celý ocas. 
Jinde je CA výhodou - hlavně u trupu, tam naopak doporučuju prolít koutové spoje balzy a smrků 2x2, 
stejně tak topolového rámu, stejně tak spoj stojin a

 
Je to fakt obratne, docela i pronika. 

tí je tak jak má být, s tím důrazně nedoporučuju experimentovat!
laném prototipu, ještě před uveřejněním toho mého fialovo žlutého, 

nil poměry vzepětí. 
Takto je to ideální na kroužení ve stoupáku, stabilitu při vleku a ještě pořád se to dá 

Jak jsem psal výše, když se to natrimuje do mírné zatáčky, můžu položit rádio na zem a 
í stoupák jako A2jka. 

edpokladem je však dokonale rovné a souměrné křídlo, s tím jsem měl trochu problém já 

ce jsem s Tomem Hrubým probírali podrobněji pravidla RES a došli 
jsme k názoru, že i ocasní plochy můžou být vyztužené uhlíkem. V pravidlech je uvedeno 
uhlíkový nosník, VOP i SOP však také může mít přece nosník! Nabízí se zde možnost (a to už 
nechám na každém z Vás zda to tak udělá nebo né) nalepit nastojato na pevnou 

 tak VOP (do místa pantu) běžně dostupný uhlíkový pásek cca 4x0,5mm. Zkusil 
jsem to doma na jedné VOP takto udělat a pevnost na ohyb se razantně zvýšila! Hmotnost 

. Kdo by si chtěl udělat nějaký tuning standartního KIWI tak je zde tato 
m to určitě není! Pamatuji si podobnou diskusi už i na sout

, tam se jednalo o uhlíkovou náběžku VOP. 

Mám jen dva technické dotazy: 

 je u VOP a SOP poznámka "no CA glue", jaký to má význam? Trochu mne tla
lat (a u RES-E asi miligramy honit nebudu). 

co je to za mikrobowden? Docela by se mi líbily stejné na obou kormidlech, kde se 

i lepení dobrou disperzí se to proti CA lépe brousí, to je důvod.
ý bowden v teflonové trubičce, tuším prodává Ho

m uvnitř 0,8mm uhlík místo oceli. 

"Bowden" je skládaný z nejtenší plastové trubičky a drátu 0,6mm oboje vyrábí MP
Není však běžně skladem v obchodech. 

CA je opravdu jen na spojích které se hodně brousí tj: spoj žeber a odtokovky a vlastně celý ocas. 
hlavně u trupu, tam naopak doporučuju prolít koutové spoje balzy a smrků 2x2, 

stejně tak topolového rámu, stejně tak spoj stojin a pásnic atd... 

uju experimentovat! 
ním toho mého fialovo žlutého, 

řád se to dá řídit při 

žu položit rádio na zem a 

ěl trochu problém já 

ji pravidla RES a došli 
V pravidlech je uvedeno 

ece nosník! Nabízí se zde možnost (a to už 
lá nebo né) nalepit nastojato na pevnou část a klapku 

pný uhlíkový pásek cca 4x0,5mm. Zkusil 
 zvýšila! Hmotnost 

jaký tuning standartního KIWI tak je zde tato 
není! Pamatuji si podobnou diskusi už i na soutěži RES v 

 je u VOP a SOP poznámka "no CA glue", jaký to má význam? Trochu mne tlačí čas, tak 

co je to za mikrobowden? Docela by se mi líbily stejné na obou kormidlech, kde se 

ůvod. 
ce, tuším prodává Hořejší. Já použil 

"Bowden" je skládaný z nejtenší plastové trubičky a drátu 0,6mm oboje vyrábí MP-Jet. 

CA je opravdu jen na spojích které se hodně brousí tj: spoj žeber a odtokovky a vlastně celý ocas. 
hlavně u trupu, tam naopak doporučuju prolít koutové spoje balzy a smrků 2x2, 



 

 

 
PeePoTN: Na RCgroups som si všimol, že dávajú takéto motory do elektro res :
 

 
 
TomHlavinka: Znovu se objevují dotazy co vlastně je všechno ve stavebncici.
Přidám tedy kusovník podle kterého se obsah krabice chystá. Návod zatím není, ale 
pracuje. 
 
sáček malý 
servo rámečky pro Emax 9051- ABS 2ks
háček stavitelný 3D tisk M3 Imbus 1ks
magnet neodym 3x3 6ks 
magnet neodym 10x3 4ks 
pomocná spojka skelná kulatina 3mm 1ks
pružinka SOP 0,5x70 1ks 
niť Dynema - táhlo s SOP 1,5m 1ks
koncovka táhla M2 mosaz MPJet 1ks
páka VOP/SOP frézovaný sklotextil 2ks
Nálepka KIWI - bílá 1ks 
 
sáček ocel + balast 

Na RCgroups som si všimol, že dávajú takéto motory do elektro res : 

Znovu se objevují dotazy co vlastně je všechno ve stavebncici. 
Přidám tedy kusovník podle kterého se obsah krabice chystá. Návod zatím není, ale 

ABS 2ks 
háček stavitelný 3D tisk M3 Imbus 1ks 

pomocná spojka skelná kulatina 3mm 1ks 

táhlo s SOP 1,5m 1ks 
vka táhla M2 mosaz MPJet 1ks 

páka VOP/SOP frézovaný sklotextil 2ks 

 

Přidám tedy kusovník podle kterého se obsah krabice chystá. Návod zatím není, ale už se na něm 



 

 

ocelové válečky balastu 10x50 4ks 
bukové válečky balastu 10x50 4ks 
spojka ocelová hlavní 5x238 1ks 
pouzdro spojky hliník 6x103 2ks 
 
sáček velký 
překližkové díly 3+1,5mm volně sypané 42ks 
náběžné lišty B7 - 3 druhy á 2ks 6ks 
smrk 6x3-350 4ks 
smrk 5x3-350 4ks 
smrk 4x2-255 4ks 
smrk 2x2x180 - spoiler 4ks 
smrk 2x2x110 - balast box 8ks 
 
volně ložené 
překližkové bočnice a dno trupu 3ks 
bowden k VOP (drát 0,6+dutinka) 1ks 
stavební výkres 1:1 A0 1ks 
stavební foto návod A4 1ks 
kusovník A4 1ks 
 
prkénka balsy 
prkénko č:1 B2 1ks 
prkénko č:2 B2 1ks 
prkénko č:3 B2 1ks 
prkénko č:4 B2 1ks 
prkénko č:5 B2 1ks 
prkénko č:6 B2 1ks 
prkénko č:7 B3 1ks 
prkénko č:8 B4 1ks 
prkénko č:9 B4 1ks 
prkénko č:10 B5 1ks 
prkénko č:11 B5 1ks 
B1 potah na D-box 3 druhy á 2ks 6ks 


