
Pokusím se popsat stavbu halovky ,tak jak jsem ji dělal naposled já a taky popsat co budete 
potřebovat ke stavbě . V prvé řadě je dobré si vybrat buď stavebnici nebo vlastní konstrukci. 
K vlastním konstrukcím snad jen tolik, snažte se vycházet z ověřených modelů Magma, Click 
Jazz,,… Úplně vlastní návrh je většinou úspěšný až po cca třech postavených modelech. 
Jdeme na to .  

 
Plánek – tento je má vlastní konstrukce podle Mercuryho od Nicolase Pietu 
Dále potřebujeme 1 desku depronu cca 120 x80 cm, ostrý nůž, pravítko, špendlíky, a rovnou 
desku 

 
Plánek položím na Depron a špendlíkem napíchám obrysy 



 
Vyříznu hrubé obrysy od ruky a teprve potom 

 
Vyříznu přesně podle pravítka. Oblouky řežu od ruky a jemně začistím brusným papírem 



 
Takto vypadají jednotlivé díly, vyříznuté podle plánku. Prozatím neřežu kormidla , ty jsou 
jenom naznačeny jemným řezem. 

 

 
Je dobré kontrolovat váhu. Já mám váhu s přesností 2 gramy. Výřezy vážily 52g 



 
Následně přilepím uhlíkovou pásnici 0,5x3 mm . Většinou jsem ji lepil prstolepem ( 
vteřinovým lepidlem na depron a aktivátorem ), tentokrát jsem zkusil na radu Martina Hauka 
lepit 5 min epoxem . Proč ?? není tak křehký, je pružný a v tenké vrstvě není váhový rozdíl 
téměř žádný. Proč lepím uhlík přes celou náběžku ?? z důvodů pevnosti a taky roviny  křídla. 

 
Potom přilepím konec trupu s výškovkou. Proč to neřežu přímo v celku?? Úspora materiálu. 
Při tom lepení dodržuji rovinu jednak na rovné desce a taky pomocí provázku ať je střed 
křídla a střed trupu v rovině. Lepím UHU porem- viz obrázek. Nechám zaschnout cca 30 sec. 
A spojím díly k sobě. 

 
Následně musím přilepit čumák a tím bude vodorovná část hotova . Lepím zase uhlík na 
depron a proto použiji 5.min epoxy 



 
Průběžně kontroluji rovinu provázkem a naznačím si ji na trup. Ona se určitě trochu změní , 
ale snažím se ji udělat co nejpřesnější a rovnou. 

 
Následně vyříznu zámky na svislých stabilizátorech a brzdách a vyzkouším je , zda jdou 
zasunout. Prozatím nelepím !!!!! 

 



Vykrojím otvory v brzdách pomocí staré antény . 

 
Nyní nastal čas na oddělení výškovky a provedení úkosu 45 % děláno smirkem nebo ostrým 
nožem 

 
Následně přilepíme páskou výškovku k trupu , tu co jsem použil nebyla zrovna OK , tak jsem 
ji potom nahradil jinou 

 
To samé uděláme s křidélky . Na křidélka používám na řezání odporový drát pod 45 %. 



 
Konečně se pustíme do barvení. Stříkám to přes šablonu vyřezanou z papíru. Dříve jsem to 
stříkal spreji na depron . Tentokrát jsem použil lihové barvy agama ( 10 ml ) a airbrush 
pistolku z hobbycity. Kompresor je použit z lednice a vzdušník z platového kanystru. 

 

 
Nyní rozřízneme trup na spodní a horní část a vyřežeme klínové zámky. To jsem použil podle 
Donatase. Vypadá to dobře a není to složité. Musíme proříznout i 3mm mezeru pro křídlo. 

 



Nyní podle klínových zámků vyřízneme 3 mm díry do vodorovné části křídla. 

 
Tuto část musíme udělat hlavně rovně nejlépe podle natažené nitě. A jdeme lepit. Otočíme na 
záda křídla a přilepíme spodní část trupu. Tady je důležité aby byla dodržena rovina křídla 
s rovinou trupu. Kolmost prozatím moc neřeším ale je dobré aby to bylo trochu kolmé.Lepím 
UHU porem. 

 
Uděláme výztuhy pomocí 1mm uhlíku. Lepím je epoxidem. 

 
 



Udělám hned podvozek .1,5 mm uhlík nahřeji nad plamenem a ohnu. Je vláčný a následně 
zakápnu prstolepem a zasříknu aktivátorem. Nasadím malý kroužek izolace z drátu , kolečko 
a opět kroužek izolace . Ten venkovní pojistím prstolepem. Takto nachystaný podvozek 
zalepím do trupu zase epoxem. Podvozkové nohy spojuji tenkou nití cca 1 cm nad kolečky. 

 
Máme zalepeno vše zespodu , Ještě upozornění před lepením výztuh kontrolujte kolmost 
jednotlivých ploch vzájemně. Model otočíme a zalepíme horní část trupu. 

 
Horní část trupu mám položenou na rovné desce.  A dotlačím pořádně do zámků. Přilepím 
horní výztuhy směrovky ( 1 mm uhlík ) a nalepíme svislé stabilizátory a brzdy. Já používám 
ještě dva pásky 3 cm depronu na vyztužení  od motoru ke kabině . Jsou seříznuté pod 45 % 

 
Je čas převážit kolik nám dělá drak modelu . Ideální je co nejméně ale ne vždy se to podaří. 
Doporučení necpěte tam moc lepidla raději využijte kousek depronu pro zesílení místa. Pro 
soutěžní model je ideální váha 130 – 135 g. Pro ty co se učí a bouchají s tím o zem 150- 160g. 
Ten můj drak tentokrát vyšel 62 g. 
 



 
Zbývá model nastrojit a doplnit bižuterii. Pozor tady se dá hodně ušetřit , ale může to stát dost 
peněz a taky trápení. Motor jsem použil POT30 včetně jeho lože . Z cuprextitu jsem vyřízl 
odlehčený čtverec a na něj lože přišrouboval. Jinak používám motory z číny 2204 . Tady šlo 
dost ušetřit ale nechal jsem to v původním provedení. 

 
Do tohoto lože už jen uchytím motor i s unášečem tak jak ho nachystal potensky na motoru je 
napájen regulátor EASY 12 . Taky se dá ušetřit, ale mám ho doma tak proč něco jiného. 



 
Serva jsem používal HXT500 . Dají se vybrat ty které dobře středí, do tohoto modelu jsem dal 
digitály z číny za 8 $ . ( váha cca  5 g ) . Poprvé jsem použil technologii za od Martina Hauka 
náhony nitěmi a více viz následující obrázky. 

 
Provrtal jsem hřídel serva 1 mm vrtákem prostrčil uhlík 1 mm a na něj prstolepem kevlarové 
nitě od rybářů. Uhlík je pojištěn proti pootočení šroubkem , které předtím držel páčku. 
Jedna trochu finta , nitě jsem vytáhl závažím na venku ať se prověsím , potom jsem je napatlal 
prstolepem a nechal zaschnout. Neprotahují se potom tolik při změně teploty !! 

 
 
Náhony křidélek jsem vyřešil pomocí tzv. beranů které jsem přišrouboval na původní páku. 
Do nich jsem dal variabilní koncovky a na náhon křidélek použil 1 mm uhlíky. Ty jsem na 
koncích u křidélek nalomil a zakápl prstolepem. Proti vypadnutí jsou zajištěny opět kouskem 
bužírky. Berany jsou kvůli diferenciace křidélek. Martin Hauk dává raději dvě serva , já je 
zrovna neměl po ruce. Páky na křidélkách jsou z 0,8 mm cuprextitu , na směrovce a výškovce 
jsou z 1 mm uhlíku který je podepřen depronovým klínkem. 



 
 
Váha modelu i s baterkou LiPol 2S 350 mA vyšla 140 g. Baterku prozatím nepřipevňuji ale 
při záletu lepím izolepou. 
 
Zálet modelu. 
Předpokládám že jste model postavili rovně a není zkřivený .  
Těžiště dáme cca 1/3 až ½  křídla od náběrky. Dáme půl plnu a model s kormidly v nule 
z ruky lehce hodíme vpřed . Pokud jde po čumáku dolů posuneme těžiště dozadu  tak dlouho , 
až model na půl plynu letí vodorovně.  
Druhá část je pro modeláře , kteří ještě nemají model tak v ruce trochu složitější. To samé 
provedeme ale na zádech. Tzn. Půl plynu a hodíme na zádech ve směru letu. Model by měl 
letět vodorovně. 
Máme určeno těžiště .  Zaříznu baterku do trupu napříč přes šikmé výztuhy. 
Dále zkouším let modelu na plný plyn. Podle toho usuzuji na vyosení motoru a doladím 
vyosení motoru. Zase na břiše a na zádech , následně v noži levém i pravém. 
Máme vyosen motor. 
Zbývá doladit diferenciace křidélek. Ty je dobré zkoušet ve výkrutu pod 45 % na levou i 
pravou stranu. 
 
Pokud jsme se dostali až sem a nelepíme opět nový model, následkem havárie při záletu, měl 
by nám tento chvilku vydržet. 
 
Držím všem stavitelům palce      Miroslav Mužný 
 
 


