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Bratislava. Je možné čítať ho v elektronickej, alebo 
tlačenej podobe. Nie je dovolené kopírovať ani upravovať 

žiadne jeho časti za účelom ďalšieho použitia. 
Magazín je NEPREDAJNÝ. Nie je dovolené predávať ho 
(ani žiadnu jeho časť) v akejkoľvek forme, alebo ho 
dočasne poskytovať (ani žiadnu jeho časť) za úplatu. 
Distribúcia prostredníctvom internetu je možná len 
prostredníctvom umiestnenia odkazu na stiahnutie       

z domovskej stránky 
www.kpmbratislava.sk/magazin

... máme za sebou 3 čísla. Myslím, že situácia sa ustálila a 
tento počet je optimálny. Rovnaký počet čísiel plánujeme aj na 
rok 2008, pričom zhruba sa bude zhodovať aj čas, kedy budú 
čísla dostupné na stiahnutie. Konkrétne toto číslo sťahujete na 
začiatku jari, dalšie by mohlo byť k dispozícii začiatkom leta. 
Všetci budeme modelársky motivovaní po nepochybne perfekt-
ných akciách v Mosonmagyaróvári a Brne. Dúfam, že magazín 
sa trafí do správnej nálady a modelárska motivácia prinesie aj 
kopu príspevkov. Posledné číslo v tomto roku plánujeme na 
jeseň - ešte pred Plastikovou Zimou 2008.
Ohlasy nás motivujú, nešetrite preto svojimi dojmami - spätná 
väzba je dôležitá pre každého, kto niečo tvorí pre ostatných. 
Aj autori príspevkov potrebujú vidieť, či sa ich práca niekomu 
páči, prípadne čo by mali zlepšiť. 
Neváhajte sa zastaviť pri našom klubovom stole na modelár-
skych akciách - radi pokecáme. Alebo pošlite mail, k dispozícii 
je aj téma na modeláskych diskusných fórach. 
Avšak predtým Vás čaká ešte jedna úloha - prečítať nasledu-
júcich 96 strán čísla štyri .... 
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SBD-3 Dauntless
Mierka: 1/48 
Výrobca: Hasegawa 
Forma: RE/plast
Počet dielov: 81 
Doplnky: Verlinden, Eduard

SBD-3  Dauntless 1/48

Už dlhšie som sa pohrával 
s myšlienkou postaviť mo-
del vraku Dauntlessa, hlavne 
kvôli množstvu fotiek, kto-
ré som našiel na internete. 
Keď sa mi skončila škola, a ja 
som nevedel, čo s mesiacom 
voľna, prišiel mi domov dlho 
očakávaný detail set od Ver-
lindenu. A bolo rozhodnuté. 
 

Ako základ som použil stavebnicu 
Hasegawa, teda vlastne len inte-
riér, polovice trupu a kúsok krídla. 
K tomu už spomínaný Verlinden, a 
ešte som pribral klapky od Eduar-
du. Kvalita stavebnice i leptov je 
výborná, no výhrady smerujem do 
Belgicka: Rezinové diely neostré, 
všetko väčšie, alebo menšie ako 
by bolo treba. Aspoň že ich lepty 
ako-tak sedeli. 
Celý model som onitoval, vyrezal 
niekoľko otvorov a pustil sa do 
stavby.
Tá začala interiérom, s trochou 
snahy, leptov a medených drôti-
kov (keď dáme koniec tenkého 
medeného drôtiku do plameňa, 
meď sa roztaví a vytvorí na konci 
malú guľôčku – stačí skrátiť driek 
a máme hotovú páčku) som vylep-
šil inak chudobný interiér a začal 
s jeho farbením. Základ tvorí kla-

sická Interior green, namiešaná od 
oka z rôznych syntetických farieb, 
čo mám doma. Následne som po-
vrch výrazne zosvetľoval, takmer 
až pieskovou farbou a nasledovali 
rôzne odreniny. Potom som zobral 
kriedy/pastely/pigmenty (s úspe-
chom používam strúhané suché 
pastely Toison D́ Or) a namiešal 

som si niekoľko odtieňov rôzne 
„hrdzavých“ prachov. A týmito 
zmesami som začal tupovať po-
vrch plastových dielov. Odtiene boli 
zámerne svetlejšie ako som chcel, 
lebo po zalakovaní vždy stmavnú. 
Po kriedach som interiér zalakoval, 
urobil výrazný wash hnedočiernou 
farbou a celok usadil do trupu.

SBD šesťdesiat rokov po vojne

►
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Na rad prišiel chvost. Predloha ho 
mala čiastočne odtrhnutý a ja som 
rozmýšľal, ako to vhodne previesť 
do tejto mierky. Voľba padla na 
plech z plechovkovej kávy, preto-
že obal čajových sviečok mi prišiel 
príliš poddajný. Plechovku som 
rozrezal, a nad sporákom z oboch 
strán opálil. Z jednej strany zmiz-
la škaredá reklama, z druhej sa 
scvrkla nejaká fólia a celý plech 
sa stal tvárnejším. Potom som si 
rozvrhol, ktoré panely stvárnené 
z plastu chcem nahradiť kovový-
mi a tie som vystrihol z plechu a 
onitoval. Nasledovalo zaškrabanie 
panelov plastových pod okraj oko-
litého povrchu, aby nové prilepené 
plechové panely nevytvárali schod. 
A nakoniec už len ostávalo dotvo-
riť vnútornú konštrukciu chvosta 
a konce panelov „potrhať“, na čo 
som s úspechom využil pinzetu a 
manikúrové nožničky.
Inštalácia klapiek bola bez akých-
koľvek záludností, len je treba dať 
pozor pri brúsení krídla, kde je 
plast nutné čo najviac stenčiť.
A teraz spomínané krídlo. Teda to, 
čo z neho ostalo. Pôvodné diely 
som rozrezal a vrchné časti prilepil 
k trupu, čím som si jednak ušetril 
prípadné tmelenie, a zároveň pri-
pravil pôdu na tvorbu vnútornej 
konštrukcie krídla. Tá bola vyrá-
baná na oboch poloviciach krídla 
súčasne, za pomoci evergreenov 
a plastových doštičiek. Nádrže sú 
vybrúsené zo zvyškov rezinu a 
doplnené plechovými popruhmi. 
Ostatné vybavenie vzniklo z plas-
tových tyčiniek a rôznych drôtov. 
Nakoniec som vlepil prepážku za-
braňujúcu pohľadu skrz krídlo a 
celok skompletoval.►
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Teraz to príde! Priložil som moto-
rovú priehradku na trup... Tri se-
kundy trápneho ticha a potom len 
nadávky. On je ten diel skutočne 
menší ako prierez trupu?! Ale dlho 
som sa tým netrápil, priečku oboh-
nal po obvode profilom Evergreen 
o hrúbke 1,5 mm, dobrúsil a ne-
jako dopasoval k trupu. Trochu 
som mal strach, či takáto radikálna 
úprava nebude mať vplyv na geo-
metriu celej motorovej zostavy, no 
moje obavy sa našťastie nepotvr-

dili. Priehradka usadená, idem na 
trubkovú konštrukciu motorového 
lôžka. Z priloženej rúrky som pod-
ľa návodu začal odrezávať osem 
kúskov, každý o predpísanej dĺž-
ke 25mm...  Jeden, druhý... Spo-
menul som, že daná rúrka mera-
la len 12 cm? Zvyšné 4 som teda 
musel urezať z inej rúrky, to by 
nebol problém, len sa čudujem, či 
som omylom nedostal do balenia 
tú druhú rúrku, alebo je chybný 
návod, pretože 2,5 cm sa ukázalo 

zbytočne veľa. Teraz už je to jed-
no. Konštrukcia hotová, na prie-
hradku dolepených zopár detailov 
vrátane nádrže a ostával mi sa-
motný motor, ktorý je v porovnaní 
s Airesom vyložene hnusný, no na 
môj účel postačujúci. Problém bol 
iba s umiestnením kovového prs-
tenca okolo motora, na ktorom sú 
uchytené klapky motora. Samotný 
motor išiel nateraz dočasne nabok, 
a začal som s povrchovou úpravou 
trupu.►
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Ako základ pre ďalšie postupy mi 
poslúžil nástrek nejakým svetloše-
dým syntetickým odtieňom, zmie-
šaným so striebornou revellkou 
v pomere asi 1:3. Tým sa docielil 
efekt opotrebovaného hliníka. Ná-
sledne som zosvetľoval stredy pa-
nelov a stmavoval okolie paneláže. 
Netreba sa báť to trošku prehnať, 
pretože v ďalšej fáze patinovania 
z nej aj tak nebude veľa vidieť. Po 
postshadingu som ešte pištoľou 
naznačil postupujúcu koróziu, hlav-
ne na zvyškoch krídel a v podvoz-
kových šachtách, osvedčila sa mi 
Humbrol 113 zmiešaná s kvapkou 
striebornej. 
V tejto fáze bola pištoľ vymenená 
trojnulkovým štetcom a začal som 
robiť oprýskaný povrch. Vyskúšal 
som odreniny maľovať asi štyrmi 
odtieňmi šedých farieb, prevažne 
svetlejších, a tiež som riskol strie-
bornú zmiešanú s kvapkou zelenej, 
čo však bola chyba, lebo odreniny 
touto farbou príliš svietili, a mal 
som čo robiť, aby som ich krieda-
mi potlačil do prijateľného odtie-
ňu. A teraz filtre. Niekoľko odtie-
ňov šedých, a dva červenohnedé 
v oblasti skorodovaného materiá-
lu. V tejto fáze som  strekol mo-
del lesklým Tamiya lakom, a urobil 

wash zmesou antracitovej revellky 
a sienny pálenej. Nasledoval jem-
ný drybrush hlavne v oblasti vnú-
tornej konštrukcie krídla, doladenie 
niektorých miest kriedami a záve-
rečný polomatný lak. 
Dolepil som motor, nad sviečkou 
ohnutú vrtuľu, a guľomety, ktorých 

silnú vrstvu hrdze sa mi podarilo 
dosiahnuť rozpustením nastrúha-
nej kriedy v benzoliehu v takom 
pomere, že vzniknutá zmes mala 
kašovitú konzistenciu. Rámovanie 
kabíny je opäť z plechu od kávy.
Výsledok sa mi veľmi páči, no už 
teraz počujem kritiku hovoriacu o 

prepatinovaní, omaľovánke a po-
dobne... ■

Peter Straka 
foto autor a Vlado Begera
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McLaren M 23
Mierka: 1/20 
Výrobca: Iritani
Forma: multimedia

Co ví průměrný československý modelář o Brazílii? Patrně to, že 
je to země výborných fotbalistů, skvělé kávy a že tam existuje 
karneval, kterého se účastní patrně samé chudé dívky, protože 
ušetří jen na velmi malé kostýmy. Výjimku nepředstavují ani 
modeláři specializující se na běžná auta. Nejzasvěcenější je tak 
úzká spiklenecká sekta kolem modelů vozů Formule 1. Ti vědí, 
že Brazílie patří k největším producentům resinových staveb-
nic formulí, což má na svědomí hned několik výrobců. Jednou z 
nich je firma IRITANI.

Hlavní zájem brazilských výrobců 
je pochopitelně soustředěn pře-
vážně na vozy spjaté s brazilskými 
piloty. Protože současné typy rych-
le dodávají na trh hlavně japonské 
manufaktury, soustředí se Brazilci 
spíše na 70. léta, kdy Jihoameričani 
začali pronikat do Evropy. Jedním z 
typů, které tak IRITANI nabízí je 
slavný McLaren M23.
Typ M23 se poprvé objevil na zá-
vodech v roce 1973, jeho vrchol 
přišel o rok později, kdy na něm 
Emerson Fittipaldi získal svůj dru-
hý titul mistra světa. Po částečné 
modifikaci pak přišel druhý vrchol 
vozu v roce 1976. Já ale dostal 
nejprve do rukou rannou variantu 
1973.
Stavebnice je klasickým multime-
diálním kitem. Základ představuje 

polyuretanový odlitek monokoku, 
podlahy, přídě, sacího koše a zad-
ního spoileru. Po přestříkání sur-
facerem povrch odlitků, bohužel, 
prozradí četné bublinky. Dále sta-
vebnice obsahuje planžetu s lepty, 
kovové pružinky tlumičů, sáček od-
litků z bílého kovu, zahrnující hlav-
ně díly zavěšení kol a plastikový rá-
meček s motorem Ford Cosworth. 
Ten je kompletně převzat ze sta-
vebnic japonské Tamiye, pro které 
je univerzální, stejně jako disky kol 
a gumové pneumatiky. Celou se-
stavu doplňují obtisky, které jsou 
kapitolou samou pro sebe a na je-
jich hodnocení ještě dojde. Návod 
je vcelku přehledný, oceňuji přede-
vším výkres v měřítku 1:20, který 
usnadňuje kompletaci.
Stavbu jsem začal od monokoku. 

V době, kdy jsem ještě pracoval 
na jiném modelu jsem si vždy od-
skočil k „mekáči“ a resinový odlitek 
jsem vždy přebrousil a následně 
přetmelil, vše tak dlouho, až jsem 
dospěl k uspokojivě hladkému po-
vrchu bez defektů. To trvalo skoro 
dva měsíce, naštěstí jsem nedělal 
na dílu denně. Pak přišla chvíle na-
pravit první chybu modelu. Přední 
tlumiče byly na skutečném voze 
uloženy v jakési šachtě ústící na vr-
chu a na bočnici karoserie. Původní 
prostor jsem brutálně vyboural a 
šachtu jsem sestavil nově z kousků 
víček od hořčice. Lept, který měl 
vše shora krýt jsem zahodil. Vše 
jsem opět dotmelil a celý monokok 
jsem přestříkal bílým surfacerem. 
Na bočnicích jsem ještě pomocí 
destiček a plastových profilů vy-
ostřil resinové hrany a doplnil lišty, 
po další vrstvě surfaceru jsem pak 
monokok nastříkal bílým sprejem 
Tamiya TS-26. Pokud máte pocit, 

Rychlá kola 
z brazilského resinu

►

McLaren M 23
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že něco chybí, pak je to díl podlahy. 
Ten jsem zatím záměrně vynechal, 
protože po jeho osazení bych těž-
ko stříkal vnitřky bočnic, přivádějí-
cí vzduch k chladičům. Když už byl 
monokok nastříkaný, rozhodl jsem 
se dodělat zbarvení kompletně. 
Oranžovou barvou jsem nastříkal 
bočnice, pro ten účel se dobře ho-
dila matná lihová oranžová Agama, 
na vrchní díl karoserie jsem nastř-
kal černé a rudé vrcholky písme-
na „Y“, symbolizující kosmetickou 
firmu YARDLEY. Vůz z roku 1973 
byl totiž poslední „necigaretový“ 
McLaren. Hlavním sponzorem byla 

zmíněná kosmetická společnost 
rodiny Revlonů. Jedním z pilotů 
týmu pak byl jistý Peter Revson, 
což není nic jiného než pseudonym 
syna majitele společnosti, Petera 
Revlona.(Pozn.: Zkratka z Revlonś 
son - Revlonův syn). Po nástřiku 
doplňků jsem celý monokok dostal 
do lesku lakem Gunze Superclear 
a připravil jsem se na nanášení ob-

tisků.A tady jsem poprvé narazil.
Obtisky jsou spíše amatérské kva-
lity, bohužel, krycí vrstva laku se 
po odstřižení z aršíku samostatně 
odloupne. Přesto jsem většinu de-
kálů na model dostal, i když hlavně 
u tenkých linek na karoserii to byl 
poměrně problém. Rozpadly se mi 
pouze některá loga na bočnicích, 
takže mi nakonec nezbylo nic jiné-
ho než si tyto reklamy namalovat v 
Corelu a natisknout na čistý obtis-
kový papír na inkoustové tiskárně. 
Celý hlavní díl jsem pak opakovaně 
lakoval, brousil a leštil, až vznikl 
ten správně lesklý povrch. Stejně 

jsem následně zhotovil příď vozu, s 
jedinou odchylkou, kterou předsta-
voval přední spoiler z bílého kovu. 
Po navrtání pomocných čepů ale 
šel solidně přilepit a následně i do-
tmelit. Identickým způsobem pak 
vznikl i zadní spoiler a sací koš, u 
nás populárně zvaný „komín“.
Tím byla hrubě hotová karoserie 
vozu a na řadu přišly detaily. Nej-

prve jsem do bočnic vlepil odlitky 
radiátorů chlazení, před ně jsem 
umístil šikmo sítko proti nečis-
totám (síťovina PLUS MODEL), Z 
destiček stejného výrobce jsem 
vyrobil „plechové“ boky vany ko-
kpitu, které jsem alespoň odvrtá-
ním „onýtoval“ a potřel hliníkovou 
pastou AGAMA.Palubní desku jsem 
udělal novou, doplněnou zadní-
mi částmi „budíků“, kabely z nich 
jsem svedl do přídě. Sedačku jsem 
upravil ze stavebnice, protože jsem 
k ní nesehnal dost podkladů, Pásy 
jsem udělal nové, ovšem s požitím 
originálních leptů spon. Nezbytnou 

součástí kokpitu je volant, který je 
bez úprav a řadící páka na pravé 
straně. Aby na jezdce nefoukalo, 
měl před sebou plexisklový ští-
tek. Ten je ve stavebnici dodán ve 
formě vakuového výlisku, naštěstí 
hned ve dvou kopiích. Pokud mohu 
radit, vybruste horní i dolní okraj 
výlisku na rovné ploše se smirkem. 
Samotného mne překvapilo že ►
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díl dosedl na monokok velmi dob-
ře. Před definitivním přilepením 
na monokok (průhledné díly lepím 
lesklým lakem) jsem jej ovšem ze-
vnitř nastříkal naředěným trans-
parentním žlutým lakem Tamiya. 

Aby vše bylo jako doopravdy, do 
navrtaným otvůrků jsem umístil ja-
ponské kovové nýtky HIRO. Teprve 
v této fázi jsem monokok zespo-
du uzavřel podlahou, kterou jsem 
opatrně na již nabarveném bloku 
dotmelil a opatrně dobarvil. 
 Oblast za hlavou pilota jsem vyba-
vil palivovými rozvody, ochranným 
obloukem a hasícím přístrojem. 
Později jsem sice vše zakryl sa-
cím košem, ovšem premiéra vozu 
na soutěži v Pardubicích proběhla 
s odkrytovaným motorem. Do ša-
chet tlumičů jsem vyrobil z kousků 
plastiku konce horních ramen za-
věšení a osadil jsem pružiny s pís-
ty. Zbytek předního závěsu jsem 
použil převážně ze stavebnice, 
stejně jako brzdy. Problémem 

bylo jedině lepení ramen zavěšení 
z bílého kovu „natupo“, ale opatrné 
zacházení model snese. V této fázi 
jsem dokončil celou přední část 
vozu a pustil se do zádě. 
Sestavení bloku motoru a pře-

vodovky nečinilo větší problémy, 
stejně jako zadní závěsy kol. Motor 
jsem spojil s chladiči  „trubkami“ 
z ohýbaných profilů EVERGREEN. 
Palivové rozvody jsou ze silikono-
vých hadiček STUDIO 27, oplete-

►
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né hadičky dodal stejný výrobce.
Koncovky ve formě šroubení jsem 
natřel modrými a červenými laky. 
Motor je hodně odkrytý a tak je 
důležité, aby byl logicky spojený 
se zbytkem vozu. Samozřejmě, 
všechny armatury a kabely se po-
vede udělat málokdy, podstatné je, 

aby motor byl chlazený, aby do něj 
nějak šlo palivo, aby byla ovládaná 
převodovka. Nezapomeňte také na 
zadní brzdy, které byly v 70.letech 
většinou na zadní nápravě umístě-
ny hned u převodovky, já jsem pro 
větší realitu odvrtal chladící otvo-
ry brzdových kotoučů. Pokud toho 

dosáhnete, zbývá vám již jen in-
stalovat zadní kola, všechny pneu-
matiky jsem pak vybavil na discích 
imitací ventilků a pláště jsem po 
obroušení dělící hranice forem po-
psal křídami. Posledním úkolům už 
bylo jen osazení zadního spoileru. 
První setkání s exotickým bra- ►
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zilským výrobcem pro mne proběhlo příjemně. 
Cena stavebnice je sice dosti vysoká, model je 
k dispozici jedině dovozem přes internet, ovšem 
díky tomu, že jsem McLaren stavěl na zakázku 
pro kolegu, rozhodl jsem se pořídit si slavnou mi-
strovskou verzi z roku 74. V současnosti ji mám 
již doma a těším se, že v mé sbírce přibude slav-
ná „cigaretová krabička“ E. Fittipaldiho.

Petr Hromada

■
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GATO class submarine

Po otvorení rozmernej krabice ma 
čakal príjemný pohľad na kvalit-
né a hlavne veľmi presné výlisky 
s jemnými detailmi, ktoré majú 
kombináciu negatívneho a pozitív-
neho rytia. Model má impozantné 
rozmery a pár rokov dozadu by mi 
ani vo sne nebolo napadlo, že si 
niekedy niečo tak “veľké” posta-
vím. Teraz som ale rád, že som sa 
do toho pustil. 
Pred stavbou takto veľkého mo-
delu mi nezostávalo nič iné, ako, 
samozrejme, preštudovať si sta-
vebný návod a vybrať si schému 
kamufláže. Po zakúpení kovových 
dielov českej firmy Eduard som 
musel študovať, ako dať dohro-
mady také veľké množstvo dielov 
modelu a jeho doplnkov.
Stavbu som začal zlepením trupu. 
Ten sa skladal z troch častí. Všet-
ky časti som musel zlepiť a ne-
chať ich niekoľko dní preschnúť, 
aby trup, ktorý z toho vytvorím, 
bol rovný a presný. Všetkých šesť 
dielov trupu sedelo dokonale, a 
úprimne podotknem, že za celý 
svoj ostatný modelársky život som 
nelepil presnejší model. Po doko-
nalom preschnutí trupu som prile-
pil jeho hornú časť – palubu. Tá 
sa skladala z troch dielov. Nebolo 

Drobček do každej obývačky

treba tmeliť, stačilo prilepiť a bolo 
to hotové. Takto hotový celok som 
nechal viac ako jeden týždeň vy-
schnúť. Viacerí známi, keď videli 
model rozostavaný nechápali, že 
som hlavné spoje zlepil s lepidlom 
a prebehol hrany, pričom nevznikli 
žiadne medzery, ani nič podobné.
Osobitnou časťou stavby bola 
kotva a taktiež stojan spolu s lod-
nými vrtuľami. Tie boli v modeli 
nádherne vylisované, stačilo ich 
zľahka oddeliť od rámčeka a pre-
brúsiť.

Na ich nastriekanie som minul celú 
jednu farbu Alclad, ktorá má ob-
jem 28 ml!!! Použil som odtieň me-
dená - dúfam, že správne.

Modelmi ponoriek v mierke 1/72 trafil modelársky koncern Re-
vell klinec po hlavičke. Nepamätám sa, či niekedy v histórii mo-
delárstva vyrábala nejaká firma takéto stavebnice. Po nemec-
kom stroji prináša Revell aj jej spojenecký protipól, ako veľkú 
novinku pre rok 2007. Ak modelára tento druh modelov neoslo-
ví tvarom, tak určite apoň jeho veľkosťou.

US Navy GATO-CLASS 
Submarine
Mierka: 1/72 
Výrobca: Revell
Rok: 2007
Forma: Nová/plast 
Počet dielov: 266 
Doplnky: plechy Eduard

►
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Ponorku som sa rozhodol rozdeliť 
na dva stavebné celky. Jedným 
bola veža, druhým samotný trup. 
Bolo to kvôli lepšej manipulácii po-
čas stavby, patinovania a strieka-
nia. A naozaj, ukázalo sa mi to ako 
veľmi dobrý a múdry krok. Neviem 
si totiž predstaviť, že by bol model 
celý zlepený počas stavby. Takto 
som venoval každému celku pozor-
nosť samostatne. Veľmi som čakal 
na okamih, kedy ich zlepím dokopy 
a uvidím celú ponorku.
Pre zatraktívnenie modelu som si 
zakúpil tri sety kovových dielov 
Eduard. Všetky mali vo vnútri svoj-
ho obsahu dve planžety veľkosti 
A5. Dobré, že? Na trh sa dostali až 
potom, ako som mal ponorku už 
zlepenú. Našťastie som však nič 
nemusel upravovať - diely som le-
pil rovno na povrch modelu a po-
užil som ich veľké množstvo. Hor-
nú palubu nahradili tak do 2/3 jej 
celkovej plochy. Firmu Eduard však 
musím skritizovať. Plechy nie sú 
urobené presne. Keď som ich lepil 
na palubu, musel som ich upravo-
vať a prispôsobovať veľkosti mo-
delu. Keby som tak neurobil, na 
okrajoch trupu by boli vznikli via-
ceré, pre mňa nežiadúce medze-
ry. Kovové diely mimoriadne oživili 
detaily veže, paluby a za najkrajšie 
považujem bočnice trupu s radmi 
nitov, ktoré modelu naozaj pridali 
na kvalite.
Počas celej stavby modelu som ho 
musel mať umiestnený na pod-
stavci. Bez neho by mi ponorka 
ľahko spadla na zem a mohli by sa 
z nej odlomiť diely. Mimochodom, 
podstavec má viac ako 40 cm!!! ►
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Samostatnou kapitolou stavby 
bola veža. Tú som zlepil z dvoch 
hlavných dielov a po dokonalom 
preschnutí (kvôli udržaniu jej ge-
ometrie) som nalepil kovové diely, 
vrátane jej paluby. To ju výrazne 
oživilo, ako je možné vidieť na fot-
kách. Priamo v modeli sú na nej vy-
lisované veľmi pekné detaily, ktoré 
som doplnil kovovými dielmi českej 
firmy Eduard. Mal som malé prob-
lémy so zábradlím, to bolo priamo 
v stavebnici polámané, takže som 
ho musel zliepať dokopy a brúsiť. 
Našťastie som takto tento prob-
lém vyriešil. Veža spolu so zbraňa-
mi tvorila počtom dielov najväčšiu 
časť stavebnice. Hnevalo ma na 
nich, že veľkú časť z nich som mu-
sel čistiť od náliatkov, otrepov a 
občas aj malých prepadlín.  

Jedným z problémov, ktorý sa pri 
stavbe vyskytol bolo to, že po zle-
pení modelu som musel brúsením 
vykonať úpravy. Zvary medzi pa-
nelmi trupu boli naznačené po-
zitívnym nitovaním, ktoré sa mi 
bohužiaľ kvôli brúseniu a malému 
tmeleniu na trupe stratili.
Na rad teda prišli plastikové pro-
fily značky Evergreen a pozitívne 
zvary som si musel zložito vyrobiť 
z plastiku. Našťastie, vyzerajú ako 
originál zo stavebnice. Pre tých, 
ktorí sa rozhodnú model stavať 
odporúčam, aby sa vyhli tmeleniu 
a brúseniu v miestach zvarov. Po-
zitívne linky sa obnovujú skutočne 
ťažko.
Model z hľadiska jeho stavby hod-
notím veľmi pozitívne, čo ma skla-
malo, boli malé diely a návod. Ten 
je podľa môjho názoru veľmi jed-
noduchý a neprehľadný. Pri väčšom 
množstve dielov som mal problém, 
ako a kam ich mám umiestniť. Asi 
ako najväčší problém sa mi to ►
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zdalo pri umiestňovaní drobných 
dielov na palubu - mal som prob-
lém s ich lokalizáciou. Môj odhad 
je, že viac ako 2/3 drobných dielov 
som musel prácne brúsiť a zabralo 
mi to zbytočne veľa času.
Výber kamufláže ostal pri sché-
mach z návodu. Neviem, či v sú-
časnosti už niektorý z výrobcov 
dekálov nejaké uviedol na trh. Ja 
som dekály použil priamo z mode-
lu, zvolil som stavbu verzie U.S.S. 
Rock/S. S. 274, Pearl Harbor, 1945. 
Rádio kód: November – Whiskey 
– Lima – Golf. Dekály, aj keď ich 
bolo málo, bez problémov okopíro-
vali povrch a sadli si „na miesto“. 
Kamufláž je trojfarebná a ponor-
ka je celá šedo-čierna. Pôsobí až 
chladným dojmom. 
 
Postup pri striekaní a vytvore-
ní patiny:
1.) na celý model som naniesol 
sprejom Gunze Sangyo Mr. Surfa-
cer 1000 a nechal som ho schnúť 
viac ako dva dni. Vytvoril mi ideál-
ny základ pre striekanie povrchu a 
patinu
2.) preleštenie základovej farby 
brúsnym papierom zrnitosti 1500 
– 2500, samozrejme pod vodou a 
prebrúsenie leštiacou pastou Gun-
ze Sangyo. Nasledovalo dokonalé 
preschnutie - aspoň 2 dni
3.) mixom farieb čierna + tmavá 
šedá som nastriekal preshading na 
celý model vrátane veže a stredu 
polí medzi jednotlivými zvarmi
4.) nastriekanie ďalších odtieňov 
farieb za účelom rozbitia jednotvár-
nosti kamufláže rôznymi kombiná-
ciami šedej a čiernej. Hnedú som 
kvôli olejovej farbe nepoužíval
5.) nastriekanie kamufláže kamuf-
lážnymi farbami Gunze, ktoré som 
si sám namiešaval z rôznych odtie-
ňov – šedá, čierna, hnedá atď. Tu 
bola asi najvyššia spotreba farieb
6.) rozbitie kamufláže – striekanie 
viacerých vrstiev rôznych odtieňov 
farieb, ale už po tom, ako bola zá-
verečná kamufláž hotová
7.) aplikácia lesklého laku Gunze 
Sangyo Mr. Super Clear II – jed-
na vrstva, riedená originálnym rie-
didlom – pri tomto striekaní bola 
nevyhnutná maska 3M. Lesklý lak 

som riedil v pomere 1:3 a strie-
kal som na celý povrch iba jednu 
vrstvu
8.) vytvorenie „chipped paint“ – 
odrenín, ktoré som maľoval farba-
mi Vallejo – rôznymi šedými a čier-
nou štetcom veľkosti č. 2, na rôzne 
miesta po celom povrchu ponorky. 
Nebolo jednoduché trafiť odreniny 
tak, aby to pôsobilo vierohodne
9.) nanesenie dekálov za pomoci 
Gunze Sangyo Mr. Mark Softer a 
teplej vody. Vždy pri aplikácii de-
kálov používam vodu, ktorá má 
teplotu minimálne 50 stupňov
10.) wash urobený olejovou far-
bou – odtieň siena pálená, ktorú 
som riedil riedidlom Mig producti-
ons v pomere asi 1:10. Výrazne to 
prispelo k vytvoreniu „hrdzavého“ 

povrchu
11.) aplikácia pololesklého laku 
Gunze Sangyo so šedým nády-
chom. Namiešaný bol spolu s mat-
ným a pololesklým lakom Gunze 
ako základový lak pred nanesením 
filtrov
12.) nanesenie filtrov – riedidlo Mig 
+ olejové farby. Nanášal som ich 
na celý trup a vežu – zmenili tón 
farby. Odtieň olejových farieb som 
použil rôzne šedé a žlté, riedené 
boli 1:10
13.) Jemný drybrush veľkým guľa-
tým štetcom šedou farbou Vallejo
14.) záverečný matný lak Mara-
bu riedený syntetickým riedid-
lom S6006. Nastriekané boli dve 
vrstvy
Po aplikácii patiny prišli na rad ►
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výplety lán a zástavy. Revell do 
stavebnice vložil veľmi kvalitné 
lanko. Výborne sa napínalo, ľahko 
sa rezalo a lepilo. Minul som celé 
balenie, ktoré bolo určené pre 
model. Podľa nepresného návodu 
som ho lepil na ponorku. Na záver 
som nalepil malé zástavky, ktoré 
boli vytlačené na bielom papieri, 
zrejme atramentovou tlačiarňou, 
priamo výrobcom.
Nakoniec som na model prilepil 
zvyšné detaily a jeho časti, ako 
napríklad kanóny, vežu, laná, zá-
stavy a rôzne iné drobné veci. Z 
môjho dlho rozrobeného projektu 
teda vyšiel krásny model, na ktorý 
som hrdý a denne sa naň pravidel-
ne pozerám. 
Dúfam, že o chvíľku sa pustím do 
stavby ďalšej ponorky, U Boat VII. 
Tá je nemecká, na rad príde teda 
zákonite iná kamufláž a samozrej-
me, niečo jej treba aj otvoriť. Na-
príklad časť trupu? 
Stavbu Gato neodporúčam málo 
trpezlivým a neskúseným mode-
lárom. Výsledok (ponorka zmenila 
vzhľad mojej obývačky) je impo-
zantný a vytvoril mi úplne iný po-
hľad na modelárstvo. V ostatnom 
čase som sa venoval totiž iba lie-
tadlám. 

Použitý materiál a farby:
Sekundové lepidlo 3 g – 10 balení
Gunze Sangyo Mr. Surfacer 1000 
sprej – 1 balenie
Gunze Sangyo Mr. Surfacer 1200 
sprej – 1 balenie
Gunze Sangyo Mr. Super Clear – 1 
balenie
Gunze Sangyo Mr. Color Thinner 
– 300 ml
Rôzne odtiene farieb Gunze 
Sangyo – asi 10 fľašiek
Injekčné striekačky 5 ml – 30 ks
Lepiaca páska Kabuki – asi 30 m
Brúsny papier – asi päť A4 
rôznych zrnitostí
Gunze Sangyo Mr.Disolved Putty – 
½ fľaše 
Olejové farby Winston&Newton – 
½ tuby

Rozmery postaveného modelu:
Dĺžka – 132 cm
Výška – 40 cm vrátane stojana
Šírka – 25 cm v najhrubšej časti – v strede
Polica, na ktorej je umiestnený – 150 cm

Tomáš Juriga
foto autor a Vlado Begera

■
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Model na recenziu venovala 
firma HT Model.
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V ponuke stavebnice značiek:

TRISTAR
Trumpeter 
EDUARD  
AFV
DRAGON
Heller

Academy   
Tamiya
Hasegawa  
Hobbyboss
MPM
Fujimi

Special Hobby
Hobbycraft
Airfix
Italeri
Revell   

Farby a chémia značiek:

GSI (Gunze)
Revell

kovové farby ALCLAD II

Doplnky značiek:

Griffon
Aires

EDUARD

Striekacie pištole 
FENGDA už od 599,-

Kompresor FENGDA s 
tlakovou nádobou len 

za 4690,- s DPH

- možnosť komisionálneho predaja Vašich modelov
- tovar posielame aj na dobierku.
- pri väčších odberoch ponúkame zľavy

Nájdete nás na adrese: 
J.Kostku č.10, Malacky 
(oproti Kinu Záhoran)

 modely.obchod@gmail.com

WWW.MODELSHOP.SK
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Základom tankových jednotiek 
U.S.Army (ale aj U.S.Navy) sa 
po druhej svetovej vojne stal 
vývojový rad tankov začínajú-
ci typom M-26 „Pershing“. Ten 
ešte stihol nasadenie v Európe 
na sklonku druhej svetovej 
vojny a spolu s typmi M-46 a 
M-47 bol jednou z hlavných 
tankových zbraní vo vojne na 
kórejskom polostrove. 

Je to škoda, no žiadny z týchto 
tankov sa nevyrába ako klasický, 
striekaný model v mierke 1/72 (aj 
keď Trumpeter ich už má uvedené 
ako novinky v tohtoročnom kata-
lógu). Po nich nasledoval typ M-48 
v rôznych verziách. „Patton“ zažil 
dni najväčšej slávy počas vojny vo 
Vietname. Doteraz je na trhu len 
starý model pôvodom od firmy 
ESCI. Ten bol postupne prebaľo-
vaný rôznymi značkami modelár-

M60A1 with ERA

skych firiem (momentálne je to 
Revell). Samotný model nie je zlý, 
jeho obrovskou chybou sú však 
zjednodušené kolesá podvozku a 
zlé pásy. Na trhu sú však už mno-
hé opravné a vylepšujúce sady, 
napríklad od firmy Goffy. Teraz sa 
dostávame k typu M-60, ktorý už 
počas vojny vo Vietname existoval, 
no do Ázie putovali len verzie pre 
ženistov. Tie boli vybavené navija-
kom a žeriavom, vyzbrojené boli 
len mínometom umiestneným vo 
veži.
Minulý rok sa v katalógu Revell 
objavil typ M-60 „Patton“, čo sľu-
bovalo vysokú kvalitu stavebnice. 
Pohľad do štandardne čiernej kra-
bičky tento dojem len potvrdzoval. 
Ja som však zatiaľ odolal a počkal 
som si na vydanie verzie s reaktív-
nym pancierom.
Tanky M60A1 „Patton“ americkej 
námornej pechoty boli prvé, ktoré 

mierili cez saudsko-arabskú hrani-
cu do Kuvajtu. Bola to prvá reakcia 
západu na irackú agresiu voči Ku-
vajtu, ešte pred operáciami Púštna 
búrka a Púštny štít. A práve tank 
z tohto obdobia ponúka s nápisom 
„Saddamizer“ veľmi pekný obrázok 
na krabici.
Model zložíme z perfektne vyliso-
vaných dielov, hľadanie nejakých 
prepadlín alebo iných chýb by bolo 
strácanie času, ktorý môžeme ve-
novať stavbe. Pásy sú z tvrdého 
plastu a sú rozdelené do kratších 
a dlhších úsekov. Z dekálov si mô-
žeme vybrať stroje s prídavným 
pancierom aj bez neho. V prípade 
takejto atraktívnej predlohy ale asi 
každý siahne po prvej možnosti a 
postaví si stroj z nasadenia v Ku-
vajte.
K samotnej stavbe nie je veľmi čo 
písať, pri dodržaní krokov v sta-
vebnom návode model postaví 

“Saddamizer” 

M60A1
Mierka: 1/72
Výrobca: Revell
Počet dielov: 182
Forma: nová, plast

►
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aj začiatočník. Návod nás aj včas 
upozorní na prípadné rozdiely vo 
verziách s reaktívnym pancierom, 
alebo bez neho. Mne osobne stav-
ba tohto modelu zabrala len dva 
krátke večery. To, že stavba je jed-
noduchá však ešte neznamená, že 
aj model je zjednodušený! Budete 
prekvapení množstvom krásnych 
detailov, ktorými je tank posia-
ty. Jediná drobnosť je absencia 
ochranného pletiva na konštrukcii 
koša na vezenú výstroj. To sa však 
dá ospravedlniť - takýto detail je v 
tejto mierke jednoducho z plastu 

ké tanky skoro až charakteristic-
kým znakom.
Tank som nastriekal od oka namie-
šanou svetlo pieskovou akrylovou 
farbou zn. Revell. Tieto farby mám 
už odskúšané a pracuje sa mi s 
nimi veľmi dobre. Dajú sa riediť 
vodou alebo liehom, čo mi veľmi 
vyhovuje. V poslednej dobe via-
cero modelárov upúšťa od tech-
niky zosvetľovania väčších plôch 
striekaním svetlej farby, preto som 
si chcel vyskúšať aj ja túto metódu 
spracovania povrchu modelu. ►

nevyrobiteľný. Nie je však problém 
ho nahradiť leptanou sieťkou. Ja 
som kôš radšej ovešal množstvom 
rôznej bagáže z rezinových dopln-
kov, ktorá je pre moderné americ-

Model na recenziu venovala 
firma HT Model.
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Hneď po nástreku farby som preto 
model prestriekal lesklým syntetic-
kým lakom a odložil na 24 hodín. 
Patinovanie washom a rozmýva-
ním bodiek rôznych odtieňov ole-
jovej farby už asi každý pozná, ja 
osobne som ešte nič lepšie nevy-
myslel, takže to tu nemusím príliš 
rozpisovať. Na záver som celý mo-
del prestriekal matným akrylovým 
lakom a model trocha dry-brusho-
val bielou farbou. Keďže je to tank 

z púšte, treba ho ešte trocha po-
prášiť pieskovým pigmentom, ale 
s mierou aby som si nezničil pred-
chádzajúcu prácu.
Podložka bola jednoduchá, do 
tmelu ONE-TIME som zamiešal 
pieskový pigment (rovnaký, aký 
som použil na podstavec), popri-
dávaním zopár kamienkov z ma-
čacieho steliva vznikla pekná malá 
púšť. Pre oživenie a zvýraznenie 
veľkosti tanku som ešte pridal fi-

gúrky dvoch tankistov a dvoch vo-
jakov od f. Preiser. 
Podstavec je trocha naklonený, 
páči sa mi to takto viac, ako rovná 
plocha.

Dovidenia!                                                                                  
 

■

Anton „DOKTOR“ Mizera 
Foto: Vlado Begera
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Tyto úžasně přesné makety u nás 
moc neuvidíte. Nejedná se o „vy-
makané“ modely ze stavebnic, ale 
o naprosté unikáty. Zákazník si pře-
je ten a ten typ v tom a tom měřít-
ku… Takže se mu „prostě“ vyhoví. 
Vše je „hand made“, od první čárky 

na výkresu, po závěrečný lak. Pro-
fesionální modeláři, pracující pro 
tuto firmu, musí vyrobit předlohu, 
formu, laminátové díly, občas něco 
resinů, a z tohoto velmi hrubého 
základu „vysochat“ model, přesně 
tak, jak jej zákazník chce: Chce mít 

otevírací motorový kryt? – Ano, 
musí se vyrobit miniaturní panty 
a kompletní maketa motoru; Chce 
šoupací kabinu? – Ano, je třeba z 
tenkých plechů udělat kolejničky, a 
zákazník si může hrát. O modelech, 
které tady vznikají, a putují do 

Jedinečný skvost od HpH 

Předně bych na úvod rád podotknul, že se tady 
rozhodně nejedná o recenzi, je to malá sonda 
do širokého, a mnohým neznámého „prostoru“ 
modelů na přání, nebo jak to správně nazvat. 
Česká firma HpH se zabývá výrobou hotových 
muzeálních maket již více než 17 let a její mo-
dely jsou naprostou světovou špičkou. V jejím 

programu je cca 400 typů, od první války po 
současnost, měřítka od 1/48 po 1/8, rozma-
nitost opravdu nevídaná. Modely jsou určeny 
např. zahraničním muzeím, movitým sběrate-
lům, nebo třeba pilotům, či vlastníkům spor-
tovních letadel, kteří chtějí mít „svůj“ eroplán 
v malém doma ve vitríně.

Cessna 172
Mierka: 1/25
Výrobca: HpH (CZ)
Forma: pôvodná, laminát

Cessna 172 Skyhawk

►
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nátové modely špičkové kvality, 
tak si vzpomeňte, co lidí a hodin 
práce za každým originálem stojí 
a buďme hrdí, že právě u nás, ve 
středu Evropy, vznikají ty nejpřes-
nější statické makety, které zdobí 
muzea, kanceláře velkých firem, či 
plní vitríny exluzivních sbírek.    

celého světa, by se daly psát ela-
boráty. Já bych vám jen na Cessně 
172 Skyhawk v měřítku 1/25, rád 
ukázal, jak vlastně probíhá stavba 
podobných raritních kousků.
Co dostanu do ruky? No tak v mik-
rotenovém sáčku hlavní díly z lami-
nátu - trup, křídla, VOP. Vylisovaný 
základ kabiny, resinová kola, vrtuli 
- ty jsou „universální“, a slouží jen 
jako základ pro přesný díl. Když 
mám štěstí (a počítá se od stejné-
ho typu více kusů) je na dně sáčku 
i něco resinů do interiéru. K tomu 
všemu balík podkladů, a nazdar 
bazar! Co je docela specifikum, že 
trup není dělený, takže vyfrézovat 
okna, a jimi dovnitř „narvat“ díly in-
teriéru. Né zrovna příjemná práce!  
Protože Cessny, a vůbec sportov-
ní éra současnosti, mají co kus to 
originální interiér. Vše jsem uvnitř 
raději vyrobil nově, dle konkrétní 
Cessny „kakáčka“ (OK-EKK). Vel-
mi „příjemné“ je i stříkaní interiéru 
těmi malinkými okénky. Závěrem 
se kokpit oživí mapami, kufříky, 
ojátky… Vězte, že ve sportovních 
letadlech nebývá právě uklizeno 
jako obývák od vaší manželky na 
Vánoce. No a díky  tomuto „borde-
lu“  je i pečlivě postavený interiér 
ještě o 50% lepší. Protože model 
musí být „odolný“, zákazníci po-
většinou nejsou modeláři, a mo-
hou leccos nechtěně ulomit, je vše 
vyztuženo železem. Ocelové dráty 
jsou skoro všude (něco jako v mé 
tělesné schránce po x bouračkách 
na motorkách). Procházejí centro-
plánem, VOP, podvozky, pitotkami, 
atd. Samozřejmě díly nelícují jako 
v „tamigawě“,  jde o to, mít hru-
bý základ. Zbytek tmelit a tmelit. 
Na laminát je opět nejlepší použít 
dvousložkový epoxid, na tmelení 
zahuštěný epoxid. No a pak hafo 
broušení, stříkání základovkou, 
aby byl povrch co nejdokonalejší. 
Na sporťáky se většinou nanáší 
bílá, a ta musí být co nejlesklejší. 
A nej, nej je dvousložkový lesklý 
akryl. Ten se leskne tak, jak když  
Cessničku vytlačily právě z výrobní 
linky, a tak to zákazníci chtějí! Čis-
té, lesklé, dokonalé. Jestli čekáte 
na obtisky, čekáte marně. Nejlépe 
je nechat na plotru vyříznout ima-

■

Martin Decarli

trikulaci, a další nápisy z přenášecí 
fólie, a použít je jako masky. 
Jestli vám to připadá jako hodně 
práce, daleko od pravdy nejste. 
Ovšem makety tohoto odvětví, 
opouštějící tuto renomovanou fir-
mu, jsem vám chtěl alespoň na-
stínit, na Cessně v pětadvacetině. 
Tady náročnost celé stavby ješ-
tě „ujde“, ale ti co tvoří například 
F-14 1/18, to je teprve top mode-
lařina! Tak až někde uvidíte lami-
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Ma.K Lunapawn
Vždy som si chcel postaviť nejaké pravé sci-fi. Ne-
vedel som však, čo a od koho sa dá zohnať okrem 
Gundam záležitostí. Raz mi (pri jednom surfovaní po 
jednom japonskom shope) napadlo prezrieť jednotli-
vé kategórie podrobnejšie. V menu sa pod nemecky 
znejúcou položkou “Maschinen Krieger” objavilo pres-
ne to, čo som hľadal. Síce to s Nemeckom nemá nič 
spoločné, nie je to však typicky japonské sci-fi a nič 
na tom nemení ani fakt, že svet Ma.K stvoril Japonec. 
Momentálne je k dispozícii ako plastová stavebnica len 
dvojica modelov (situácia sa však čoskoro zmení!!!). Ja 
som si zvolil Lunapawn.
V neveľkej krabičke je niekoľko rámčekov s dielmi. Je 
ich 81. Na stavbu tohto modelu je určených 78, zvy-
šok je pre iné verzie. Jeden rámček je z vinylu. Tento 
materiál je pružný a umožňuje kĺbové spojenia. Z de-
kálov sa dá postaviť táto jednotka s viacerými znakmi 
podľa fantázie. Vcelku ma prekvapilo, že tieto modely 
nie sú spracované ako figúrky, ale prirovnal by som ich 
skôr k modelom bojovej techniky.
Pred stavbou som si ešte musel rozhodnúť, aké kamo 
použijem. Rozhodol som sa pre púštny finiš. Virtuálne 
(ako sci-fi, no v rámci “histórie”) som si túto jednotku 
zaradil ako pomocný výsadok do prostredia bojov v 
Austrálii. Tento model sa výborne hodil na vyskúšanie 
si techník španielskej školy - t.j. wash, filtre, chipping 
a prácu s pigmentmi. 
Zlepenie modelu bolo bleskové. Problémom je, že vi-
nylové diely sa vlepujú do polovíc rúk a nôh. Pre- ►
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to počas práce troška prekážajú, 
ale hlavne nafarbiť a napatinovať 
ich treba nakoniec, pričom sú už 
vlepené a je k nim horší prístup. 
Zároveň robí problém aj ich pruž-
nosť. Pri nasadzovaní na kĺby ľah-
ko praská a opadáva všetko, čo je 
na nich. Navyše dať dole deliacu 
rovinu na týchto dieloch je pekelná 
úloha. 

Ronald Kvarta

Ma.K Lunapawn
Mierka: 1/20 
Výrobca: Wave
Rok: 2006
Forma: Plast 
Počet dielov: 81

Po zostavení podcelkov som musel vytmeliť a vybrúsiť 
všetky spoje - polovice dielov. Na rad prišiel surf. Po tom 
náznak preshadingu a piesková farba Gunze. Dekály som 
zvolil podľa nálady a prelakoval som ich Tamiya lakom, aby 
som povrch pripravil na olejovú fázu. Filtre som si namiešal 
podľa oka, čo sa mi zdalo vhodné. Prvý filter nedopadol naj-
lepšie, všetko dostalo nádych, aký som si nepredstavoval. 
Riedil som terpentínom a filtre schli dlhšie, ako si pri rýchlej 
stavbe predstavujem. Aby som to dal do poriadku, namiešal 
som ďalší filter a ten dopadol oveľa lepšie, navyše som olej 
nariedil syntetickým riedidlom a tým som výrazne skrátil aj 
schnutie. Na rad prišiel wash. Bol som dosť opatrný preto 
dopadol pomerne jemne. Chipping ma prekvapil náročnos-
ťou zvládnutia tejto techniky, snažil som sa byť opatrný a 
kreatívny, je to však treba viac trénovať. Na záver prišiel na 
rad prach a piesok zo suchej kriedy. Chcel som mať “stroj” 
viac zaprášený, tak som nešetril, pigment však zároveň po-
tlačil kontrast patiny. Nabudúce budem opatrnejší...
Hlava bojovníka ukrytého v brnení mi robila vrásky, predsa 
len som sa po dávnejších neúspešných pokusoch o figur-
kárske techniky obával o výsledok. Pomohol mi náš Cesnak, 
ktorý má skúseností dosť a viedol ma priamo pri práci, a 
ukázal mi čo a ako.
Celý model som prestriekal matným lakom a nasadil pril-
bu...
Z výsledku mám radosť a s modelmi zo sveta Ma.K rozhod-
ne nekončím... ■
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Stavebné diely sú, až na biely plas-
tik, typický pre Revell, absolútne 
identické s tými v originálnom vy-
daní. Odstrieknuté sú čisto, bez 
kazov a okrem vystrihania z rám-
čekov nepotrebujú ďalšie zása-
hy.  Okienka kabíny cestujúcich sú 
vyhotovené samostatne z číreho 
plastiku a lepia sa do „dier“ v polo-
viciach trupu. Aj tu je vidieť, že to 
je model od iného výrobcu, preto-
že Revell by  zrejme ponechal len 
tie otvory.  Dekály sú samostatnou 
kapitolou, aršík má veľkosť 44x20 
centimetrov a ponúka 4 možnos-
ti finálneho vyhotovenia – Arme-
nia Airlines, Armavia, Siberia Air-
lines a China Xinjiang Airlines.  

Keď ruská firma Zvezda v roku 2006 vydala ako 
horúcu novinku z úplne nových foriem model 
„dopraváku“  IL-86, neváhal som a jej prvotinu 
v tejto kategórii som si zaobstaral okamžite, 
ako sa objavila na našom trhu. Ku stavbe som 

sa ale „odhodlal“ až necelé dva roky po tom, 
keď tento, inák krásny kus plastiku, pod svojou 
značkou vydal Revell. Dôvodom boli excelentné 
dekály z dielne DACO, ktoré balenie z Nemecka 
obsahuje. 

Ilyushin IL-86

Ilyushin IL-86
Mierka: 1/144
Výrobca: Revell
Rok: 2008 
Forma: plast 
Počet dielov: 74

►
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Samotnú stavbu som začal 
vlepením „okienok“ do trupu a ich 
následným zatmelením pomocou 
„sekundového“ lepidla Loctite 
Super Attack. Potom nasledovalo 
brúsenie a leštenie, no nie preto, 
aby boli sklá krásne číre, ale preto, 
aby bezchybne splynuli s okolitým 
povrchom trupu. Chystal som sa 
totiž použiť ich dekálovú náhradu. 
Viem, že tento krok sa u mnohých 
z Vás nestretne s pochopením, ale 
ja som v tomto zástancom celkovej 
„čistoty povrchu“ a za pomoci 
dekálov sa k tomuto približujem 
oveľa ľahšie.
Do trupu, pred jeho uzatvorením, 
je potrebné vlepiť prednú a 
stredovú hlavnú šachtu podvozku. 
Neobsahujú síce žiadne detaily, 
no 86-ka má v bežnej prevádzke 
i na zemi hlavné kryty šachiet 
uzatvorené, tak ako tomu je u 
väčšiny airlinerov, a tak do nich 
nie je vôbec vidieť. Do „čumáku“ 
stroja nezabudnúť pridať balast, 
inák veľké chvostové plochy pôjdu 

k zemi!
I keď všetko sa najprv zdalo super, 
polovice trupu nakoniec nelícovali 
presne a to hlavne vpredu za 
kokpitom a vzadu pod chvostom. 
Bolo nutné viac brúsiť a potom 
naprávať stratené detaily. Keďže 
som aj tak všetko rytie na trupe 

prebehol rydlom Modelcraft, 
pretože sa mi nezdalo dostatočne 
ostré, tak to až tak neprekážalo. 
Prácu neurýchli ani spodný diel 
centroplánu, ktorý si tiež vyžiadal 
brúsenie. Krídla a výškovky sa 
však lepia bez problémov a majú 
pekné rytie a detaily.►
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Pri lepení motorových gondol od-
porúčam nespoliehať sa úplne na 
svoju znalosť postaviť akýkoľvek 
model i bez stavebného návodu, či 
iných referencií. Jednotlivé polovi-
ce vonkajších a vnútorných moto-
rov je totiž možné navzájom kom-
binovať. Všetko sedí a akýkoľvek  
nesúlad nie je badateľný - až na 
výstup obracačov ťahu. Jedine, že 
ste fajnšmekri a tento fakt chce-
te zistiť až pri fotení postaveného 
modelu. Nechcel som, ale takýto 
fajnšmeker som. Hlavne že som 
vstupy vzduchu k motorom skráš-
lil plechovými ventilátormi zo sady 
na IL-76 od Extratechu. Nemajú 
síce ten správny rozmer, ale prvý 
pohľad uspokoja.
Už v tomto okamihu prišlo na rad 
prvé striekanie a to rovno bielou 
Gunze Super White IV (C156). 
Surfacer som tento krát úplne vy-
nechal, na modeli nebolo žiadne 
význačné tmelenie a všetky brúse-
né miesta som sa snažil čo najlep-
šie vyleštiť. Motory som pod krídla 
„zavesil“ len dočasne, hneď po 
zaschnutí farby išli dole. Krídlo a 
ostatné plochy som potom zamas-
koval pre striekanie „kovových“, 
vyhrievaných nábežných hrán. Do-
stali základ lesklou čiernou a po-
tom GS Super Metallic odtieň Su-
per Stainless. 
Obdobný proces som aplikoval aj 
na pohonné jednotky, kde však  
bolo maskovania viacej - vstup, 
výstup a reverzy. Na oblé plochy 
sa pritom výborné hodí „gumená“ 
páska 3M. 
Ako finálnu podobu 86-ky som 
zvolil „livery“ arménskej spoloč-
nosti Armavia. Táto schéma pred-
stavuje menší oriešok. V dekáloch 
sa nachádza žltý pruh, oddeľujúci 
biele pole od modrého. Ako však 
presne nastriekať rozhranie týchto 
farieb? Ak navyše možno predpo-
kladať, že žltý dekál bude veľmi 
slabo kryť a akýkoľvek nedostatok 
bude spod neho presvitať? Je po-
trebné vyrobiť si presné masky!
Je dobré uchovať priesvitný „vos-
kový“ papier chrániaci dekály v 
krabici. Na okrajoch ho upevníme 
kúskami kabuki pásky k aršíku. 
Na takto zafixovaný papier potom 

nalepíme kúsky kabuki, zakrýva-
júc pritom  dekál, podľa ktorého 
chceme vyrobiť masku. Tenkou 
fixkou ho na páske obkreslíme. 
Tú opatrne odlepíme z papiera a 

prenesieme na rezaciu podložku 
a vyrežeme masku. Ako vidno, 
naznačil som si aj prvé a posled-
né dve okienka pre jednoduchšie 
umiestnenie na trup lietadla.         ►
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Týmto spôsobom som si vyrobil aj 
ostatné masky na zvyšné časti tru-
pu a na zvislú chvostovú plochu. 
Uvedené mi zabezpečilo, že po na-
striekaní modrých častí (GS C328), 
budú žlté dekály presne pasovať 
na rozhranie oboch farieb.
Samotné dekály DACO opäť ne-
sklamali, sú maximálne presné 
a výborne sa s nimi pracuje (ja 
štandardne za pomoci GS Mr. Mark 
Softer). 
Z hľadiska farbenia stačilo už len 
dostriekať oranžovo červené kon-
cové oblúky krídla a vodorovných 
chvostových plôch a model mohol 
ísť do laku - GS Superclear. Do nie-
koľkých vrstiev, medzi sebou, ►



samozrejme, vždy jemne prebrú-
sených a preleštených, obzvlášť 
v miestach dekálov, až pokiaľ sa 
všetky rozhrania nestratili úplne.
Patinu som urobil veľmi jemnú, 
len zapustením svetlučko sivej do 
liniek paneláže. 
Na záver prišlo farbenie 14 kolies 
podvozku a jeho kompletovanie a 
nalepenie motorov pod krídla, te-
raz už natrvalo.
 
Model IL-86 od Zvezdy je veľ-
mi vydareným počinom, v 
podaní Revellu vďaka jedi-
nečným dekálom môže byť nád-
herným obohatením našich vitrín. ■

Vlado Begera
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Model na recenziu venovala 
firma HT Model.



PROFIL

Boeing 737-329, sériového čísla 23773 bol vyrobený v auguste 1987 pre belgickú Sabenu.  
Po službe v Deutche BA a Adam Air ho od lízingovej spoločnosti  CIT získal  Seagle Air  ako 
prvé lietadlo tohto typu vo svojej flotile. V čase prípravy tretieho čísla Magazínu KPMBA 
prechádza údržbou aby v polovici novembra mohlo priletieť na Slovensko.  Má  pridelenú 
registračná značku  OM-HLA.  
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 M. T. M. „Barchino“

M. T. M. „Barchino“
Mierka: 1/35
Výrobca: Italeri
Rok: 2007 
Forma: nová, plast 
Počet dielov: 83

Motoscafo da Turismo Modificato „Barchino“

Predloha
M.T.M. vznikol v druhej polo-
vici  30tych rokov 20. storočia 
na základe požiadavky Minister-
stva námorníctva Talianska na 
malý útočný čln schopný potopiť 
veľké nepriateľské lode nárazom a 
následným výbuchom nálože.
Čln mal byť do blízkosti cieľa do-
pravený pomocou väčších lodí, 
alebo na závesoch pod lietajúci-
mi člnmi. Po vypustení mal byť 
jednočlennou obsluhou, ktorá 
sedela v zadnej časti člna, nas-
merovaný na nepriateľské plavidlo. 
Vysoká rýchlosť zabezpečovala 

člnu relatívne vysokú ochranu 
pred zásahom delostrelectva. Po 
nasmerovaní na cieľ, približne vo 
vzdialenosti 100 metrov, obsluha 
zablokovala riadenie a opustila čln, 
na malom pontóne, umiestnenom 
za chrbtom. Po náraze na cieľ sa 
čln  pomocou mechanizmu rozpa-
dol na dve časti, z ktorých vypadla 
hlbinná nálož, ktorá v presne nas-
tavenej hĺbke explodovala. Výbuch 
pod čiarou ponoru spôsobil vážne 
poškodenie, alebo potopenie lode. 
I napriek bizarnosti riešenia sa 
talianskym námorníkom podar-
ilo poškodiť a potopiť niekoľko 
nepriateľských (väčšinou britských) 
lodí.

Model
Je zabalený v menej praktickej kr-
abici s bočným otváraním s peknou 
kresbou člna v pohybe na prednej 
strane a schémou sfarbenia na 
zadnej strane. Samotný model sa 
skladá z jedného rámčeka s 39 
dielmi člna, 4 dielmi podstavca, 
jeden rámček s figúrkou obsluhy v 

kľudovej póze, jeden malý 
fotolept s 10 dielmi 

a 30 krídlovými maticami a aršík 
dekálov s nápismi na podstavec a 
dekálmi označenia člna a budíkmi 
na prístrojovú dosku. Diely sú na 
prvý pohľad vylisované čisto bez 
otrepov. Stopy po vyhadzovačoch 
sú väčšinou umiestnené na častiach, 
ktoré nebudú viditeľné, až na dva, 
umiestnené v časti, kde je uložená 
hlbinná nálož, ktorú model ponúka 
ako otvorenú. Tmelenie je naviac 
komplikované naznačenými rebra-
mi konštrukcie člna. Vlastná stavba 
ma nepríjemne prekvapila. Jednot-
livé diely modelu, najmä v hornej 
časti paluby a v časti krytu obsluhy 
nesedeli, niektoré diely nedolieha-
li, alebo presahovali v rozmedzí 2 
mm. Najprv som si myslel, že som 
pri stavbe niekde urobil chybu, ale 
po pár konzultáciách na modelár-
skych internetových fórach som 
sa uistil, že chybu urobili talianski 
súdruhovia. Pozitívne hodnotím 
lept prístrojovej dosky a leptané 
časti lodnej vrtule, ktoré po ohnutí 
a zlepení s  platovými nosníkmi pô-
sobia veľmi dobre. Jediná väčšia 
úprava bola v odstránení popruhov 
pútajúcich hlbinnú nálož na dva 
nosníky, keďže v budúcnosti bude 
M.T.M. súčasťou diorámy, kde bude 
nálož do člna nakladaná.
Povrchovú úpravu som začal 
nastriekaním vrstvy Surfaceru a 
potom nastriekaním svetlej sivej a 
sivočiernej farby Gunze na jednot-
livé časti člna. Nasledovala vrstva 
lesklého laku, naznačenie steka-
júcej vody na bokoch pomocou 
rozmytých olejoviek, wash, dry-
brush, vrstva matného laku Gunze 
a mierne zaprášenie pigmentami 
CMK. Finálna povrchovka bude ►



Roman Čajka
foto: Vlado Begera

dkončená po umiestnení modelu 
do plánovanej diorámy. 

Celkové hodnotenie
Veľmi zaujímavá a netradičná 
predloha, len kvalita vypracovania 
modelu nedosahuje štandardov 
roku 2007, kedy bol tento model 
uvedený ako novinka. ■
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Messerschmitt Bf 109 
K-4
Mierka: 1/32
Výrobca: Revell
Forma: nová, plast

Do mojej zbierky chýbala ká štvor-
ka, takže keď ju vydal Revell nevá-
hal som. A nie je čo ľutovať. Sta-
vebnica obsahuje päť rámčekov zo 
sivého plastu a jeden s čírymi diel-
mi. Odstreknuté sú kvalitne, bez 
otrepov. Ako je zvykom, stavebni-
ca obsahuje aj diely na iné verzie. 
Vyhadzovače sú umiestnené dobre 
a nie je s nimi veľa práce. Návod 
je prehľadný, ale ako je zvykom u 
Revell-u chýba mi odkaz na RLM 
farby počas stavby. Samotne ka-
muflážne farby sú už v nami zná-
mych popisoch. 
Mojou snahou bolo urobiť model 
v čo najväčšej miere „z krabič-
ky“. Stavbu som začal onitovaním 
a zložením kokpitu. Vaňu sedačky 
som upravil, stenčil som viditeľnú 
hrúbku jej stien. Kokpit je komplet 
zo stavebnice, iba na sedačku som 
pridal upínacie pásy á la Eduard. 
Interiér je RLM 66 s pololesklým 
lakom a olejovou patinou. Patinu 
som spravil kontrastnejšiu, pretože 
som sa hneď na začiatku rozhodol 
kabínu zavrieť. Krídlo je univerzálne 
jedno vo všetkých stavebniciach, 
preto je potrebné upraviť širšiu, 
alebo ak chcete hlbšiu hriehlbinu 
pre väčší rozmer pneumatiky, pou-
žívaný u tohto typu. Zatmelil som aj 
jednu linku rytia na hornej strane 
krídla a nahradil ju druhou v správ-
nej polohe. Na tmelenie používam 
sekundové lepidlo. Rýchlo schne, 
dobre sa brúsi a má podobnú tvr-
dosť ako plast. Na spodnej strane 

trupu som prehĺbil otvor pre vyha-
dzovanie prázdnych nábojníc. Vý-
fuky som použil zo stavebnice, iba 
som ich všetky nafrézoval. Model 
sedí presne, pri troche pozornosti 
zložíte model bez tmelenia. Klap-
ky chladiča som použil pôvodné zo 
stavebnice. Kovové sú náchylné na 
ľahké odlomenie. Pôvodné klapky 
som mierne stenčil a pôvodné vý-
stuhy som nahradil Evergreenom. 
Kanóny sú zo stavebnice s navŕta-
nou hlavňou. Farbené sú štetcom 
farbou Modelmaster gunmetal. 
Horná trupová anténa „loop“ je pô-
vodná. Plastik je stenčený nožom 
Olfa. Kryty podvozku majú stenče-
né steny. Hlavný kryt na podvoz-
kovej nohe je stenčený z vonkajšej 
strany a z vnútornej strany je pre-
lis s nitovaním. K-4 kryt podvozku 
je stenčený z vnútornej strany, 

lebo vonkajšia strana má prelis. Na 
lepenie hlavných spojov používam 
rozpúštadlové lepidlá Humbrol a 
Tamiya podľa nálady. Všetky le-
pené spoje na záver prelejem LN 
301. Ak vznikne viditeľný spoj, 
linku prelejem riedkym sekundo-
vým lepidlom a o chvílu prebrúsim. 
Málo namáhané spoje lepím se-
kundovým lepidlom. Na nádrž som 
vyskúšal novú techniku naznačenia 
opotrebovania - nožom som spravil 
niekoľko vrypov. Stavba vôbec nie 
je náročná a nezaberie veľa času. 
Vybral som si dekálovú verziu zo 
stavebnice, konkrétne stroj Hptm. 
A. Borchersa v RAL 75, 76 a 83. Aj 
kamufláž bola striekaná podľa ná-
vodu. Vôbec ma nezaujímali „ove-
rené“ informácie. Pištoľ používam 
Badger 360 a Hansa. Model som 
nastriekal najprv základom Gunze 
White base, potom kamuflážnymi 
farbami. Prvá prišla na rad RLM 76 
na spodných plochách. Rozhrania 
na krídle a trupe z bočnej a hor-
nej strany majú ostré prechody. 
Preto som si návod s bokorysom 
naskenoval a zväčšil do veľkosti 
modelu. Jednotlivé kamuflážne 
farby som si vystrihol a prikla-
dal na model počas striekania. V 
jednej pištoli som mal namiešanú 
RLM 75 a v druhej RLM 83. Strie-
kal som postupne od chvosta. Sú 
miesta, kde sa stretávajú tri farby 
a bál som sa, že netrafím rozhra-
nie. Našťastie sa to podarilo iba s 
malými chybami, ktoré som do- ►

Messerschmitt Bf 109 K-4



datočne opravil. Nakamuflovaný 
model dostal lesklý super clear II 
a dekály. Kríže na trupe a krídle 
boli vystrihnuté na jednotlivé véč-
ka a lepené po samostatných čas-
tiach. Doposiaľ som bol zvyknutý 
na máčanie dekálov v teplej vode 
iba desať sekúnd, ale tieto potre-
bovali až 30 sekúnd. Zrejme lepšie 
držia a nevyplaví sa tak rýchlo lep. 
Je to, priznám sa, trochu otravné 
čakanie. Z podvozkovej nohy som 
odstránil výlisok napodobujúci ha-
dičku. Nahradil dom ju oloveným 

drôtom. Pneumatiku som použil 
pôvodnú. Farba disku je čierna a 
pneumatika tire black. Nakoniec 
som doplnil na krídlo indikátor vy-
sunutia podvozku a antény. Na an-
tény používam pančuchy. Číry diel 
kabíny bol namaskovaný z oboch 
strán a striekaný z vnútornej stra-
ny odtieňom RAL 66, z vonkajšej 
strany RAL 83. 
Patinu som spravil v dvoch eta-
pách. Keď bol model nadekálova-
ný a preliaty lesklým lakom napus-
til som linky a nity olejovkou. Takto 

som dosiahol aj určitý filter. Potom 
som prestriekal model pololesklým 
lakom s pár kvapkami sivej farby. 
Až po tomto laku som štetcom 
robil odreniny a ušpinenie. Patina 
bola robená olejovkami Winton od 
Winsor&Newton. Riedidlo som po-
užil MIG thinner a Rectified turpen-
tine od Lefranc&Bourgeois. Celko-
vo môžem model hodnotiť veľmi 
dobre, stavba bola pohodová a vý-
sledok stojí za vloženú energiu.

Ľuboš Michalička
foto: Vlado Begera

■
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Model na recenziu venovala 
firma HT Model.
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Xanavi Nismo GT-R
Mierka: 1/24
Výrobca: Tamiya
Forma: verzia, plast

Výpredajová cena za tento krásny 
kúsok (kúpil som ešte aj Hondu 
NSX, ale o tej v niektorom inom 
čísle) od firmy „klik - klak“ ma jas-
ne naviedla, aby som si konečne 
vyskúšal lesklý povrch. Opisovať 
stavbu nemá význam, pretože 
som si naozaj chcel iba vyskúšať 
lesklý povrch a tak som to zlepil 
neskutočne rýchlo. Otvorene pov-
edané nič prekvapujúce, pretože 
to opäť sedelo. Obával som sa iba 
troch možných problémov. Trafiť 
striekanú červenú s červenou na 
dekáloch, osadenie samotných 
dekálov na veľkých plochách  a 
samotného lesklého povrchu. Prvý 
problém vyriešil samozrejme jedn-
oducho „Ron“ svojím odporúčaním 
červenej Italian red od Gunze, 
ktorú som mal dať na biely podk-
lad. Práca s dekálmi išla bezprob-
lémovo, aj keď miestami správne 
osadiť a nasmerovať dekál nebolo 
jednoduché. Povrch som po os-
adení všetkých dekálov prestriekal 
lakom Gunze Superclear II. Túto 
vrstvu som nemal úplne hladkú a 
nevyhladil som ju v predstave, že 
to neskoršími vrstvami doladím. 
Bola to zásadná chyba. Už sa mi 
nepodarilo povrch vyhladiť tak,  
ako som si to predstavoval. Ešte 
že som si kúpil aj Hondu NSX.

Ľuboš Michalička
foto: Vlado Begera

Xanavi Nismo GT-R
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Canadair CL 601

Letoun presidenta Havla

CL 601 „Luftwaffe“
Mierka: 1/144
Výrobca: Revell (DE)
Rok: 2007
Forma: re-edícia, plast 
Počet dielov: 51

Prvním porevolučním letou-
nem západní provenience, 
které tehdejší ČSFR zařadilo 
do výzbroje naší armády, ne-
byl žádný stíhací brus, 
ale právě kanadský CL 
601, jež měl přede-
vším sloužit pro novou 
vládu, coby úspornější 
náhrada za IL 62.

Revell donedávna dělal 
pouze verzi CL 604, na 
konci loňského roku vydal 
i verzi CL 601. Stavebnice 
je vysloveně „vojenská“, 
dekálový aršík obsahuje 
letectva Německa, Dán-
ska a Austrálie. Dopravní 
letadla z moderních sta-
vebnic firmy Revell sem 
zatím nestavěl, a tak pro 
mne obsah krabičky byl 
velmi milým překvape-
ním. Krásné čisté výlisky 
s negativním rytím přes-

ně dle mého gusta. Prostě paráda! 
Díky tomu, že letoun stále používá 
české letectvo byla chuť do stavby 
o to silnější. Dělat u biz jetu 1/144 
interiér, je jemně řečeno jako „há-
zet perly sviním“…tedy věc na-
prosto zbytečná. Stačilo poloviny 
trupu natřít tmavošedou, a máme 
vystaráno. Pěkně a maketově je 
provedena šachta „příďáku“. Asi 
jediný díl, který nám úplně nesed-
ne na své místo, je spodní část 
centroplánu se šachtami hlavního 

podvozku. Tady poprvé a naposle-
dy otevřeme tubu s Tamiya tme-
lem (nebo samozřejmě jiné firmy, 
zaleží na naší chuti). Velmi hezky 
jsou zpracovány motorové gondo-
ly. Když je přiložíme k trupu jako-
by byly v jiném měřítku - ale jsou 
naprosto správné! Jen je to prostě 
docela přemotorované brko. Zvláš-
tě jestliže chceme dělat kamufláž 
AČR, nedoporučuji gondoly lepit 
na trup nyní,ale až po kompletním 
nástřiku. Velmi jemně jsou také ►
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hovuje. Používám 
“kacířskou“ metodu 
- zajdu do prodejny 
s barvami, a kou-
pím bílý lesklý auto 
sprej. Ten pak stří-
kám do nádobky od 
filmů,a nalévám do 
stříkací pistole. Nej-
větší „opruz“ sem 
samozřejmě čekal 
u výroby národních 
pruhů. Vyřešil jsem 
to tak, že jsem si na-
řezal rovné proužky 
z vlastních dekálů, a 
mírné rozšíření jsem 
dotřel ořezanou 
špejlí. Zbytek deká-
lů vzešel z domácích 
zbytků.
Stavebnice je oprav-
dovou pohodovkou, 
a věřím, že až bu-
dete mít k dispozici 
obtiskový aršík  na 

„5105“ bude to vysloveně víkendo-
vá záležitost. No a kdo chce něco 
exotického, tak má na výběr krás-
né vojenské kamufláže nabízené 
výrobcem.

zpracované podvozkové nohy a 
kola. Stejně jako motory i tyto čás-
ti sestavíme, a nastříkané pone-
cháme na úplný závěr. Vzhledem k 
jejich velikosti mne nenapadá čím 
je vylepšit. Před dokončením dra-
ku se musíme rozhodnout kterou 
ze zádí použijeme, buď na CL 601 
nebo 604. Sjednotíme 
povrch základovkou (v 
případě že model má 
být bílý, čistý,…lesk-
lý, je tato část myslím 
nutností).
V době stavby mého 
„čelíka“ ještě na trhu 
obtisky na českou vlád-
ní verzi nebyly. Z „dob-
ře informovaných zdro-
jů“ vám mohu sdělit, že 
jedna nejmenovaná fir-
ma je právě dokončuje, 
a věřím, že až budete 
číst tyto řádky, už bu-
dou běžně na trhu. Já 
si bohužel ještě musel 
pomoci svépomocí. S 
bílou barvou na spor-
tovní a dopravní letadla 
byl, a je stále problém. 
Popravdě mi nic z „mo-
delářské sorty“ nevy-

■
Model na recenziu venovala 

firma HT Model.

Martin Decarli
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Ponorka U 212 A

V typickej krabici firmy Revell sa 
nachádzajú dva rámčeky tmavo 
hnedého plastiku a malý rámček s 
priesvitnými dielmi. Pred zlepením 
polovíc trupu, je potrebné vlepiť 
okná do veže ponorky. Tie som 
prekryl kabuki páskou KPM BA. Pos-
tupoval som ďalej podľa návodu. 
Zlepil som polovice trupu. Na 

spodku trupu vznikla nepríjemná 
medzera, takže bolo treba stlačiť 
obe polovice trupu a zafixovať až 
pokiaľ lepidlo nevytvrdlo. Tak či 
tak, na spodku trupu zostala medz-
era, ktorú som musel zatmeliť. 
Nalepil som horné nástavby a 
predok ponorky. Všetko pasovalo 
veľmi presne a dokonale zapadlo 
do seba. Nasledovalo jemné pre-
brúsene spojov. Vstupné otvory 

som nalepil periskop a ostatné 
antény na vežu a dolepil všetky 
drobné časti na trup ponorky. Keď 
bolo všetko nalepené, nastriekal 
som na všetky spoje vrstvu Sur-
facer 1000 a preleštil. Nasledova-

lo sfarbenie ponorky. Fotografie 
ponorky triedy U 212 som našiel 
na web stránke www.primepor-
tal.net. Sfarbenie je veľmi zau-
jímavé, pretože ponorka vôbec 
nie je čierna, ale skôr tmavo sivá. 
Ponorku pripravenú na striekanie 
som najprv celú nastriekal matnou 
čiernou ako základ. Potom nasle-
dovala vrstva polomatnej čiernej. 
Ako tretiu vrstvu som striekal viac 
zriedenú zmes polomatnej čiernej 

Revell vydal v mierke 1:144 sériu moderných ponoriek nemeckého námorníctva. Jedna 
z nich je trieda U 212A. 

a tire black v pomere 1:1. Ako 
posledné som nastriekal gumený 
pás na vrchu pozdĺž celého trupu 
ponorky farbou tire black. Nasle-
dovalo nalepenie dekálov. Som 
rád, že sú jedny dekály stupnice 
ponoru navyše, lebo je ich možné 
pri poškodení dekálov použiť. Vy-
bral som si marking U-82, ktorá 
má na veži znak pravdepodobne 
z nejakého cvičenia v Nórsku. Po 
nanesení všetkých dekálov som 
napúšťal rytie ponorky olejovými 
farbami – čiernou s pár kvapkami 
bielej. Celé som to zafixoval polo-
matným lakom Super Clear. Vrch-
nú časť trupu som veľmi jemne 
zaprášil suchým štetcom, doplnil 
vlajku a vrch ešte raz prestriekal 
matným lakom. Nakoniec som do-
plnil antény. ►

vpredu a vľavo som zalepil v za-
tvorenej polohe. Horná časť veže 
celkom presne nepasovala a znovu 
bolo treba tmeliť.  Nasledovalo na-
lepenie bočných a zadných krídel a 
spojovacích tyčí medzi nimi. Potom 



 49             KPM Bratislava Magazín                                                       číslo 4

Na záver som vzadu nalepil vrtuľu 
nastriekanú bronzovou Mr.Metal 
Color a zafixoval čiernou zátkou 
za vrtuľou. Na záver som odstránil 
kabuki pásky, ktoré kryli malé 
okná na ponorke a... Obidve okná 
boli naprieč prasknuté. Pravdepo-
dobne bolo pnutie pri lepení, alebo 
leštení príliš veľké.  Vyplýva to aj 
z postupu stavby. Tak mi neostáva 
nič iné, ako ich prácne vydlabať, 
lebo sú z veľmi hrubého plastiku, a 
nalepiť zvonku nové. 

Miroslav Mariaš

Model na recenziu venovala 
firma HT Model.

■



     50                                                                                                  číslo 4                                                     KPM Bratislava Magazín

Nakajima Ki-84 Hayate (Frank)

Nakajima Ki-84 Hayate
Mierka: 1/48
Výrobca: Tamiya
Forma: plast 

Forma modelu tejto krásnej Japon-
skej stíhačky z obdobia 2 sv. vojny 
vznikla už pred pár desaťročiami, 
a tomu zodpovedajú aj výlisky 
stavebnice. Zjednodušené detaily 
(hlavne kokpit) si pýtajú nejaké tie 
doplnky a pozitívne linky paneláže 
sľubujú prerývacie orgie. Na druhej 
strane je však treba vyzdvihnúť 
pomerne dobré pasovanie dielov a 
minimum otrepov. Tvarovo  model 
celkom obstojne pripomína svoju 
predlohu, do podrobného skúma-
nia rozmerovej presnosti som sa 
však nepúšťal.
 
Úprava dielov    
Pred samotnou stavbou bolo 
potrebné vykonať úpravu hlavných 
dielov stavebnice, tzn. zbrúsiť 
pozitívne linky paneláže a model 
preryť a onitovať. Na prerývanie 
som použil rydlo Tamiya a nitoval 
som zeleným  nitovacím kolieskom 
od pána Douska. Po týchto „príjem-
ných“ činnostiach som diely preb-
rúsil pod vodou brúsnym papierom 
zrnitostí 1200 a 2500 a pristúpil 
som ku ďalšej stavbe.                                                                                                        

Stavba                                                                                                    
Ako som už spomenul, kokpit je 
stvárnený veľmi biedne, takže som 
siahol po farebných leptoch Zoom 
od Eduardu. Lepty sú určené pre 
model od firmy Hasegawa, s tro-
chou námahy ich je však možné 
použiť aj pre Tamiyu. Nasledovalo 
nastriekanie kokpitu farbou Aotake, 
ale po diskusiách na modelárskych 
fórach som si nie istý, či bola táto 
voľba správna. Po nafarbení de-
tailov a vlepení motora som zlepil 
diely trupu a prilepil horný kryt 
motora. Tu však vznikla nepríjem-
ná 1mm medzera po každej strane 
motorového krytu.
Krídla mali oddelené ovládacie plo-

chy (model som získal z druhej ruky 
a predchádzajúci majiteľ ich od-
rezal), takže som sa rozhodol pre 
ich vychýlenú polohu. Po zlepení 
jednotlivých polovíc krídiel som 
tento celok zároveň s chvostovými 
plochami prilepil k trupu. Nasle-
dovalo prilepenie ovládacích plôch 
a reflektora a mohol som začať s 
„najobľúbenejšou“ časťou stavby - 
tmelením a brúsením. 
Tmeliť bolo potrebné tradične 
prechod krídlo – trup, vzniknutú 
medzeru medzi motorovými kryt-
mi a ešte zopár drobností, všetko 
však v rámci normy. Na úpravu 
povrchu pred farbením som chcel 
použiť aj surfacer, nakoniec som 
tak však neurobil a kamufláž išla 
priamo na plast. To bola tak trochu 
chyba, lebo som sa mohol vyhnúť 
niekoľkým nepríjemnostiam.

Farbenie a patina
Po chvíľkovom koketovaní s 
myšlienkou vyskúšať NMF (Natural 
metal finish) som rýchlo vytriez-
vel a rozhodol som sa pre klasi-
cký šedo – zelený kabát s bielymi 
pruhmi pod výsostnými znakmi. 
Bližšie informácie o zaradení stroja 
sa mi z Japončiny zistiť nepodarilo, 
avšak už spomenuté biele pruhy 
by mali hovoriť o zaradení do sys-
tému protivzdušnej obrany Japon-
ských ostrovov.  
Po preshadingu prišiel na rad 
nástrek kamufláže. Vzhľadom na 
nedôveru k starým dekálom ►
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som sa rozhodol výsostné znaky 
a pruh na zvislej chvostovej plo-
che nastriekať a z dekálov použiť 
len minimálne množstvo. Farbenie 
som teda začal nástrekom bielej 
farby (Revell Aquacolor matt weiss 
s trochou okrovej). Následne som 
zamaskoval plochy, ktoré mali 
zostať biele a nastriekal som Hi-
nomaru a pruh červenou (Revell 
Aquacolor karminrot). Ešte som 
nastriekal nábežné hrany krídiel 
žltou (Revell Aquacolor matt gelb) 
a podvozkové šachty (Aotake) a po 
zamaskovaní všetkého potrebného 
som začal s nástrekom hlavných 
kamuflážnych farieb. Spodné plo-
chy IJA Grey (Gunze H) a horné 
plochy IJA Green (Gunze H). Celý 
model som prestriekal lesklým la-
kom Revell Aquacolor a naniesol 
som dekály  (čísla 24 a nejaký za-
jac vo výskoku), ktorým bolo treba 
pomôcť usadzovacími roztokmi od 
Agamy. Moje obavy z dekálov sa  
plne potvrdili po rozpade dvoch z 
nich. Pri oprave som sa pekne za-

potil, ale nakoniec sa mi ich podari-
lo zachrániť. Patina pozostáva z na-
pustenia  paneláže veľmi zriedenou 
olejovou farbou kostná čerň, zná-
zornenia odrenín čipovaním farbou 
Humbrol metalcote alluminium a 
naznačenia spalín suchými pastel-
mi. Odreniny som tento krát radšej 
nepreháňal, lebo pri tejto činnosti 

sa človek môže veľmi ľahko dostať 
do akéhosi čipovacieho tranzu a 
prehnané odrenie sa potom veľmi 
ťažko napravuje. Nakoniec som 
celý model prestriekal zmesou 
matného a lesklého laku Revell 
Aquacolor v pomere asi 1:1. Popri 
farbení hlavného celku som ešte 
nastriekal drobné diely (vrtuľa, ►



     52                                                                                                  číslo 4                                                     KPM Bratislava Magazín

kolesá, podvozkové nohy a kryty 
atď.). Zvlášť som rozmýšľal nad 
sfarbením prídavných nádrží. Po 
zamietnutí žltej, ktorá bola v minu-
losti na sfarbenie nádrží modelármi 
často používaná som sa rozhodoval 
medzi svetlo sivou a sivo-zelenou. 
Zvíťazila sivo-zelená.

Záver  
Nakoniec som dolepil drobné die-
ly, natiahol anténu z rybárskeho 
vlasca a model odprevadil do fungl 
novej vitríny, ktorú som dostal od 
priateľky na Vianoce. Viem, že 
skúsení Japonológovia nájdu na 
mojej Hayate nejaké tie chybičky, 
ale mne sa takto páči a mám z nej 
radosť. 

Farby Revell Aquacolor
Relatívne nedávno sa na trhu s modelárskymi potrebami 
objavili nové vodou riediteľné farby od firmy Revell. 
Keďže som mal v pláne nahradiť syntetické farby 
niečím „zdravším“, rozhodol som sa vyskúšať práve 
tento produkt. Farby sú plnené po 18ml a škálu tvorí 
72 odtieňov (10 lesklých, 6 metalických, 15 polomat-
ných a  41 matných). Pri otváraní neobvyklej hranatej 
fľaštičky som sa trochu potrápil, ale po chvíli som sa 
úspešne dopracoval k jej obsahu.

Zápach: Hneď na začiatku ma 
príjemne prekvapila absencia zápa-
chu farieb. Farby takmer necítiť, 
preto sú vhodné aj pre mladších 
modelárov a aj ostatní (nemodelár-
ski) členovia domácnosti by nemali 
mať výhrady. Dôležitejšie z pohľadu 
modelára sú však ich ostatné vlast-
nosti.

Riedenie: Farby Revell Aquacolor 
výrobca odporúča riediť obyčajnou 
vodou, mne sa však viac osvedčil 
benzín-alkohol bežne dostupný v 
lekárňach (po odporúčaní kolegu 
Doktora). Veľmi dôležité je odhadnúť správny pomer 
farby a riedidla. Keďže farby sú samé o sebe trochu 
hustejšie, aj riediace pomery sú viac v prospech riedid-
la. Mne osobne sa osvedčilo riedenie farby v pomere 
zhruba 1/4 až 1/5 v prospech riedidla. Tento pomer 
je však individuálny pri každom odtieni, vzhľadom na 
ich rozdielne hustoty. Pri riedení lakov sa mi osvedčil 
pomer až 1/8 a vyššie. Riediace pomery sú odskúšané 
pri striekaní pištolou Triplex s tryskou 0,35.

Krycia schopnosť: Kryciu schopnosť som odskúšal 
na najproblematickejších odtieňoch z hľadiska krytia. 
Striekal som červenú karminrot, žltú, bielu (matné) 
a zelenú (polomat). S výsledkom som bol veľmi milo 
prekvapený. Všetky odtiene bez problémov prekryli 
čiernu farbu, čo pri farbách iných výrobcov nie je vždy 
pravidlom. 

Dĺžka schnutia: Hodinu po nástreku vrstvy je možné 
s modelom manipulovať bez zanechania „daktyliek“ a 
zároveň je možné striekať ďalšiu vrstvu. Po 2 až 3 
hodinách farba úplne zasychá.

Reakcia na iné chemikálie: Os-
obne som skúšal striekať Aqua-
colory na farby Gunze rady H (a 
naopak) a syntetický lak Humbrol 
na Aquacolory. Žiadne vzájomné 
reakcie som nespozoroval.

Použitie štetca: Farby som použil 
na štetec pri vyfarbovaní kokpitu, 
tj. len drobné diely. S výsledkom 
som spokojný, avšak s natieraním 
veľkých plôch skúsenosti nemám.

Farby Revell Aquacolor vo mne 
zanechali veľmi pozitívne dojmy, aj keď práca s nimi 
je možno trochu náročnejšia z hľadiska riedenia. 
Z hľadiska ekologického však podľa môjho názoru 
nemajú konkurenciu. Ukážku výsledku môžete vidieť v 
článku Ki-84 Hayate (Frank) v tomto čísle magazínu.

David Michalko

David Michalko

■

■
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Nissan Silvia S15 Top Secret je 
auto ktoré pretekalo v rokoch 
2004-2005 v seriáli pretekov D1 
Grand Prix. Toto auto sa mi veľmi 
páči a preto som si povedal, že si 
jeho model postavím. 
Nie veľmi vernú kópiu tohto auta 
vyrába firma Aoshima v mierke 
1/24. 
Aoshima vyrába viac typov Nis-
sanov S15, no základ karosérie je 
všade rovnaký ako na sériovke. 
Tým pádom na karosérii chýbali 
odfuky  v predných blatníkoch a 
odtrhová hrana na zadnej kapote. 
Tieto veci som podorábal, keďže 
som si chcel postaviť auto čo 
najbližšie originálu. Veko palivovej 
nádrže má auto od Top Secret na 
inom mieste a iného tvaru, preto 
som pôvodné zatmelil a navŕtal na 
správnom mieste dieru potrebného 
priemeru, aby som do nej mohol 
vsadiť lept od Reji. Stred leptu som 
nafarbil lesklou červenou Tamiya 
X-7.
Na samostatnom stromčeku boli 
ostatné karosárske diely - a to 
predný nárazník, zadný nárazník, 
prahové nadstavce, kapota, krídlo 
a lízatko pod predným nárazníkom. 
Všetky diely okrem zadného 
nárazníka sa im podarili, vyzerali 
ako majú a nepotrebovali žiadne 
úpravy. Zadný nárazník bol tvar-
ovo v poriadku, ale otvory v ňom 
boli len naznačené, nie skutočne 
vyrezané. Tie som preto musel 

Top Secret S15 Silvia 
Mierka: 1/24
Výrobca: Aoshima
Rok: 2006
Forma: nová, plast
Doplnky: lepty Reji, 
mriežka Studio27

vyrezať. 
Kapitola sama o sebe bol interiér. 
Ten bol rovnaký ako v sériovom 
aute a potreboval vážnu prerábku. 
Chýbal ochranný rám, navyše tam 
boli zadné sedačky a bolo treba 
upraviť aj palubnú dosku. Začal 
som vyrezaním zadných sedačiek, 
dolepením plastových doštičiek Ev-
ergreen a Plusmodel, pokračoval 
nekonečným tmelením a brúsením 
až kým to nevyzeralo ako tak 
dobre. Bohužial som nezohnal 
žiadne fotky interiéru za zadnými 
sedačkami, preto som zaimprovi-
zoval. Interiér som nakoniec stre-

kol lesklou čiernou X-1. Moja práca 
na interiéri nakoniec vyšla nazmar, 
pretože interiér je celý čierny a cez 
polepené sklá tam veľmi vidno nie 
je.
Rám som robil z plastových 
tyčiek priemeru 3mm, čo je dosť 
veľký priemer, ale iné sa mi vt-
edy zohnať nepodarilo. Našťastie 
to trochu spravila farba Tamiya 
X-10 Gun Metal, ktorou som rám 
nafarbil. Palubnej doske chýbali 
4 prídavné budíky (3 v stredných 
odfukoch ventilácie a jeden pred 
hlavnými budíkmi), skrinka s ele-
ktronikou, nejaké káble a gombíky. 
Horná časť palubnej dosky dostala 
nástrek matnou čiernou Tamyia 
XF-1 a spodná časť bol vlastný mix 
matnej čiernej XF-1 a hliníkovej XF-
16. 
Panely dverí som zahladil a dal na 
ne karbónový dekál od Reji. Keď 
som už mal tieto panely hotové 
zistil som, že toto je asi jediná vec 
interiéru auta, ktorá mala ostať ►

Nissan Silvia S15 Top Secret
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pôvodná.
Sedačky, i keď nevyzerajú veľmi 
dobre, som použil zo stavebnice. 
Spredu sú nafarbené matnou mo-
drou XF-8 a zozadu chrome silver 
X-11. Nakoniec som dorobil 4-bod-
ové bezpečnostné pásy s leptami 
od Reji.
Podvozok som znížil, a pridal 
sústružený výfuk (vyrobil mi ho 
kamarát mojho otca, rozmery 
výfuku sú rovnaké ako toho zo 
stavebnice), iné úpravy som tam 
nerobil.  Podvozok je nafarbený 
lesklou čiernou X-1 a niektoré de-
taily farbami chrome silver X-11, 
gold leaf X-12, titanium gold X-31, 
titanium silver X-32.
Kolesá sa Aoshime podarili, sú krás-
nou kópiou originálnych. Jediné čo 
bolo treba urobiť, bolo zatmavenie 
ich stredov farbou smoke X-19.
Lakovanie karosérie bolo kvôli 

dekálovačke zdĺhavé. Keď boli 
úpravy na karosérii hotové, strekol 
som ju Surfacerom 1000. Na Sur-
facer som strekol pár vrstiev farby 
gold leaf  X-12. Na farbu potom 
prišla jedna vrstva laku od Gunze 
Mr. Top Coat. Po tejto vrstve laku 
som začal dávať dekály. Veľmi 
mi pri tomto pomohli vodičky Mr. 
Mark Softer a Setter od Gunze. 
Dekálov bolo skutočne veľa, a 
chvíľami som mal pocit, že som si 
zobral príliš veľké sústo na prvú 
väčšiu dekálovačku. Na dekáloch 
mi spravili vodičky miestami fľaky, 
ale skoro ich nie je vidno. Najväčší 
problém mi spravili vodičky od 
Gunze na streche - poškodili mi tam 
farbu. Toto miesto som trocha pre-
brúsil. Prestriekať som to nemohol, 
lebo strechu som dekáloval ako 
poslednú. Na to, že som s takýmto 
množstvom dekálov robil prvý krát, 

som s výsledkom celkom spokojný. 
Po dekáloch som auto prelakoval 
asi troma vrstvami laku Top Coat. 
Karosériu som vyleštil leštidlami od 
KPM Bratislava. Následne som ju 
odmastil, aby som mohol nafarbiť 
rámy okien a napustiť linky. Auto 
som navoskoval voskom od Tami-
ye. Na záver som do všetkých 
otvorov dal leptanú mriežku od fy 
Studio27, dopredu a dozadu som 
dorobil ťažné oká, spätné zrkadlá 
som potiahol karbonom od Reji a 
na prednú aj zadnú kapotu som 
dal leptané zámky. Potom som celý 
model zlepil a pripravil na Plastik-
ovú Zimu.
Práca s dekálmi od Aoshima nie je 
veľmi jednoduchá, hlavne ak sú 
dekály väčšie a musia kopírovať 
rôzne pozohýbaný povrch. Som 
rád že mám toto auto za sebou a 
na ďalšiu Aoshimu sa v najbližšej 
dobe radšej nechystám.

Ján Hanuska

■
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Big Brother

North American XB-
70A-1 Valkyrie 
Mierka: 1/72
Výrobca: AMT/Ertl
Rok: 90`s
Forma: reedícia plast
Počet dielov: 75

Všetko to začalo po skončení Nikdy Nelietajúceho XF-108 Rapiera 
(KPMBA Magazín č.3) nevinnou poznámkou na klube, kedy už postavím 
niečo rýchle a jednoduché. Mňa nenapadlo vytiahnuť zo skrine nič iné 
ako Rapierovho väčšieho bráška, strategický bombardér rovnakého 
výrobcu,  firmy North American XB-70A Valkyrie. Okrem spoločnej firmy 
ich spája aj množstvo konštrukčných riešení, napríklad záchranný modul 
pre posádku, rovnaké motory a samozrejme aj navrhovaná maximálna 
rýchlosť Mach 3. A samozrejme krásny biely vysokolesklý povrch.

Stavebnica dnes už neexistujúcej firmy AMT/Ertl je na 
čas svojho prekvapujúco detailná. Mne sa podarilo zís-
kať túto limitku (len 15000 vyrobených kusov, súčasťou 
modelu je aj Certifikát Autenticity) niekedy okolo roku 
1995 v dnes už neexistujúcom modelárskom obchode 
v bratislavskej Petržalke u nebohého pána Špaldu za 
poctivých 995.-Sk (cenovka sa zachovala na krabici).

Model v tejto mierke má impozant-
né rozmery (dĺžka skoro 80cm). 
Zlepenie vrchnej a spodnej časti 
centroplánu si vyžiadalo neuveri-
teľné množstvo štipcov.

Cockpit (už aj s vlepenými zá-
chrannými vystreľovacími kapsu-
lami obidvoch pilotov) je priamo 
z krabičky, vidieť do kabíny aj tak 
príliš nebude.

Každá polovica trupu sa skladala z 
dvoch častí prednej a zadnej. Spoj 
prednej a zadnej časti je riešený 
pomerne robustne.

Pôvodné vstupy vzduchu priamo 
zo stavebnice. Tmelenia a brúse-
nia som si pri nich užil dosť.

Zlepenie polovíc trupu k sebe bolo 
pomerne jednoduché. Problém na-
stal až pri dopasovaní k centroplá-
nu krídla - medzera medzi trupom 
a krídlom bola skoro 5 mm.

Musel som zmerať presné rozme-
ry otvoru v centropláne a na tie-
to rozmery trup upraviť vlepením 
presne nameraných a narezaných 
špajlí do trupu.
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Výroba podvozkových šachiet z 
plastových doštičiek.

Aby táto stavba nebola taká jed-
noduchá, vymyslel som si výrobu 
nových vstupných kanálov vzdu-
chu ku kompresorom z plastových 
doštičiek

Vstupné lopatky do kompresorov 
mi odlial kolega z klubu. Našli sme 
niečo v šrotovisku, urobili otlačok 
do plastelíny, ako vhodnej formy, a 
odliali z polyuretánu.

Po priložení centroplánu vidno 
nepresnosti v medzimotorových 
prepážkach. Najlepšie bude vyro-
biť túto časť celú novú. A pri tom 
posunúť motorovú prepážku na 
správne miesto hlbšie do trupu.

Potrebné predĺženia motorov som 
vysústružil z hliníkovej trubky. 
Takto by mali byť umiestnené v 
trupe.

Pôvodné naznačenie výztuh sa mi 
zdalo byť príliš hrubé, tak som ich 
odfrézoval a vyrobil nové z ever-
greenových profilov. Motorová 
prepážka je už na správnom mies-
te v trupe.

Medzimotorové prepážky sú tiež 
úplné nové.

Motor zlepený už spolu aj s hliní-
kovým predĺžením a tryskou. Svet-
lošedá časť je pôvodný plastový 
motor.

Na motore číslo 4 som sa pokúsil 
otvoriť trysku. Tento motor sa vy-
pínal ako posledný, a pokles tlaku 
v hydraulike už nedokázal zavrieť 
trysku tohto motora.
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Horný kryt motorov bolo potrebné 
vyrobiť úplne nový. Na obrázku aj 
s priloženými medzimotorovými 
prepážkami.

Detail motorových šachiet. Model bolo potrebné kompletne 
preryť. Po prilepení trupu a za-
tmelení smeroviek a predných vo-
dorovných plôch som sa rozhodol 
riadiace plochy trochu rozpohybo-
vať. 

Vybral som si konfiguráciu tesne 
po pristáti. Predná vodorovná plo-
cha vyzerá ako keby mala sklope-
né uši.

Riadiace elevony v tejto fáze slú-
žili ako klapky. Ich vysunutie bolo 
rozdielne na vonkajších sklopných 
častiach krídla a na centropláne.

Valkyrie po surfe a preshadingu 
svetlou šedou farbou.

A takto vyzerala po nástreku bie-
lou Super White od Gunze.

Maskovanie mechanizmov sklá-
pania krídiel. Počas dozvukového 
letu boli konce krídel vodorovné, 
pri prechode do nadzvukového re-
žimu sa postupne sklápali.

Valkyrie po dekáloch. Model pred-
stavuje prvý lietajúci prototyp ku 
koncu svojej služby, keď lietal v 
službách americkej NASA.
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Zapustenie liniek. Na bielom povr-
chu používam veľmi, ale skutočne 
veľmi svetlú šedú olejovú farbu s 
MIGovým riedidlom na wash.

Nafarbené motory prilepené v mo-
torových šachtách.

Podvozkové kolesá boli „zaťažené“ 
už priamo od výrobcu. Zaujíma-
vé je použitie rovnakého rozmeru 
pneumatík na všetky podvozkové 
nohy. Líšia sa len diskami kolies.

Do polovíc podvozkových nôh som 
vyfrézoval drážky a vlepil do nich 
kovové výztuhy. Nemám rád, ak 
model po pár výstavách potrebuje 
reparovať...

Hlavné podvozkové nohy po kom-
pletizácii. Zaujímavosťou je strie-
borná farba špeciálneho materiálu 
pneumatík, ktoré museli vydržať 
teplotu vyše 100 stupňov.

Valkyrie prvýkrát na svojich no-
hách. Podvozkové nohy ešte nie sú 
vlepené do modelu, v tejto fáze je 
potrebné skontrolovať geometriu 
modelu. Najdôležitejšia kontrola je 
zmeranie vzdialenosti koncov krí-
diel od rovnej podložky. V prípade 
odchýlky je potrebné upraviť osa-
denie podvozkových nôh.

Prepravná krabica mi dala zabrať,  
ale Valkyrie sa do nej zmestí bez 
problémov.

Hotovo. Prvý prototyp North Ame-
rican XB-70A-1 Valkyrie, ktorá te-
raz odpočíva v múzeu v americkom 
Daytone (Ohio).

Prvýkrát spolu so svojim malým 
bráškom Rapierom  na výstave vo 
Viedni na GoModelling 2008.
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Stavba Valkyrie sa pretiahla na dlhých 8 mesi-
acov, ale počas tohto času som sa naučil zase 
nové technológie, vyskúšal si prerývanie mod-
elu, overil si svoju schopnosť striekať veľké 

plochy, ako aj používať evergeenové profily. 
No a dostal som chuť postaviť si konečne ne-
jakú rýchlovku. Ale o tom až nabudúce...

Vladimír Adame
foto: autor a Vlado Begera

■
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ALKA
Postavte si ALKu… od Eduardů!

Systému výběru předloh valné většiny výrobců, sem 
dodnes nepřišel na kloub. Kolikrát se již zopakova-
ly verze, a subverze „mesršmitů“, kolikrát se někdo 
pokusil slušně ztvárnit jednadvacítku. Na druhé stra-
ně kolik silně neznámých typů, a typů létajících jen 
v jednom exempláři, si vzaly za své, i velké firmy. A 
přitom… přitom jsou tu legendy jako IL 10, LI 2, MI 
2, atd. Jakoby neexistovaly. A pak jsou tu typy, které 

se sice ještě „oslovení“ legenda nedočkaly, možná ani 
nedočkají, ale jsou pro daný národ zajímavé. Třeba 
tím, že sou to absolutní novinky. A to je právě případ 
našeho trochu kontroverzního bitevníku L 159 Alka. 
Když vzlétly první stroje k útvarům, byl jsem přesvěd-
čen, že bude následovat vlna dvaasedmdesátek, a 
brzy vlna čtvrtek… Nestalo se tak…

Jediný kdo ji na trh pustil, byl český 
výrobce resinů - Legato. Model to 
byl poměrně nepřesný, a nestavěl 
se právě příjemně. Od té doby…
pusto prázdno. Před lety jsem se 
naštval a řekl že čekat nebudu. Z 
L 39 1/48 od MPM jsem „vykutal“ 
Alku. Pravda je ta, že jsem tehdy 
trochu „ujel“ na tvaru přídě… a 
také nebyly k mání přesné čs. vý-
sostné znaky. Osm let uplynulo, 
a na trhu se neobjevila ani dvaa-
sedmdesátka, ani čtvrtka. Ba i ty 
„low visibility“ české znaky jsou na 
trhu stále pomrvené… ááááách jo!
Nic, asi se nápravy naši vlastenečtí 
modeláři v blízkých letech nedo-
čkají, tak jim ve stručnosti nabídnu 
alternativu - postavit si Alku z Edu-
ardí L 39!
Předně doporučuji projít starší roč-
níky L+K, a zmenšit tyto kvalitní 
výkresy na 1/72. Pak vysypat ob-
sah krabky od L 39,  rozřezat, pře-
řezat poslepovat a nastříkat…jooo, 
kdyby to šlo tímhle způsobem. 
Nic, nebudu to okecávat. Předně 
slepíme poloviny trupu. Uřízneme 
příď 12 mm od začátku trupu. Dle 
výkresu vyřízneme z 1mm destič-
ky Alkový „rozšláplý“ tvar čumá-
ku. Tuto jakousi základovou des-
ku nalepíme na místo původního 
elegantního“špice“. Pak rozděláme 
dvousložkový epoxid NHP (já pou-
žívám 30ti minutový), a zahustíme 
dětským zásypem, na úroveň tme-
lu. Obalíme destičku, a brousíme, 
a znovu nabalujeme, a brousíme… 
Mezi tím přikládáme šablony, ale 
HLAVNĚ - porovnáváme s fotkami! 
Věřte, že to je u tvorby nového mo-
delu základ! Mezitím můžeme stej-
ným způsobem přidávat materiál 
na boky trupu v místě pilotní kabi-
ny. Zde se Alka “nafoukla“, a opět 
„jedeme“ hlavně dle fotek. Když si 

myslíme, že máme vyhráno, mu-
síme ještě opravit co výrobce ne-
zvládl ani pro L 39 - vstupy! Vstupy 
vzduchu jsou velmi úzké, a nepřes-
né. Je to jako pěst na oko, na L 39, 
a na Alce bychom tím odsunuli celý 
model o třídu níž. Vstupy rozřízne-
me od přídě, a roztáhneme otvor 

do tvaru „vé“. Plastovým klínkem 
zaslepíme otvor, a vše, opět za po-
moci epoxidu, upravíme do správ-
ného tvaru. Nyní odřízneme rámy 
kabiny, páskou Tamiya „heftneme“ 
kabinu od Pavla models (na L 39) a 
dle ní opět „dopatláme“ vyšší hřbet 
trupu tak, aby byl správně vý- ►
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kresově, a zároveň navazoval na 
novou acetátovou kabinku. Aby-
chom si trochu odpočinuli, odloží-
me trup, a z konců křídla odřízne-
me koncové nádrže. Alka má větší, 
a nás může jen těšit, že je vcelku 
bez úprav můžeme použít ze sta-
vebnice - jsou to totiž přídavné ná-
drže na L39. Ufff! Dále odřízneme 
konce VOP a SOP, opět vyrobíme 
nové, já je udělal pouze z 1mm 
destičky, a správný profil dokitoval. 
Konečně se naše snažení začne 
podobat letadlu! Přilepíme křídlo 
a VOP, celek dotmelíme. Nutné to 
bude především v oblasti trup - 
křídlo, a v napojení nových vstupů 
vzduchu. Konečně je čas na kokpit 
(je to možná scestné, ale já ho ob-
čas raději dělám skoro na závěr). 
Nebudu popisovat výrobu nových 
detailů... fotografie z L+K vám řek-
nou více. Kabina sice nepasuje na 
místo určení zrovna suprově, ale 
za dobu stavby jsme si již na neu-
stále rozdělaný tmel zvykli. Přední 
část kabiny zamaskujeme dle L 39, 
zadní překryt má “zaplechování“ 
vyšší, a tak vystouplý rám pro L 39 
zde opět zatmelíme, a domaskuje-
me a la L 159. Už začínáte v našem 
výtvoru vidět mořského ptáka s bí-
lým břichem? Ano! No tak, žádný 
odpočinek, a položit základovku. 

Ještě zatmelíme rytí, které má 
L 39, a L 159 ne. Opět vrstvička 
šedé, a dorytí a la Alka. 
Kamufláží na výběr mnoho ne-
máme, šedo - šedo - šedou…jde 
o to trefit ty „správné“ odstíny. 
Oni totiž skutečné barvy mají tu 
“schopnost“ že na 10ti fotkách 
vypadá horní tmavá jako opravdu 
tmavá šedá, asi jako interiérová na 
Luftwaffe letadlech. Ale na dalších 
10ti, jako světlá americká z druhé 
války… Najít tu „pravou“ fotku…no 

to je slušná pakárna! Jestli sem ji 
trefil já - to si netroufám říci - to je 
věc názoru. Jak sem psal, výsost-
né znaky nového typu pro naše 
eroplány byly špatné. Výrobce se 
pokusil o nápravu, ale jsou opět ... 
špatné. Co na to říct... Já je vyrobit 
nedovedu, musel sem vzít zavděk 
těmi skoro bílými... Platno nic, jak 
říkávala babička. Teď už jen vybrat 
číslo jedné z letuschopných stopa-
desátdevítek (přece nebudeme 
stavět folii - zakrytou, a zakonzer-
vovanou uloženku, čekající na ne-
přicházejícího zákazníka!). Já zvolil 
jednu z bývalých Náměštských, 
pod kabinu jsem umístil znak to-
hoto letiště (z aršíku L 39, uzná-
vám měl by být poloviční). Celek 
stříkl polomatným lakem, doplnil o 
albíkovské podvozky. A Alka byla 
na světě.
Asi si teď řeknete, že sem magor, a 
že se na to raději... Nu je to na vás, 
osobně nesázím na stříkaný model 
některého z výrobců ani pověstné 
peny. Jestli ji opravdu chcete mít, 
a pokud možno slušnější než pr-
votinu Legata - JDĚTE DO TOHO! 
Budu vám držet palce!

Martin Decarli

■
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Bez slov

ATF Dingo 1
Mierka: 1/72
Výrobca: Revell
Rok: 2005
Forma: Nová, plast
Počet dielov: 40

ATF Dingo 1  1/72

Anton Mizera
foto: Vlado Begera
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Počínajúc týmto číslom nášho 
Magazínu sme pre Vás pripravi-
li nový seriál, ktorý nebude poj-
denávať o ničom inom, než o 
tom, kde to robíme (samozrejme 
máme na mysli stavbu modelov). 

SERIÁL: Naše modelárske kuchyne...

Základom celej pracovňe je 
väčší, rohový stôl. Pôvodne 
som na ňom mal aj počítač, 
no neskôr som ho presunul 
na samostatný stôl, aby k 
nemu mali prístup aj ostatní 
členovia rodiny.

Výsuvná polička, primárne 
určená na umiestnenie 
klávesnice, sa výborne 
hodí na uloženie všetkého 
potrebného naradia. Je tak 
na jednom mieste, vždy po 
ruke a nikdy nezavadzia. 

Kompresor Sintec Sa-46. Keďže 
som pravák, musí byť na ľavej 
strane, kvôli možnosti regulo-
vať tlak vzduchu pri strieka-
ní. Dlhšia hadica potom vedie 
vzduch na pravú stranu k pištoli 
Badger 360.

Zásuvka pre 
lepidlá, tmely, 
riedidlá, olejo-
vé farby, leš-
tidlá a brúsne 
pasty.

Miesto pre fo-
tenie mode-
lov, ako počas 
stavby, tak ho-
tových.

O s v e t l e n i e 
počas fotenia. 
Lampa osadená 
žiarovkou Philips 
HalogenA 150W. 

Bežné pracovné osvetlenie je za-
bezpečené lampou so žiarovkou 
(úspornou) Philips Tornado 20W. 

Profily 
Evergreen 

Sklad rôznych 
plastových do-
siek (hlavne 
Evergreen a 
všelijaké vý-
stražné tabuľ-
ky) a brúsnych 
papierov. 

Proxxon Micro-
mot 50 so zdro-
jom NG 2/E

Skrinka s farbami. Farby sú v 
nej uložené už len v bralen-
kách - na striekanie pripravené 
odtiene.  

Nevravíme, že to hneď musí nie-
koho inšpirovať ku konkrétnym 
zmenám domáceho pracoviska, 
ale aspoň ponúkne pohľad na to, 
ako to máme doma zariadené my 
a aké najdôležitejšie pomôcky a 

vybavenie pri práci používame.  

A začneme u mňa.

Lampa s kruhovou žiarivkou a lu-
pou, ktorú používam v prípadoch, 
keď si musím na niečo lepšie po-
svietiť a keď pracujem s tými naj-
menšími dielmi.

Sklad maskova-
cích a ďalších 
lepiacich pások

Vlado Begera
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 Cenzúra a modelárstvo
Veľmi ma potešila firma Cutting 
Edge, keď vydala na F-105 Thun-
derchiefa niekoľko sád dekálov. 
Mne padla do oka sada CED32047 
F-105 Fancy Girls Part2, tak som 
neváhal a hneď som ju objed-
nal. Sada obsahuje dekály na dva 
stroje. Jeden jednomiestny F-105D 
“Cherry Girl”, ktorý má potvrdený 
zostrel MiGu-17 zo dňa 3.júna 
1967 a jeden dvojmiestny F-105F 

“Jinkin Josie”. Obidve mašiny sú v 
krásnej trojfarebnej vietnamskej 
kamufláži vyzdobené obnaženými 
dievčatami.

Aké bolo moje prekvapenie, keď som dostal sáčok s dekálmi do rúk. Na 
obale namiesto krásnych obnažených dievčat sa skveli červené nápisy 
“CENSORED”. To snáď tí amíci nemyslia vážne?

Otváram sáčok a pozerám návod. Tu už je všetko v poriadku. Cherry 
Girl sa nachádza na správnom mieste v správnej pozícii. Na mieste, kde 
sa nachádza vyklápací tankovací nástavec Thuda. Aby sa bolo možne 
presne trafiť. Myšlienka je úžasná...

A beriem do ruku aršík s dekálmi

Tu mi niečo nehrá. Cherry Girl je krásna, ale 
niečo jej predsa chýba. No predsa jej čierny 
klín. Žeby som kúpil nejaké pokazené dekály? 
Alebo tí amíci zase niečo na mne skúšajú? No 
po chvíli na to prídem, čierny klín sa nachád-
za na aršíku samostatne!!! No a neviem ako to bude vyzerať keď prinesiem takto 
postaveného “Thuda - Cherry Girl” na nejakú výstavu v našich končinách? Že by som 
si pripravil samolepky s nápisom “Censored” a v prípade potreby ich použil? Ale čo 
potom na to rozhodcovia? Nestrhnú mi za to body?

A nakoniec perlička z návodu (najskôr originál): 
"In consideration of wives and children who might not 
fully appreciate the realities of modern warrior, we are 
bikini waxed the female figure. The pie part is sepa-
rated on the decal sheet, so add it where necessary."
A v preklade: " S ohľadom na manželky a deti, ktoré 
nemusia plne uznávať realitu moderných bojovníkov, 
sme namaľovali bikiny na ženskú postavu. Časť ženský 

klín sa nachádza na dekálovom aršíku samostatne, aby 
ste ju mohli pridať, ak to považujete za potrebné." 
Takže iný kraj, iný mrav. Ak niekomu v televízii 
rozstrieľajú hlavu tak to je v poriadku, ale ukázať 
verejne ženské bradavky to už vzbudzuje verejné 
pohoršenie. Nech žije puritánska Amerika!
And Happy Modelling!

Vladimír Adame
■
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Na treťom ročníku Plastikovej 
zimy sa nám v súťaži zišlo cel-
kovo 564 modelov. A to mode-
lov tej najvyššej kvality, čo vo 
väčšine súťažných kategórií 
spôsobilo komisiám rozhodcov 
nemalé problémy pri výbere 
trojice ocenených. Miestami, 
napríklad v „osvedčených“ vr-
tuľových štvrťkách, alebo vo 
veľkej technike, by si vyhrať 
zaslúžila väčšina vystavených 
kúskov.
Nasledujúce modely sú vý-
berom toho, čo ma najviac z 
predvedeného oslovilo.
 

Best of PZ07

MiG-21UMD 1/72, autor Václav 
Hochmuth, KPM Prešov. Excelent-
ný model spárky, v ktorom je ťaž-
ké rozpoznať originál od výrobcu 
Bílek. Doplnený dielmi Pavla a Qu-
ickboost s množstvom „samodo-
mo“. Keďže práve táto mierka a 
kategória je mi najbližšia, tak moje 
jednoznačné Best of!  

Culver Pq-14 A 1/72, autor Róbert 
Balog, Model Club Cassovia Košice. 
Keby sa hodnotil čisto výber predlohy 
pre model na súťaž, tak tu máme ná-
vod. Zaujímavé, nevidené, jedinečné. 
Navyše špičkovo postavené. Povedali 
by ste, že je to stavebnica Pavla?

F-86D 1/48, autor Peter Elbert, 
Model Club Cassovia Košice. Že 
ešte stále existujú modelári, ktorí 
si svoj deň vedia predstaviť i bez 
kopy dokonalých doplnkov z rezi-
nu, dokazuje aj tento model z kra-
bice Revell. Okrem plechov PART  
sú všetky vylepšenia dielom šikov-
ných rúk autora a celé to podtrhuje 
bezchybný finiš chémiou Alclad.  
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Bf-109 E3 1/48, autor Petr Vacek, KPM Brno. Pre potešenie všetkých fanúšikov Slovenských Vzdušných 
Zbraní. Model Hasegawa doplnený kokpitom Aires a výfukmi Quickboost. Výsostné znaky sú vraj z Avie B534 
od Eduardu...   

Nádhernými rozkrytovanými modelmi sa to na 
stoloch len tak hemžilo. Na obrázkoch zľava:
Nakajima J1N1 Gekko 1/48, autor Peter 
Brezovský, Bratislava
Regianne Re 2000 1/48, autor Róbert Ha-
tos, Šamorín
Fw-190 D-9 1/32, autor Jakub Vilingr, KPM 
Kazňejov 
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SVO-BVP 1/35, autor Igor Fr-
tús, Liptovský Mikuláš. Absolútna 
špička na poli modelov výzbroje 
pozemných zložiek našej armá-
dy.  Tento samohybný výbušný 
odmínovač je náročná konverzia 
modelu Dragon. Zvládnutá bez-
chybne. Nebyť tohto modelu, ani 
netuším, že takéto niečo vôbec 
existuje.

MAZ-537G 1/72, autori Imre Kovács a József Réti, Bolyai Makett Klub Budapest, Maďarsko. Je netradičné 
vidieť modely, ktoré sú dielom nielen jedného modelára. V tomto prípade však jednoznačná jednička v malej 
technike.

PSZH D-944 1/35, autor András 
Sisa, Tatabanya, Maďarsko. Navo-
nok bežná predloha po „oblečení“ 
do národných farieb  pôsobí za-
ujímavo a v spojení s kvalitným 
spracovaním vzbudzuje zaslúženú 
pozornosť. 
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Panzer IV Ausf.G 1/35, autor Martin 
Kováč, KPM Trnava. Že nám na Sloven-
sku vyrastajú nádejní modelári potvrdzuje 
aj tento model. Projekty bojom poškode-
ných strojov odradia nejedného skúsené-
ho modelára. 

Nissan Silvia S15 Top Secret 
1/24, autor Ján Hanuska, Diviac-
ka Nová Ves.  Je potešujúce, že 
i v mládežníckych kategóriách sa 
vyskytujú modely, ktoré by sa ne-
stratili ani v konkurencii seniorov. 

Ducati Desmo-
sedici - Marlbo-
ro 1/12, autor 
Ján Kozina, Myja-
va.  Modely cest-
ných motocyklov v 
podaní tohto pána 
nepotrebujú ďalší 
komentár. Stačí sa 
len dívať a kochať!
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Ten Budvar sem už nevozte...  
1/35, autor Milan Krnáč, MK 518 
Děčín, Česká Republika.  Vydare-
ným diorámam kraľovala Tatra s 
jasným i nejasným skrytým odka-
zom. Jednoznačne však víťaz ceny 
Magazínu KPMBA - prvých troch 
naozajstných, papierových výtlač-
kov nášho virtuálneho časopisu.  

Vlado Begera
Foto: Petra Adame a Vlado Begera
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REPORTÁŽ
Medzinárodný veľtrh hračiek Norimberg 2008

Na norimberský veľtrh hračiek 
cestujem každoročne už 17 sezón. 
Obvykle sa na veľtrh teším a pre-
tekám zvedavosťou, akú novú tvár 
tentoraz ukáže. Moje očakávania 
tentoraz zvlášť vyšponoval tel-
efonát od kolegu obchodníka z 
Českej republiky, ktorý sa už vrátil 
domov. Hovoril o viditeľnej kríze 
plastikového modelárstva a o 
veľkom úbytku vystavovateľov z 
tohto odboru. Samozrejme, hneď 
sa na túto tému rozpútala debata 
v našom aute. Ale k tej kríze sa 
vrátim neskôr. 
Poznám len veľmi málo „civilov“ 
modelárov, ktorí mali možnosť 
navštíviť norimberský veľtrh 
hračiek. Preto si najprv dovolím 
trochu priblížiť tento veľtrh ako 
celok. Je to najväčší veľtrh hračiek 
na svete. Vystavuje sa v celkom 15 
halách, pričom niektoré haly majú 
dve poschodia. Najmenšia z nich 
je asi tak veľká, ako popradská 
športová hala.
Obchodník si spravidla musí 
naplánovať návštevu veľtrhu na 
viac dní, inak nie je možné rozum-
ným tempom prejsť všetky haly. 
Nikdy nezabudnem na to, aký som 
zažil šok, keď som prešiel vstupnou 
dvoranou prvý raz. Tisíce stánk-
ov, desiatky tisíc vystavovaných 
druhov tovarov.     
Modelár zvládne návštevu na 
jeden deň, lebo drvivá väčšina 
modelárskych firiem je koncen-
trovaná do 3 hál, ktoré sú viac–
menej špecializované na funkčné 
modelárstvo, modelovú železnicu, 
modelové autodráhy, kovové 
modely áut, hobby náradie a plas-
tikové modelárstvo. Niektoré mod-
elárske firmy (hlavne tie nové) však 

nevystavujú v špecializovaných 
halách, ale nájdete ich zamiešané 
aj medzi vystavovateľmi puzzlí, 
alebo v „čínskych uličkách“. Mimo-
chodom práve čínsky výrobcovia 
sú často takto ukrytí. Napríklad 
Trumpeter bol až tento rok prvý 
raz priamo v „modelárskej“ hale. 
Výnimkou je firma Revell, ktorá má 
svoj celoročný stánok v prestížnej 
hale č. 12 na druhom poschodí. V 
tejto hale majú svoje stánky vedľa 
seba giganti hračkárskeho prie-
myslu ako Lego, Hasbro, Matell a 
ďalší. Stánky týchto firiem majú 
murované steny a sú to v pod-
state budovy v budove, s vlastným 
zázemím (bufetom, kanceláriami, 
šatňami, atď.). 
Teraz sa už môžem vrátiť k 
spomínanej kríze plastikového mod-
elárstva. Keď som sa prechádzal 
„modelárskymi“ halami, nevšimol 
som si žiadny podstatnejší ro-
zdiel oproti minulým rokom, čo sa 
počtu stánkov týka. Všade bolo 

plno vystavovateľov a obrovské 
množstvo návštevníkov. Žiadne 
smutné prázdne uličky. Nedal sa 
však ignorovať jednoznačný nárast 
počtu stánkov výrobcov a obchod-
níkov z oblasti funkčného mod-
elárstva. Títo vyslovene vytlačili 
niektoré plastikárske firmy až na 
spojovacie chodby. Taktiež ubudlo 
niekoľko stánkov drobných výrob-
cov, ktorí v minulých rokoch v 
Norimberku vystavovali (Eagle 
Strike a ďalší). Rozmýšľal som, či 
sa za krízu dá považovať to, že v 
stánku Hasegawy, Academy, Hel-
lera, alebo ďalších malých výrobcov 
doslova „skapal pes“. V minulých 
rokoch sme sa totiž celú cestu do-
mov v aute zabávali na tom, ako 

v týchto stánkoch sedeli znudení 
vystavovatelia a žiadni návštevníci. 
Pre mňa to nebola žiadna zmena, 
ani nový trend. V stánkoch veľkých 
výrobcov ako Revell, Tamiya a 
Italeri bolo tak ako vždy doteraz 
plno ľudí a rušný život. Takže v 
tomto kríza asi nebude. Nakoniec 
som ale musel uznať, že nastávajú 
veľké zmeny v modelárskom svete. 
Silný nástup funkčných modelov 
je zreteľne viditeľný. Toto uberá 
zákazníkov najviac z radov plas-
tikárov, hlavne z novej generácie 
mládeže. Zmena sa dotkne v pr-
vom rade malých výrobcov, ktorí o 
kríze môžu právom začať hovoriť. 
Veď nie náhodou má Tamiya už 
niekoľko rokov po sebe stánok za-
meraný v prvom rade na RC mode-
ly a plastiky tam má akoby mimo-
chodom. Všimol som si veľký počet 
nových čínskych vystavovateľov 
RC modelov, ale naopak žiadnych 
nových čínskych vystavovateľov 
plastikových modelov. Ostalo len 
pri „starom“ Trumpeteri a Hobby 
bosse. Aby som čitateľa viac ne-
unavoval zbytočnými úvahami, 
stručne zhrniem moje dojmy z jed-
notlivých stánkov tak, ako som ich 
navštívil.
Academy malo stánok zaplnený 
pekne postavenými modelmi, ale 
úplne ľudoprázdny. Dokonca tak 
ľudoprázdny, že si jediný Kóre- ►
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jec ktorý tam bol, mohol si dovoliť 
pofajčievať obďaleč pri popolníku 
v chodbičke. ICM mali stánok na 
spojovacej chodbe, budili dojem 
trhovníkov, ktorí omylom prišli 
na veľtrh. Rovnako tak Aber, 
neďaleko nich. Tamiya mala 
tradične pekný, plochou vo svo-
jej hale najväčší stánok (väčší od 
nej má len Revell). Ale ako som 
už spomínal, Tamiya vystavovala 
pekne postavené plastikové mode-
ly len ako doplnok svojho RC sor-
timentu. Hasegawa mala stánok 
úplne totožný s tým spred roka 
(alebo spred, spred roka, alebo,...). 
V tejto firme hádam nemajú vôbec 
fantáziu. Rok čo rok majú rovnaké 
usporiadanie, len modely vo vit-
rínach vymieňajú (asi). Možno aj 
preto, vždy keď som šiel okolo, tak 
stánok Hasegawy zíval prázdnotou. 
Zvezda mala veľmi pekný stánok, 
trochu väčší než vlani, ale taktiež 
len málo návštevníkov. Pekný, 
veľký a rušný stánok malo Italeri. 
Zaujalo ma, že v stánku Italeri bol 
spoluvystavovateľom (žeby šetrili 
náklady?) výrobca RC áut. Hobby 
boss mal malý a fádny stánok. 
Trumpeter mal väčší a fádny 
stánok. Prekvapilo ma, že Trumpet-
er mal polovicu stánku vyhradenú 
hračkovým RC vrtuľníčkom, 
ponorkám  a autíčkam. Plastikové 
modely boli prezentované skoro 
ako „pridružená výroba“. Airfix 
bol začlenený do stánku firmy 
Hornby, ktorá ho teraz vlastní. V 
stánku dominovali modelové auto-
dráhy Scalextric (dobré ¾ stánku). 
Produkty Airfix a Humbrol sa tlačili 
v jednom kúte. Ale atmosféra v 
tomto stánku bola veľmi rušná a ja 
som dokonca musel čakať v rade, 
aby som sa dostal dnu na svoje do-
hodnuté jednanie. Airfix má teda 

svoju krízu zrejme za sebou. To sa 
nedá povedať o Helleri, ktorého 
stánok bol v „hračkárskej“ hale na 
opačnom konci veľtržného areálu. 
Bol to veľmi smutný pohľad a Hel-
ler je zrejme tesne pred definitív-
nym koncom. Jeho stánok bol malý, 
pustý a nezaujímavý. Stánok firmy 
Eduard je pohľadovo nemenný už 
niekoľko rokov. Má stále rovnaké 
usporiadanie, menia sa len deko-
rácie noviniek. Dragon mal pekný 
a veľký stánok, ale akosi nelákal 
návštevníkov. Aj okolo tohto 
stánku som prešiel veľakrát, lebo 
bol pri vstupe do haly, ale vždy bol 
prázdny. Stánky drobných výrob-
cov ako Doyusha, Kopro, Směr, 
Mirage, Emhar, PM model, 
Minicraft, Tristar a ďalších, tu 
zbytočne rozoberať nebudem. 
Boli spravidla malé a často spo-
jené do spoločných stánkov viac-
erých vystavovateľov. Myslím, že 
by zaujali len máloktorého slov-
enského modelára. Najlepšie som 
si nechal nakoniec. Keďže som 
známy Revellofil, môžu moje slová 
vyznievať ako zaujatá propaganda. 
Je však ľahko overiteľným faktom, 
že stánok Revell je každoročne 
najväčší spomedzi plastikársky-
ch firiem a jeden z najväčších 
na veľtrhu ako celku. Aranžéri v 
Revelli si každý rok dajú záležať 
na výraznej zmene usporiadania 
stánku. Tento rok ma potešilo, že 

modely šli jednoznačne do po-
predia a vedľajšie aktivity Revella 
neboli tak výrazne prezentované 
ako predchádzajúcich dvoch 
rokoch. 
Ak mám zhrnúť svoje dojmy z 
tohtoročného veľtrhu v Norim-
berku, ani tentoraz ma nesk-
lamal. Videl som veľa nového a 
zaujímavého. Priaznivci plastiko-
vého modelárstva si budú musieť 
pomaly zvykať, že sa zrejme v 
nasledujúcich rokoch rozlúčia s 
niektorými malými výrobcami. Ale 
modelárstvo ako ľudská činnosť v 
kríze nie je, len sa menia záujmy. 

Jozef Anďal

■
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Reportáž
Go Modelling 08

Po ročnej prestávke, vyžiada-
nej asi úvahami organizátorov, 
ako ďalej po nie príliš vydare-
nom ročníku 2006, sme opäť 
navštívili modelársku akciu v 
hlavnom meste Rakúska.
I keď je to podujatie dvojdňo-
vé, s účasťou na ňom sme 
ani na okamih neváhali. Jed-
nak kvôli výborným vzťahom 
s rakúskymi modelármi a ich 
klubmi a jednak kvôli blízkosti 
oboch našich miest, ale hlav-
ne kvôli faktu, že výstava sa 
vrátila do priestorov vojenské-
ho múzea, ktoré sú nadmieru 
exkluzívne a ponúkajú zaují-

mavé spestrenie súťaže. Tá 
samotná by možno mnohých 
na prvý pohľad sklamala, bolo 
v nej niečo cez 300 modelov, 
avšak veľmi vysokej kvality. 
A to aj vďaka silnej návšteve 
modelárov či už od nás, ale-
bo z Čiech a Maďarska. Vidieť 
to bolo hlavne pri vyhlasovaní 
výsledkov.
Kto však akciu navštívil, mu-
sel cítiť, že súťaženie prioritou 
nebolo. Bolo to o stretnutí a 
dobrej nálade. Mnoho klubov 
sa prezentovalo výstavkami a 
ukážkami svojej činnosti. Mo-
delárska burza a predaj bola 
na slušnej úrovni a vždy sa 
dalo nájsť niečo zaujímavé. 
O rok bude podujatie na rov-
nakom mieste, ale v termíne 
7. - 8. marca. Návštevu Vám 
odporúčam.

Go Modelling 08
Miesto: Viedeň, A
Termín: 16.-17.2.2008 
Organizátor: IPMS AT 
web: www.ipms.at

Vlado Begera
■
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sika milimetrového papiera.

TEST
Rezačka NorthWest Short Line

„The Chopper“ 
Výrobca: NorthWest 
Short Line (USA) 

vý-
robca 
u v á d z a 
možnosť re-
zať materiály až 
do hrúbky ¼ inch, čiže 
približne 6,4 mm. Samozrej-
me je to údaj veľmi všeobecný a 
záleží od konkrétneho materiálu. 
Evergreeny hrúbky do 4 mm to 
ale reže zaručene, i keď už po-
tom čepeľ má tendenciu mierne 
sa v reze skriviť. Tu sa dostávame 
vlastne k tomu najdôležitejšiemu, 
ak chceme s týmto nástrojom do-
sahovať presne výsledky: stabilita 
rezaného dielu. Pri tenkých mate-
riáloch to je bez problémov, ale pri 
hrubších je potrebné ich zafixovať, 
aby sa voči čepeli nemohli hýbať. 
Potom bude rez zaručene kolmý. 
A dosiahneme to spomínanými 
uholníkmi, o ktoré diel oprieme.
Zadováženie tohto, i keď náklad-
nejšieho nástroja neľutujem, pre-
tože sa mi osvedčil hneď v prvom 
prípade, keď som potreboval od-
rezať viac než jeden úplne zhodný 
kúsok plastiku. A to už nehovorím 
o prípade, keď som ich potrebo-
val 50. Ako nevýhodu vidím po-
mocnú mierku na vrchu rezačky v 
palcoch, ale to je dané trhom, pre 
ktorý je určená. V blízkej dobe ju 
plánujem nahradiť nalepením pá-

H o d n o t e n i e :

I keď modelár je persóna 
extrémne šikovná, z času 
načas si povie „Dosť!“ 
a zaobstará si ná-
stroj, ktorý 
dosiaľ, aj 
keď úspeš-
ne, nahrá-
dzal vša-
kovakými 
„ s a m o d o m o “ 
pomôckami. To bol 
presne aj môj prípad a 
čím viac som pracoval s plas-
tovými doštičkami a profilmi, tým 
bližšie som bol k tomuto kroku.
Spolu s kolegom z Klubu sme si re-
začku i s niekoľkými balíčkami ná-
hradných čepelí objednali z USA. 
Nie je to lacný špás, i keď samot-
ný „The Chopper“ stojí len okolo 
45 USD a 100 ks jednostranných 
„žiletiek“ niečo cez 10, raz toľko 
sme zaplatili na poštovnom, cle 
a dani, kvôli vyššej hmotnosti a 
(skvelej) colnej politike. Ale inou 
cestou by sme sa asi k produktu 
nedostali.
Rezačka je dodaná v škatuli s prie-
hľadným vekom. Pred použitím je 
potrebné priskrutkovať čepeľ k 
páke a prečítať si inštrukcie, aby 
sme si pri práci neodrezali polovicu 
tela. Základňa rezačky s rozmermi 
približne 17x17x3 cm je vyhoto-
vená z pevnej hliníkovej zliatiny, 
zo spodnej strany má gumené 
„nohy“, aby sa po stole nešmýka-
la. Zvrchu je v strede umiestnený 
štvorec 10x10 cm z materiálu, kto-
rý poznáme z bežných (samo ho-
jacich) rezacích podložiek. Samot-
ná páka je vyrobená z tvrdeného 
plastu a má bezpečnostnú zaráž-
ku, brániacu úplnému otvoreniu 
páky a tým hroziacemu voľnému 
prístupu k ostriu čepele. Po oboch 
stranách sa ďalej nachádzajú dva 
úchyty na uholníky.
Práca s rezačkou je jednoduchá a 

Vlado Begera

■
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TEST
Chémia Microscale

Micro Mask, ako názov jedno-
značne hovorí, je maskol. Má jas-
no modrú farbu a je bez zápachu, 
typického pre iné maskoly, čo dáva 
tušiť, že „funguje“ na inej, „ne-
gumenej“ báze. Stredne riedka 
konzistencia umožňuje príjemné 
nanášanie na maskovaný povrch 
prostredníctvom štetca. Výrobca 
uvádza, že použitý štetec zostat-
kov maskolu zbavíme umytím vo 
vode, no musím poznamenať, že 
úplne ľahučko to nejde. 
Maskol zasychá približne 10 minút, 
pri silnejšej vrstve ešte viac. Dob-
re zateká do drobných záhybov a 
priehlbín, napr. liniek paneláže. 
Po vytvrdnutí získame tenký film, 

Aj keď situácia na poli mode-
lárskej chémie je u mňa doma 
viac-menej stabilná, z času 
načas sa dostanem (väčšinou 
z popudu kolegov) k otestova-
niu i niečoho nového.   Výrob-
ky americkej firmy Microscale  
sú na trhu už dlho a mnoho 
modelárov ich spokojne pou-
žíva. Vzhľadom na špeciálnu 
cenovú ponuku jedného z pre-
dajcov na modelárskej akcii 
Go Modelling 08 som si za rov-
ných 10 Eur zadovážil Micro 
Mask, Micro Liquitape a Micro 
Weld.

kryjúci požadované miesta, ktorý 
na dotyk nijako nelepí. Výhodou 
tohto maskolu je možnosť ho i ďa-
lej upravovať - napríklad orezať 
do potrebného tvaru, stačí jemne 
prebehnúť ostrou čepeľou noža a 
nechcený film odlúpnuť, alebo str-
hať lepiacou páskou. 
Maskol by malo byť možné bez 
problémov používať so všetkými 
typmi modelárskych farieb, len v 
prípade vodou riediteľných je dob-
ré najprv vzájomnú „spoluprácu“ 
otestovať a presvedčiť sa, že ne-
bude kontraproduktívna.  Hlavne 
na matných podkladoch drží mas-
kol veľmi dobre, a tak pri jeho od-
straňovaní treba postupovať opa-
trnejšie a radšej pomocou lepiacej 

pásky než zoškrabovaním pomo-
cou ostrých predmetov, pričom 
hrozí poškodenie spodnej vrstvy.►

Micro Mask - druhá strana 
mince (Euro mince?)

Skúsiť tento maskol bol tentoraz 
práve môj nápad, pretože som ak-
tuálne stál pred jedným mimoriadne 
náročným maskovacím projektom. 
Možnosť rozpustiť maskol vodou je 
lákavá. Bohužiaľ len tak ponoriť diel 
do vody a počkať, kým maskol zíde 
dole sa mi nepodarilo. Musel ísť dole 
mechanicky. Keďže nie je gumený a 
zároveň dosť na povrchu zaschne, 
nejde dole práve najľahšie. Praktic-
ky som ho po kúskoch olupoval. Je 
príjemne riedky, a ľahko sa nanáša. 
Bohužial je priliš riedky na to, aby sa 
udržal tam, kde som ho potreboval 
a v rohoch mi stekal na miesta, kde 
som ho nepotreboval. No a na reza-
nie maskolu na povrchu, aby som to 
upravil, som odvahu nenabral. Ten-
to maskol beriem ako alternatívu, 
svoje uplatnenie si ešte nájde, ale 
ako jedinú maskolovú alternatívu by 
som ho nebral.

Ronald Kvarta
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Micro Liquitape je tekutá 
lepiaca „páska“. Vzhľadom, vôňou 
a vlastnosťami jasne pripomína 
lepidlo Herkules a v podstate sa 
s ňou aj rovnako pracuje. Jediný 
rozdiel je v tom, že po zaschnutí 
je vrstva silne lepivá - niečo 
ako obojstranná lepiaca páska. 
Odstrániteľná je pomocou vody.

Tento prípravok som si okamžite 
obľúbil. Okrem primárneho určenia 
- upevňovanie dielov pri striekaní 
alebo dočasné spájanie dielov 
počas stavby, kvôli odskúšaniu, ako 
jednotlivé zostavy pasujú - som ho 
ihneď začal využívať v spojitosti 
s leptanými kovovými dielmi. 
Jednak na samotné lepenie, kde 

spoj je pevnejší, ako pri použití 
Herkulesu a lepivosť je zachovaná 
i pri opakovanom odlepení - 
prilepení  dielu a jednak aj na 
manipuláciu s dielmi - na koniec 
zrezaného špáradla nanesiem 
kvapku Liquitape a po zaschnutí 
mám excelentný „prenášač“ 
vyleptaných prvkov na miesta kde 
majú byť nalepené.

Micro Weld, čiže „zváracie“ 
lepidlo, je výrobok tvoriaci skupinu 
s lepidlami ako Tamyia Extra Thin, 
Humbrol Liquid Poly alebo aj tzv. 
filmovým lepidlom. Výrobca na 
obale udáva výborné vlastnosti 
pri lepení plastov a netoxické 
prevedenie s príjemnou vôňou. To 
je však jediné ozajstné pozitívum. 
Lepidlo dlho schne, dlho sa 
odparuje a slabšie zvára. Spoj je po 
zaschnutí štandardne pevný, a tak 
netvrdím, že Micro Weld nemôže 
byť alternatíva pre modelárov, 
ktorý si potrpia na   príjemné vône 
lepidiel.■

Vlado Begera
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INBOX
Českoslovenští piloti na La-5FN

Dlho očakávaná limitka. Tak by sa 
mohol nazvať tento model. Čer-
vená krabička má na boku nápis 
„Specialist’s set“ a na vrchu na-
lepené bokorysy lavočiek č.12 a 
č.58.  
Po otvorení v nej nájdeme sáčok s 
dvoma rámčekmi plastiku, rezino-
vé diely a kabínky v malom sáčku, 
dekály, návod, 11 farebných schém 
a nitovací výkres s umiestnením 
popisiek.
Veľký rámček obsahuje 50 plasto-
vých dielov. Veľké diely sú vylisova-
né čisto, majú krásny lesklý povrch 
s jemnými detailmi. Na malých die-
loch sú otrepy. Podľa toho, že sa 
v rámiku nachádzajú dve prístrojo-
vé dosky, dve sedačky a dva dru-
hy prstencov pre kryt motoru, je 
zrejmé, že rámik je používaný pre 
dvojmiestnu La-5, ako aj pre ďalšie 
skoršie verzie La-5. Malý rámček so 
stromčekovým zahnutím obsahuje 
časti trupu. Na krídlach a na trupe 
sú z vnútra stopy po vyhadzova-
čoch, ale len na miestach, ktoré 
nebude vidieť.
Tretí plastový rámček obsahuje len 
dva diely – prstenec pre kryt mo-
tora a prepážku za motorom. Dva 
prekryty kabíny z acetátovej fólie 
sú tenké a bez škrabancov. 
36 rezinových dielov je na 1/72 na-
ozaj dosť. Obsahujú bočné panely, 
nové kolieska, motor, výfuky, pod-
vozkové šachty, bomby a množstvo 
malých dielov do kokpitu. Ak ne-
budete otvárať motor, ktorý inak 
vôbec nebude vidieť, máte navyše 
jeden AŠ-82FN. Podlaha kokpitu je 
spolu so spodnou časťou trupo-
vých prepážok za kokpitom. Avšak  
vylisovaná je tak, že pri dolovaní z 
rezinu je veľká pravdepodobnosť, 
že dôjde k jej poškodeniu.
Návod na zloženej A4 je dostatoč-
ne prehľadný. Avšak druhá strana 
je vytlačená naopak, podobne ako 

La-5FN
Mierka: 1/72
Výrobca: AML
Forma: plast, resin

jedna strana z bokorysov.  
8 markingov je zo SNP z Troch Du-
bov čísiel 02, 12, 17, 24, 39, 58, 65 
a 69. Pri každom lietadle je uve-
dený pilot a zostrely, ktoré boli na 
lietadle dosiahnuté. Lietadlá majú 
rozdielne kamuflážne polia. Ako 
vidno, autori vychádzali z historic-
kých fotografií. Maličký problém je 
anglický preklad. Namiesto „In this 
plane he reached...“ má byť správ-
ne uvedené „In this plane he shot 
down...“.
Veľmi príjemné prekvapenie (as-

poň pre mňa) je Lavočka č.91, 
na ktorej lietal Leopold Šrom v 
ostravskej operácii. Posledné dva 
markingy sú č.63 z Przeworska a 
povojnová československá La-5FN 
z Piešťan z roku 1946. 

Na záver len jedno. Veľká vďaka za 
tento model firme AML. Špeciálne 
poďakovanie  Ladislavovi Hladíkovi 
za vypočutie hlasov z nymburské-
ho fóra pri diskusii k modelu. 

Miroslav Mariaš

■
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INBOX
Mjasiščev M-50A Bounder

Novinka firmy Amodel nám pred-
stavuje prototyp málo známeho 
strategického bombardéru z OKB 
Mjasiščeva M-50A viac známeho 
pod kódovým označením NATO 
„Bounder“, ktorý prvýkrát vzlietol 
v roku 1959. Stavebnica je predá-
vaná v typickej krabici modelov z 
východu, avšak tentokrát veľmi 
rozmernej (65x35cm). Po otvorení 
hneď vidíme prečo. Laminátový 
trup je uložený na uhlopriečku a 
avizuje poriadne rozmery hotové-
ho modelu. V návode píšu dĺžka 
skoro 80cm, rozpätie 49cm. Okrem 
trupu sú z laminátu vyrobené aj 
obidve trojuholníkové krídla. Lami-
nátové diely sú bielej farby, veľmi 
kvalitne laminované. Nenašiel som 
na nich žiadne bublinky. Horšie je 
to už a negatívnym rytím na nich. 
Občas je trochu vystrapkané, 
oprava bude asi veľmi náročná. 
Trup je dodávaný už zalaminovaný 
spolu, bohužiaľ trochu nepresne 
spojený. Po preštudovaní návodu 
(mimochodom 18 strán) však vidí-
me, že tento spoj je zvrchu trupu 
úplne prekrytý plastovými dielmi, 
zospodu spolovice tiež. Na zvyšku 
bude nutné 0,5 mm schod zbrúsiť 
a obnoviť pomerne komplikované 
rytie. Ostatné diely sú odstreknuté 
z plastu šedej farby technológiou 
shortrun. Rytie je negatívne a veľ-

Mjasiščev M-50A 
Mierka: 1/72
Výrobca: Amodel (UA)
Rok: 2007
Forma: short run, laminát
Počet dielov: 340

mi jemné. Plast je však veľmi, naozaj 
veľmi mäkký. Počet dielov je veľmi 
veľký (340 ks), hoci krabica vyzerá 
po otvorení poloprázdna. Kabína je 
striekaná, veľmi pekne urobená. Vý-
robca nám umožňuje postaviť mo-

del v troch verziách. Prvá je stroj 
s palubným číslom „Modrá 023“ 
- celokovový povrch z roku 1960, 
druhá je stroj „Modrá 12“ v bielo-
šedej kamufláži, tak ako preletel 
na leteckej prehliadke v Tušinu ►
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INBOX

Vladimír Adame

v roku 1961, tretia je ten istý stroj 
v celokovovom povrchu tak, ako 
ho môžeme teraz vidieť v múzeu 
v Moninu. 
Postavením tohto modelu získa-
te impozantný model sovietskeho 

strategického bombardéra, ktorý 
určite neprehliadnete na žiadnej 
výstave. Výrobcu by som pochválil 
za dobrý výber predlohy, obrovský 
kvalitatívny skok v laminovaní, ale 
určite by som doporučil zkvalitniť 

rytie na laminátových dieloch. A 
teším sa až ho uvidím niekde in 
natura postavený....■
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INBOX
F6F-3 Hellcat

Vo februári tohto roku sa na pul-
toch modelárskych predajní obja-
vila horúca novinka firmy Eduard 
– štvrťkový Hellcat. 
Rovnako ako pri predchádzajúcich 
modeloch novej produkcie tejto fir-
my, aj tentokrát pri prvom pohľade 
do „krabičky“ (v poslednej dobe sú 
to už riadne krabice) moje srdce 
zaplesalo. V krabici sa nachádzajú 
opäť  krásne výlisky v piatich rám-
čekoch z typického Eduarďáckeho 
plastu a jeden rámček s čírimi diel-
mi. Celkovo 123 plastových dielov. 
Ďalej sú pribalené dve planžety fo-
toleptov (farebné pre kokpit a ne-
farbené na motor ,pumy atď.), vy-
krývacie masky, dekálový aršík od 
firmy Cartograf a stavebný návod s 
farebnými kamuflážnymi varianta-
mi.  Pri bližšej prehliadke výliskov 
vidno na niektorých súčiastkach 
jemnú stopu po deliacej rovine 
formy. Myslím však, že jej odstrá-
nenie už nebude robiť problémy 
ako to bývalo v minulosti. Inak sú 
výlisky na pohľad excelentné. Naj-
väčším otáznikom stavebnice sú už 
veľa krát kritizované farebné foto-
lepty - kvôli ich viditeľnému rastru. 
Tie rozdeľujú modelársku obec na 
dva tábory - odporcov novej tech-
nológie farbenia a tých, ktorí túto 
zmenu akceptujú. Osobne si mys-
lím, že na postavenom modeli sa 
jemný raster stratí, ale to je vec 

F6F-3 Hellcat
Mierka: 1/48
Výrobca: Eduard
Rok: 2008
Forma: nová, plast

David Michalko

subjektívneho pohľadu na tento 
problém. Dekálový aršík ponúka 5 
atraktívnych kamuflážnych schém, 
sútlač a farby dekálov sa zdajú byť 
dobré.
A čo povedať na záver? Stavebnica 
vyzerá vynikajúco a o zostaviteľ-
nosti a presnosti dielov sa s najväč-
šou pravdepodobnosťou dozvieme 
už onedlho od rôznych recenzen-
tov. Z posledných počinov firmy 

Eduard začínam mať pocit, že jej 
filozofiou je ponúknuť zákazníkovi 
v cene modelu čo najviac muziky 
a pevne verím, že v tomto duchu 
bude aj naďalej pokračovať. ■
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Doplnkové sady KPM Kazňejov
Tak dlho volali niektorí modelári do hory Edu-
ard a tak dlho sa im nedostalo odpovede, až sa 
skupinka nadšencov a obdivovateľov lietadla 
Mirage III a letectva IDF rozhodlo, že si model 
prispôsobia vlastnými silami. Čo je ešte lepšie 
a chválihodné, že si toto úsilie nenechali len 

pre seba, ale svoje dielo vydávajú do sveta aj 
pre ostatných podobne postihnutým modelá-
rov, ktorí bez podobných vecí nedokážu žiť, v 
podobe rezinových konverzných sád.

Doplnková sada : PIAGGIO P.IX RC.40
Mierka: 1/48
Výrobca: KPM Kaznějov
Počet dielov: 29

Z úplne iného súdka je ďalšia 
sada. Ide o taliansky dvojhviezdi-
cový motor PIAGGIO P.IX RC.40. 
Ten bol použitý v lietadlaách ako 
Reggiane Re-2000, Cant Z-1007, 
Savoia Marchetti SM-84 či Caproni 
CA-135.  Všetkých 29 dielov je od-
liatych čisto a do najmenšieho de-
tailu. Zvlášť pekné sú rebrá chla-
denia valcov. Súčasťou sady sú 
aj diely sacieho potrubia. Jediné, 
čo musíme doplniť, je kabeláž ku 
sviečkam a zdvíhadla ventilov.

Doplnková sada : Mirage IIICJ Wheel bays
Mierka: 1/48
Výrobca: KPM Kaznějov
Počet dielov: 3
Určené pre model: Mirage IIICJ 1/48 Eduard

Druhá sada nám umožní vylepšiť 
podvozkové šachty modelu. Sada 
obsahuje celkom tri diely - šachtu 
predného podvozku a dve šachty 
hlavného podvozku. Presnosť, s 
akou diely pasujú do dielov modelu 
je obdivuhodná. Netreba nič rezať, 
ani zbrusovať, dokonca sa vyhne-
me aj tmeleniu. Jediné, čo musíme 
urobiť je, že odbrúsime náliatky. 
Diely sú odliate čisto a bubliny by 
ste hľadali márne. Sada je veľmi 
univerzálna, pomôže nám vylep-
šiť šachty každého modelu Mirage 
III. Od f. Eduard a po minimálnych 
úpravách aj iných výrobcov.

Martin Jursa

■
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Konverzná sada : Mirage IIICJ with ATAR 9C engine
Mierka: 1/48
Výrobca: KPM Kaznějov
Počet dielov: 2
Určené pre model: Mirage IIICJ 1/48 Eduard

Konverzná sada je určená na pre-
stavbu pôvodného modelu f. Edu-
ard na verziu s motorom ATAR 9C, 
ktorú v hojnom počte používalo le-
tectvo IDF a letectvá iných štátov. 
Set obsahuje dva diely odliate zo 
šedivej hmoty. Odliatky sú pres-
ne a čisto odliate. Na povrchu bez 
kazov a bublín. Lamely výstupnej 
trysky sú odliate do najmenšieho 
detailu a súčasťou výstupnej ko-
mory je aj posledný stupeň mo-
tora. Zástavba tejto sady je velmi 
jednoduchá a zvládne ju aj menej 
skúsený modelár.

Doplnková sada : French bombs 225kg (450kg)
Mierka: 1/48
Výrobca: KPM Kaznějov
Počet dielov: 5

Tieto dve sady sú svojim zamera-
ním trochu iné, ako predošlé, ale 
ideovo spolu súvisia.  Máme totiž 
možnosť naše vyšperkované Mi-
rage (ale aj Mistére, Super Misté-
re, Ouragany a Vautoury) ovešať 
presnými maketami bômb. Kaž-
dá sada obsahuje po dve bomby, 
ktoré sa skladajú z piatich dielov 
- tela bomby a stabilizačných krí-
delok. Krídelká sú ukážkovo tenké, 
takže nepotrebujú byť ani leptané. 
Všetky diely sú odliate čisto a bez 
akýchkoľvek kazov a bublín. Bom-
by však treba navesiť na špeciálny 
závesník, ktorý je však už v prípra-
ve a onedlho sa objaví na trhu. 
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INBOX
MiG-29 Part one: 9-12
Mierka: 1/72 & 1/48 
Výrobca: TALLY HO! (CZ)
Rok: 2008

A je to tu! Toľko som do milého 
pána z firmy Tally Ho! „hučal“, že 
neurobí žiadne poriadne dekály na 
súčasné eroplány, až ma vyslyšal 
(teda, je príjemné si to myslieť :).
Nové aršíky v mierkach 1/72 a 
1/48 (čoskoro pribudne aj 1/32) 
sa venujú téme v našich krajoch 
veľmi populárnej - MiGu-29 a to 
navyše výhradne v službách čes-
koslovenských, českých a sloven-
ských. Označenie „Part one 9-12“ 
hovorí jednak to, že sa zaoberá 
touto konkrétnou verziou stroja, a 
jednak to, že sa môžeme tešiť aj 
na minimálne jedno pokračovanie. 
Aršíky samotné sú spracované v 
bežnej kvalite Tally Ho!, teda ma-
ximálne kvalitne: žiadny „raster“, 
presná sútlač a farby, extrémny cit 
pre detail (napr. hlava tigra). Kapi-
tolou samou o sebe je doplňujúci 
návod, spracovaný do takej miery, 
že neumožňuje modelárovi polo-
žiť si otázku: a toto má byť ako?; 
prípadne: toto má mať akú farbu?  
Návod popisuje 3 podoby stroja 
3911 a jednu pre 5918. Kto ale túži 
po inej mašine, smútiť nemusí, ar-
šík obsahuje kompletné sady číslic. 
Na aršíku sa nenachádzajú žiadne 
popisky. 
Tento počin Tally Ho! nemožno hod-
notiť ináč, než pozitívne a predpo-
kladám, že po dekáloch sa len tak 
„zapráši“. Hádam jedinú výhradu 
mám k vynechaniu bočných pohľa-

dov zobrazených strojov i 
z druhej strany. ■

Vzorku na recenziu poskytla 
firma Tally Ho!

Vlado Begera
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INBOX
BAe Nimrod
Mierka: 1/72 
Výrobca: Airfix (UK)
Rok: 2008
Forma: Nová, plast 
Počet dielov: 249

Keď som pred rokom staval model 
TSR.2 v mierke 1/72, tak jeho vý-
robca, svetová modelárska stálica 
z Británie - firma Airfix, sa defini-
tívne dostala na koniec svojej exis-
tencie. Mrzelo ma to o to viac, že 
v pláne mala vyrábať skutočnú za-
ujímavosť - námorné hliadkovacie 
lietadlo Nimrod. I keď Airfix nako-
niec zachránený bol (prevzala ho 
firma Hornby Hobbies), veľmi som 
pochyboval, či pôvodné plány a zá-
mery zostanú zachované.
Bolo preto nádherným prekva-
pením, keď sa rozmerná krabica 
(55x38x8 cm) objavila začiatkom 
roka na trhu. Veľmi umne označe-
ná ako „limited edition“, spôsobila 
podobnú nákupnú horúčku, ako 
tomu bolo v prípade TSR.2. A tak 
som nakoniec bol rád nielen sa-
motnému vydaniu tohto modelu, 
ale aj faktu, že sa mi ho poda- ►
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rilo zohnať (vďaka obchodu mo-
delshop.sk).
Obsah krabice je skutočnou ódou 
na radosť. Diely stavebnice sú 
spracované v plnom rozsahu sú-
časných technológií používaných 
pri výrobe modelov. Jemné detaily 
a čistý povrch priam nabádajú ku 
stavbe. Doplnené návodom, ktorý 
je rozsahom skôr malou knižkou a 
„mega aršíkom“ dekálov, ktorého 
hlavnú časť zaberajú popisky.
Už na prvý pohľad je jasné, že ten-
to model je všeličo možné, len nie 
Airfix. Myslím, že ten si nechal kit 
kompletne vyrobiť niekde „na vý-
chode“, čo dokazuje aj tento nápis 
na boku škatule:

Ťažko odhadnúť, ako bude model 
„pasovať“ počas stavby, no keď 
to bude aspoň z polovice tak dob-
ré, ako dobre vyzerá v krabici, tak 
sa niet čoho obávať. Vysoký po-
čet stavebných dielov sám o sebe 
však model radí do skupiny kitov 
určených pre modelárov s určitými 
skúsenosťami. 
Za nedostatky možno označiť kry-
ty šachiet podvozku a bombovnice, 
ktoré sú bez detailov a len s kopou 
stôp po vyhadzovačoch. Slabým 
článkom sú aj všetky väčšie deká-
ly, ktoré majú príliš viditeľný fareb-
ný „raster“. 
Takže mi ostáva zohnať si nové 
dekály a počkať na plechy Eduard, 
prípadne iné doplnkové sady, ktoré 
sa nepochybne objavia a Nimrod 
sa čoskoro postaví vedľa ďalších 
obrov RAF. ■

Vlado Begera
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INBOX
Mirage C01-GAEA
Mierka: 1/72 
Výrobca: Kotobukiya
Rok: 2005
Forma: nová, plast 
Počet dielov: 354

Otvorme spolu model bojového ro-
bota zo série Armored Core, v kto-
rej nájdeme modely z rovnomen-
nej, konzolovej, akčnej hry. 
Pomerne objemná krabica skrý-
vala prekvapenie. Bola PLNÁ rám-
čekov s neveľkými dielmi. Slovo 
plná zdôrazňujem preto, pretože 
málokedy sa dá nájsť krabica tak 
napchatá obsahom. Keď rámčeky 
vyberiete, treba ich poskladať na-
späť poriadne, inak by sa nemuseli 
zmestiť. Model má mať po dokon-
čení veľkosť cca 16 cm na výšku (v 
mierke 1/72) a skladá sa dokopy z 
354 dielov!!! Diely sú krásne čisté, 
pekne vylisované a hodne detail-
né. Ak vezmeme do úvahy ten po-
čet dielov je jasné, že tento model 
bude síce fuška, ale kvôli tým de-
tailom sa to oplatí. Plast je klasicky 
japonsky tvrdší (nie ako Tamiya). 
Jednotlivé časti robota majú svo-
je označenie a dajú sa zamieňať 
s časťami z iných stavebníc. To je 
v súlade s predlohou, kde sa dajú 
bojové stroje skladať rovnako. K 
dispozícii sú aj sady so zbraňami 
a je možné robota vyzbrojiť podľa 
chuti. Teším sa, ako si vychutnám 
tento kúsok. Dúfam, že ak pôjde 
všetko dobre, článok o stavbe si 
prečítate v nasledujúcom čísle. 
Držte palce!

Ronald Kvarta

■
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INBOX
Sd.Kfz. 251/3 Ausf. B
Mierka: 1/35 
Výrobca: Revell
Forma: prebal, plast

Po viacerých sériách Sd.Kfz. 251 C 
a D produkovaných firmami Dra-
gon a AFV, sa na náš trh koneč-
ne dostala aj verzia B a  to ako 
251/B – pancierované spojovacie 
(rádiové) vozidlo.  Novinka firmy 
Revell je prebalom modelu fir-
my Zvezda, rovnako ako niekoľko 
ďalších modelov. Je to veľmi zau-
jímavá predloha, keďže ani jeden 
z vyššie uvedených výrobcov túto 
verziu neponúka, a je teda možné 
postaviť verziu neopozeranú na 
súťažiach.
Model je balený do krabičky s me-
nej praktickým bočným otváraním, 
ktorá obsahuje 8 rámčekov s diel-
mi, stavebný návod a aršík s de-
kálmi. Na prvý pohľad do krabičky 
vidno kvalitatívny posun modelov 
z produkcie firmy Zvezda za po-
sledné roky. Svedčí o tom aj počet 
dielov – 544, z toho 236 pripadá 
na článkované pásy. Diely zo svetlo 
sivého plastu sú odstreknuté čisto, 
bez  otrepov, výraznejšej deliacej 
roviny foriem. Stopy po vyhadzova-
čoch z formy sú v takých miestach, 
ktoré po zostavení modelu nebude 
vidno. V mojom modeli boli poško-
dené dva diely, pravdepodobne 
vinou neopatrného zaobchádzania 
pri balení modelu. Jedno poškode-
nie – zadné čelo korby sa bude dať 
opraviť za použitia trochu tmelu 
a prebrúsením, polámanú hviez-
dicovú anténu bude treba prav-
depodobne nahradiť z nejakého 
doplnkového setu. Kvalita modelu 
postačuje na stavbu z krabičky. V 
prípade, že sa s ním budete chcieť 
zúčastniť nejakej súťaže, bude po-
trebné doplniť fotoleptané diely od 
niektorého z výrobcov.
Diely sú v rámčekoch rozdelené 
nasledovne:
A – 2x – obsahuje diely pojazdo-
vých kolies a pásov
B – 2x – doplnkové diely – kanis-
tre, zbrane
C – diely na zostavenie podvozko-
vej časti ►
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INBOX
D – predná kapota a blatníky
E – korba
F – diely rádiového vybavenia
Dekálový aršík obsahuje rôzne typy 
trámových krížov, označení vozidiel 
a evidenčných čísel. 
Priamo z krabice je možné postaviť 
4 rôzne verzie, líšiace sa od seba 
typom rádiového vybavenia, a to 
2 v panzer grau – Rusko 1941, Bal-
kán 1941, pieskovú z Lýbie 1942 a 
1 v panzer grau  pokrytou umý-
vateľným zimným náterom. Ďalšie 
verzie je možné nájsť na interne-
te.

Roman Čajka Model na renziu venovala 
firma HT Model.

■
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INBOX
Mitsubishi Colt
Mierka: 1/24 
Výrobca: Fujimi
Rok: 2005
Forma: verzia, plast

Keď sme si pred časom na návrh 
mojej manželky kúpili do garáže 
Mitsubishi Colt a jeden z mojich 
kolegov z modelárskeho klubu 
ma upozornil (vďaka Ron), že 
dvadsaťštyrikrát zmenšený model 
vyrába firma Fujimi, rozhodnutie 
bolo jasné, musím ho mať, a po 
nejakom čase už ležal na mojom 
stole. Bohužiaľ pre nedostatok 
času (ale skôr preto, že sa ne-
jako neviem odhodlať na čierny 
lesklý povrch auta) je stále ešte 
nepostavený v krabici.
Model je zabalený v krabici s kres-
bou auta na vrchu a rôznymi pop-
iskami pravdepodobne v japončine 
(kto sa má v tom rozsypanom čaji 
vyznať). V krabici po otvorení náj-
deme dva rámčeky sivého plastu 
so 40 dielmi podvozku a interiéru, 

Roman Čajka

samostatne zabalenou karosériou 
a rámčekom zo 4 pneumatikami 
nalisovanými na diskoch, a jeden 
rámček s 11 priehľadnými dielmi 
zasklenia a svetiel. Súčasťou je 
samozrejme aj stavebný návod a 
aršík dekálov s číslami na japonské 
ŠPZ, logami mitsubishi na kapotu a 
dekálmi na prístrojovú dosku. 
Diely sú odstreknuté čisto, bez 
otrepov, prípadne nedoliatkov. Jed-

iným nedostatkom, ktorý model 
má je volant na pravej strane. 
Dúfam, že do niektorého z ďalších 
čísiel KPM magazínu, sa mi podarí 
pripraviť článok zo stavby. ■



 92             KPM Bratislava Magazín                                                       číslo 4

INBOX
A-7H Corsair II

Hobby Boss má vo svojom výrob-
nom programe celú sériu Corsairov 
A-7. Začiatkom roka 2008 uviedol 
na trh ďalšiu verziu – grécky A-7H. 
Krabička upúta kresbou gréckeho 
Corsaira v tigrej kamufláži ako si 
ho prezerajú návštevníci leteckého 
dňa.
V krabičke sa nachádza 182 plas-
tových dielov v piatich rámčekoch, 
6 priesvitných dielov, dvoje dekály, 
návod a bokorysy na dve grécke 
kamufláže.
Dva rámčeky sú plné výzbroje. 
Obsahujú 18 ks bômb Mk.82 s 
možnosťou dvoch typov zapaľo-
vačov, dve prídavné nádrže, štyri 
závesníky MER a dva neidentifiko-
vateľné „FLIRy“. Dve rakety AIM-9 
Sidewinder sú v návode označe-
né ako verzia B, ale v skutočnos-
ti predstavujú skôr verzie J/L. Je 
možné postaviť len 3 MERy, pre-
tože rámik obsahuje 4 telá MER 
ale len 3 závesníky. Po preskúmaní 
obsahu v krabičkách rôznych verzií, 
je zrejmé, že tieto dva rámiky sú 
štandardne dodávané ku všetkým 
Corsairom.   
Ďalšie rámčeky obsahujú krídla, 

A-7H Corsair II
Mierka: 1/72
Výrobca: Hobby Boss
Forma: plast
Počet dielov: 182

závesníky a kryty podvozku. Krídla 
sa skladajú z dvoch častí. Vonkaj-
šia časť krídla je vylisovaná vkuse 
spolu s hornou polovicou vnútornej 
časti. Vnútorná spodná časť je od-
delená v mieste spoja odklápacej 
časti krídla a v mieste klapiek. Na 
krídlach je naznačené nitovanie. 
Hlavná šachta podvozku sa skladá 
z 5 častí. Kolesá hlavného podvoz-
ku sú delené, v stavebnici sú k dis-
pozícii dva druhy diskov hlavného 
podvozku. 
Priamo s trupom sú vylisované 
otvorené bloky s elektronikou a 
miesto pre náporovú turbínku. De-
taily sú veľmi pekné. Presne tieto 
bloky je totiž potrebné otvoriť ak 

chcete stavať diorámu na letisku 
pred štartom. Samostatne je vyro-
bený difúzor pre vstup vzduchu do 
motora, ale obsahuje len polovicu 
skutočnej dĺžky, kde je zaslepený.
Kokpit pre jednomiestnu verziu je 
znázornený schématicky, bočné 
panely a prístrojová doska sú vo 
forme dekálov. Sedačky sú tiež len 
schématicky znázornené. Priesvit-
né diely obsahujú kabínku z dvoch 
dielov. Zadná časť kabíny má v 
strede spoj, ktorý je nutné zabrú-
siť a vyleštiť. Rámovanie kabíny je 
zmatnené s naznačeným nitova-
ním.  
Povrch modelu je negatívne rytý ►
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lážou. Navyše mi umožňuje posta-
viť model jedného z posledných 
lietajúcich Corsairov a uchovať tak 
zážitok z ich nádherného vystúpe-
nia na základni Kleine Brogel v júli 
2007. ■

s naznačeným nitovaním. Staveb-
ný návod je dostatočne prehľadný. 
Kamufláže a marking sú zobraze-
né na kriedovom papieri, farby sú 
označené Gunze Mr.Color a Hob-
byColor. Kamufláže sú dve – tigria 
kamufláž prezentovaná na RIAT 
2007 a štandardná grécka kamuf-

láž. Dekály sú veľmi pekné. Tigria 
kamufláž je urobená tak, že dekály 
kryjú celé plochy krídel, výškoviek 
a závesníkov.  
Celkovo možno povedať, že na 
pohľad je to veľmi pekný model 
s množstvom detailov, pekným 
povrchom a s prekrásnou kamuf- Miroslav Mariaš

foto: autor
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INBOX
Hawker Hunter FGA.9/Mk.58
Mierka: 1/72 
Výrobca: Revell
Rok: 2008
Forma: Nová, plast 
Počet dielov: 125

V roku 2005 dielňami Revell vy-
daný model veľmi populárneho 
lietadla Hawker Hunter znamenal 
zaslúžený ohlas a chválu na margo 
výrobcu. Je to kvalitný, jednodu-
cho a rýchlo postaviteľný model, 
výborne napodobujúci svoj vzor, 
spracovaný v rozsahu súčasných 
technológií výroby stavebníc z 
plastu. 
Tohoročná novinka vykročuje úpl-
ne logickým smerom - na základe 
úspešných foriem ponúka novšiu 
verziu - britskú FGA.9, alebo Mk.58 
v službách švajčiarskeho letectva.  
Nová krabica so sympatickou 
kresbou lietadla RAF s výraznými 
červenými doplnkami skrýva zná-
me základné diely, zhodné pre obe 
verzie a tri nové rámčeky s prv-
kami na vytvorenie modernizova-
ných lietadiel.
Dekálový aršík je, ako býva u Re-
vellu zvykom, obrovský a umož-
ňuje výber z dvoch strojov RAF 
(XF418 No.1 Tactical Weapons 
Unit, Brawdy 1979 a XC228 rovna-
kej jednotky, rok 1984) a rovna-
ko dvoch strojov Swiss Air Force 
(J-4030 patriaci skupine Patrouil-
le Suisse, Dubendorf AB 1991 a 
J-4068, Fliegerstaffel 20, Mollis 
AB, 1993).
Stavebný návod prehľadne zobra-
zuje stavbu v jednotli-
vých krokoch, pričom 
jasne poukazuje na 
odlišnosti jednotlivých 
verzií.
Je to naozaj vítané roz-
šírenie témy „Hunter“ 
od Revellu. Jediná ško-
da je, že výrobca nevolil 
aj plné sfarbenie švaj-
čiarskej akrobatickej 
skupiny. ■

Model na recenziu venovala 
firma HT Model.

Vlado Begera



www.htmodel.sk

Publikácia Vyznamenania a bojové odznaky 
Tretej ríše je určená pre zberateľov, historikov 
a čitateľov, ktorým učarovala vojenská história. 
Je to sprievodca po svete nemeckej faleristiky 
prvej polovice 20. storočia. Kniha je v prvom rade 
praktickou pomôckou pre zberateľov. Umožní im 
pri zostavovaní svojej zbierky rozpoznať početné 
kópie nemeckých odznakov a vyznamenaní, 
ktoré sa často objavujú na aukciach, burzách a 
stretnutiach zberateľov a vyhnúť sa im. 
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