
SIMPLEX – návod k sestavení 

 

Stavebnice modelu Simplex vychází z osvědčené a léty prověřené konstrukce  Ivana Hořejšího. 

Model byl pouze upraven s ohledem na dnešní trendy ve výrobě a tak, aby jeho stavba byla co 

nejjednodušší a nejrychlejší. 

 

 Model je stavebně nenáročný, ale přesto vyžaduje určité zkušenosti se stavbou 

konstrukčních modelů. Ke stavbě budete potřebovat základní modelářské nářadí, jako je ostrý nůž, 

žiletkovou pilku, úhelník, pravítko, šroubovák, kleště, modelářské špendlíky. K lepení je vhodné 

používat disperzní lepidlo  (bez zápachu) a na inkriminovaných místech, jako je motorová přepážka 

a kořenová žebra křídla, lepidlo epoxidové. Veškeré díly lepíme na rovné pracovní desce, kterou v 

místě lepení chráníme vhodnou fólií (postačí potravinářská nebo rozstřižený polyetylenový sáček) 

tak, aby se k ní lepený díl nepřilepil. Součástí stavebnice je plán 1:1, který je však ke stavbě 

prakticky nebudeme potřebovat a má pouze informativní smysl. Veškeré přepážky trupu i žebra 

křídla mají díky „zámkům“ svou přesně danou pozici i polohu. 

 

TRUP: 
 

 Stavbu trupu zahájíme slepením dvou dílů bočnic. Po zaschnutí spoj přebrousíme a na 

vnitřní stranu zadní části nalepíme podélníky z balsové lišty 5x5mm (POZOR! na pravou a levou 

polovinu). Na rovnou pracovní desku přišpendlíme jednu z bočnic a nalepíme na ní přepážky trupu 

až na úroveň odtokové hrany  křídla, kde má trup stejnou šířku. Další přepážky lepíme až při 

konečném sestavení trupu, abychom dodrželi kolmost přepážek na 

bočnice.



Po dokonalém zaschnutí přilepíme i druhou z bočnic. Stále dbáme na souměrnost trupu a kolmost 

přepážek. 

 

 
 

Horní a spodní potah trupu je z Ba. 3mm s léty orientovanými napříč k ose trupu. Před celkovém 

uzavřením nezapomeneme vlepit lanovody pro ovládání ocasních ploch. Na motorovou přepážku 

namontujeme příďovou nohu, motorové lože dle použitého motoru, v případě elektropohonu pak 

motor se zadní montáží. Za motorovou přepážku umístíme palivovou nádrž a protáhneme hadičky. 

V případě pohonu spalovacím motorem protáhneme táhlo ovládání karburátoru. Ve spodní části v 

místě uchycení hlavního podvozku nalepíme z vnitřní strany bočnic zesilující nákližky a do nich 

hranol pro uchycení podvozkových noh. Spodní přední část trupu pod motorem potáhneme Ba.7mm 

a vybrousíme do konečného tvaru. Potah nad nádrží / aku je vhodné řešit, jako odnímací. Do příčky 

sloužící k přišroubování křídla zalepíme zapichovací M4. 

 



 
 

POZOR !! Výška podvozku na plánu je pouze informativní a je nutné jí upravit s přihlédnutím k 

použitému motoru, resp. průměru vrtule. 

 

 
 

 

 

Ocasní plochy: 
 

 Vodorovný i svislý stabilizátor na rovné desce slepíme. Po zaschnutí celky přebrousíme a 

náběžnou část vybrousíme do kulata. Kormidla vybrousíme do souměrného klínu. Poloviny 

výškového kormidla jsou spojena ocelovým drátem 3mm ohnutým do tvaru písmene „U“. Kormidla 

zavěsíme pomocí vhodných pantů. Můžeme použít jak plastové pianové panty (např. MP Jet), tak 

závěsy papírové. Hotové ocasní plochy přilepíme k trupu. Při lepení stále dbáme na souměrnost a 

kolmost a ve správné poloze spoj fixujeme modelářskými špendlíky. Nakonec doplníme 

prodloužení kýlovky. 



 

 
 

Křídlo: 
 

 Stavbu křídla zahájíme slepením stojin hlavního nosníku na jejíž spodní strany následně 

nalepíme smrkové pásnice 3x7mm (POZOR! Na pravou a levou polovinu). Po dostatečném 

zaschnutí nosníky přišpendlíme na rovnou pracovní desku a do připravených drážek vlepíme 

jednotlivá žebra a následně doplníme i horní pásnici. 

 

 



 
 

Na náběžnou část přilepíme pásek Ba. 3mm, který po zaschnutí obrousíme tak, aby navazoval na 

průřez žeber. Stejně tak budeme postupovat v odtokové části přilepením pásnice z Ba.6mm, kterou 

ještě v místě umístění pantů zesílíme nákližky z Ba.6mm. Pokračujeme uzavřením torzní skříně Ba. 

1,5mm z horní i spodní strany. Střední část křídla potáhneme až po spojení jeho obou polovin !! 

Odtokovou část přelepíme z obou stran pásky balsy 1,5x20mm. Žebra páskujeme balsou 1,5x7mm. 

Mezi žebra č. 7 a 8  vlepíme držáky serv a protáhneme prodlužovací kabely k nim. Poloviny křídla 

doplníme o náběžnou hranu a koncové oblouky. Ke spojení polovin křídla použijeme spojku z 

letecké překližky, která zároveň udává správné vzepětí. K lepení použijeme 30min. Epoxy. Po 

zaschnutí lepeného spoje dopotáhneme střed křídla Ba.1,5mm . Spoj křídla je vhodné ještě 

přelaminovat páskem skelné tkaniny 30g/dm. (není součástí stavebnice). 

 

 

Dokončení: 
 

 Celou kostru přebrousíme jemným smirkovým papírem zrnitosti 400-600 a zbavíme jí 

prachu. Jako potah bude asi nejvhodnější použít nažehlovací fólii. Barevnou kombinaci volíme tak 

abychom odlišili spodní a vrchní stranu modelu. Kormidla zavěsíme na papírové závěsy, 

přišroubujeme ovládací páky a připojíme je pomocí kovových vidliček M2. Mechanicky nastavíme 

neutrální polohu kormidel. Serva křidélek můžeme připojit buď pomocí „Y“ kabelu nebo je zapojit 

do samostatných kanálu a k jejich ovládání využít mix – pokud to použitá  RC souprava umožňuje. 

Po montáži motoru a podvozku přišroubujeme křídlo a model vyvážíme, nejlépe posouváním 

pohonného akumulátoru u elektroverze, respektive umístěním RX aku u verze se spalovacím 

motorem. Dodržení správné polohy těžiště má významný podíl na dobrých a nezáludných letových 

vlastnostech. 



 

Poloha těžiště :   70mm od náběžné hrany křídla 

 

Doporučené výchylky kormidel (základní) :       Křidélka -         +/- 8mm 

                                                                              Výškovka -       + 15, -10 mm 

                                                                              Směrovka -       +/- 20mm 

 

Doporučené vybavení:  
 

Elektromotor : 

 

- RC souprava min. 4 kanály (pro oddělené ovládání křidélek 5) 

- Motor  Dualsky XM3548EA-5 (670W), vrtule 12x6" - 13x8" 

- Regulátor Dualsky XC4015BA V2 

  = (sada Dualsky TC.4A.30E) 

- 4x servo cca 15 gramů: GWS, Hyperion Atlas, KST … 

- Aku 3S LiPol 2200-2800mAh 

 

Spalovací motor : 

 

- RC souprava min. 4 kanály (pro oddělené ovládání křidélek 5)  

- Motor ASP S25A, vrtule 9"x5", nádrž 100ccm 

- 4-5x servo cca 15 gramů: GWS, Hyperion Atlas, KST … 

- RX aku NiMh 4čl. 

 

 

 

 

 

Přejeme mnoho příjemně strávených chvil jak při stavbě, tak při létání s modele Simplex ze 

stavebnice f. MODELSERVIS 

  


