
 

J U N I O R  XII. 

 

Výroba  různých předmětů na zakázku je ve společnosti  přijímána  jako jev, který má rozšířit 

nabídku sériově vyrobených věcí. I v leteckém modelářství. Tomuto jevu dochází a docházelo 

i v minulosti. Jako příklad bych uvedl návrhy modelů letadel panem Ledvinou pro jednotlivé 

modelářské prodejny, kdy jak sám uvedl, měl hlavní úkol navrhnout tvarově atraktivní  

model , na materiál, který chtěl  prodejce  tímto prodat. 

Dovoluji si Vás seznámit s modelem, který byl na podzim roku 1957 také navrhnut na 

zakázku. Byl to požadavek šéfredaktora Leteckého modeláře  Jiřího  Smoly  na Radoslava 

Čížka k navržení a postavení nesoutěžního motorového modelu na tehdy nový motor JUNIOR 

2 ccm. Pro takzvané rekreační modeláře.  Však také zadal patřičná kritéria, jak by měl model 

vypadat. Model měl být postaven z tehdy dostupného materiálu, překližky, smrkových lišt, 

potažený papírem. Tvarově měl připomínat  klasické  sportovní letadlo. Co vše stavbě 

předcházelo, popisuje Radoslav Čížek jednak v popisu modelu, který byl publikovaný v 

Leteckém  modeláři číslo 2  ročníku 1958. A později v devadesátých letech minulého století 

nakreslil malou mušku i s popisem do Informačních listů SAMu 95 Bohemia, kterých byl 

dlouholetým redaktorem.   Po  zveřejnění  tohoto modelu v článku "Modelářské pětiletky 

Radoslava Čížka – rok 1956 – 1960", který je možné si prohlédnout na programu 

Rajče.Idnes.cz  pod heslem okjkt. Nebo na webu SAM 95. Jsem dostal mail od  Jaromíra 

Pipka, kde mi poslal kopie originálních fotografií JUNIORA XII, které mu před léty osobně 

věnoval Radoslav Čížek. Tyto fotografie byly částečně použity v článku v Leteckém modeláři, 

kde jsou vlivem tehdejšího tisku méně výrazné. S Jaromírem jsme se domluvili, že si 

fotografie zasluhují zveřejnění i k potěše ostatních modelářů a to byl základní impulz pro 

zpracování tohoto článku .  



 

Informační výkres modelu JUNIOR XII nakreslený Radoslavem Čížkem do Informačních listů 

SAMu 95 Bohemia, které redigoval i s krátkým popisem vzniku a stavby. 



 



 

 

 

Plánek z Leteckého modeláře č.2 - 1958 



 

Stavební popis v Leteckém modeláři 2 / 1958 





  

Fotografie ze stavby modelu z archivu  Radoslava Čížka 

věnované Jaromírem  Pipkem 



 

 

 



Model byl velmi skladný

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snímek s kolovým podvozkem z jara 1958

 

 

 

 

 



V úpravě s lyžemi před záletem

 

 

 

 

 



Poslední kontrola před nahozením motoru 

( bylo v lednu 1958 v Kamenných Žehrovicích dostatek sněhu) 

 

 

 

 

 

 

 



Poslední chvíle před prvním startem 

 

 

A co napsat závěrem. 

Nejen, že Radoslav Čížek splnil zadání šéfredaktora ve velmi zkráceném termínu. Model 

nejen zkonstruoval, postavil, zalétal a doplnil fotodokumentací, ze které můžeme i po 59 

letech čerpat. A co říci k modelu: Po estetické stránce jde o klasický  hornoplošník se 

samonosným křídlem, líbivých tvarů. Štíhlost křídla přibližně 6,6. Klasický profil Clark-Y, který 

je i vhodný pro jednoduchou stavbu.  Trup postavený hlavně ze smrkových lišt. Kormidla 

klasická s rozměry zajišťujícími dostatečnou stabilitu. Model byl potažen převážně 

dostupným papírem " Kablo" různé síly.  Jediné co Radoslava Čížka trochu mrzelo, že neviděl 

Juniora XII létat jako upoutaného, což by jistě zvládl ,jak se vyjádřil při setkání modelářů v 



Táboře-Všechově  k oslavě jeho 80 narozenin. I v současnosti model plňuje podmínky pro 

příjemné polétání, je dostatečně veliký pro ty co hůře vidí a zároveň i skladný  pro přepravu.  

Nejspíše by k pohonu sloužit elektrický motor,  který je v současnosti dostupnější a má pro 

rekreačního modeláře řadu výhod. Junior XII dokazuje, že i dobré modely nestárnou. Mohl 

by být i inspirací pro stavitele ULL. Vzhledem k tomu, že v příštím roce dovrší model 60 roků 

od prvného startu, neškodilo by udělat slet těchto modelů na závěr s hromadným startem. 

Mladějov na Mor.  16.3.2017                                                             Jan Kypta                              

 

 

 

 

 


