
Neznámý   historik 

Proč neznámý?    Proto, že ho doposud žádný československý modelář neobjevil 

a tak tento  model  mezi "historiky" jak v Čechách nebo na Slovensku,  nelétal.  

A to  jako jeden z mála  plně splňuje  všechny  požadavky  pravidel Samů  na  

historický model. 

 

O jaký model jde? 

 

Model s názvem   R E K O R D   je  z kategorie A2.  Jeho konstruktér  Milan 

Kuliffay  ( v roce 1954 z Košického krajského aeroklubu) se s modelem zúčastnil   

"Mistrovství Československa"  v roce 1954, které se létalo na letišti  v Kralupech 

nad Vltavou. ( dnes už neexistuje , je na jeho místě podnik  Kaučuk Kralupy 

Milan Kuliffay se umístil na druhém  místě  za vítězem Oldřichem Procházkou z 

Mostu , který létal s modelem Limit a před třetím soutěžícím, kterým byl 

Radoslav Čížek z Kamenných Žehrovic. ( létal s  největší pravděpodobností s 

modelem EXPE). 

Model Rekord byl postaven dle mezinárodních pravidel pro větroně A 2, které v  

roce 1954 v ČSR platily.  Výňatek z pravidel:  celková plocha – součet plochy 

křídla a VOP = 32 – 34 dm2. Minimální hmotnost  410 gramů.  Průřez trupu se 

vypočítal dle vzorce : max. možná plocha 34 dm2 : 100 = 0.34 dm2. Minimální 

plošné zatížení 12 gramů  na 1 dm2 plochy.  Létalo se na šnůře 50 m dlouhé , 5 

startů s maximem 180 sekund.  

Jak Rekord splňoval podmínky pravidel? 

Rozpětí křídla  1880 mm , délka trupu  920 mm, 

Plocha křídla : 26,97 dm2     Plocha VOP   :    6,92 dm2   Celková plocha : 33.89 dm2 

Váha 450 gramů.  Průřez trupu: 0,37 dm2 

Profil  křídla : NACA  6509,  Profil VOP NACA  4409 



 

Stavebně se model vymykal účelovým soutěžním modelům ( jako měl vítěz 

Oldřich Procházka a řada dalších modelářů  včetně Radoslava Čížka). 

Křídlo  mělo jednoduché vzepětí do  " Vé " , dvounosníkové a  horní strana až k 

prvnímu nosníku byla potažena dýhou 0.6 mm. 

Výškovka byla obdobné konstrukce,  asi do 30 % hloubky měla  na horní straně  

potažení dýhou 0.4 mm. Do výškovky  se zasouvala  svislá ocasní plocha a celé 

se vše přivazovalo na trup gumovou nití (  obdobné řešení použil Emil Brauner u 

Mosweye  už v roce 1952  ). 

Trup:  byl na modelu  značně nekonvenční.  Jednalo se o poloskořepinový trup, 

eliptického průřezu , který byl potažený dýhou , Potřebný minimální průřez 

trupu  byl dosažen  vylisovanou kabinou z celuloidu, přilepenou před křídlo. 

Tvar trupu odpovídal technologickým potřebám stavby, proto má rovné linie.  

Má boční startovací háček. 

 

Stavební plánek i s fotografií byl vydaný redakcí časopisu Letecký modelář v 

čísle 5 ročníku 1955. V závěru popisu bylo upozornění, že plánek nebude ke 

koupi v modelářských prodejnách. Obdrží ho pouze ti zájemci co do 14 dní 

zašlou objednávku do redakce Leteckého modeláře. 

Zveřejněnou  dokumentaci by bylo možno označit za vzorovou  pro stavitele 

"historiků" k klubech SAM. Obsahuje jak dobu vzniku modelu, fotografii i 

stavební  plán  z doby, kdy model létal. 

 

 

Stavební plán z Leteckého modeláře číslo 5 / 1955.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis  stavby  publikovaný v Leteckém modeláři 



 



Pro  rok  1955 byla změněna pravidla v ČSR  tak, že byl vypuštěn požadavek na  

minimální průřez trupu. 

 

Mladějov na Moravě   14.7.2017                                                                 Jan Kypta 

 

 

 


