
  

Ž E H R O V I C E – 2 

Kdy skutečně vznikly a kde najdeme pravdu? 

  Žehrovice 2 jsou posledním " velkým" větroněm 

zkonstruovaným a postaveným Radoslavem  Čížkem z LMK 

Kamenné Žehrovice. Ne všechny konstrukce větroňů, které 

navrhl i sám postavil.  Jak sám uvádí, nepostavil model Káňě, 

Luňák, Sokol, ale ani Orlíka . V roce 1952 navrhl úpravu 

modelu  Luňák 2, který postavil a na soutěži VII. Žehrovice v 

roce 1952 létal  Miroslav Peterka.  Úprava spočívala   v 

přidání 3 žeber do střední části křídla a 1 žebra do poloviny 

VOP. 

 Model Žehrovice 2 vznikl v jednom exempláři. S prototypem 

létal Radoslav Čížek na soutěži v Gottwaldově  27.1.1952.  

Nedlouho poté přepracoval trup mezi křídlem a VOP tak, že 

dvě horní lišty vedly až k přepážce před VOP. Malá informační 

muška nebyla nikdy v padesátých letech zveřejněna. 

 Jak a kdy  Žehrovice  2 vznikly ?  K bližšímu osvětlení použiji 

historické materiály z časopisu Letecký modelář č. 3 ( březen ), 

č.4 (duben) 1952 . 

Jelikož je článek z LM číslo 3/ 1952 po  naskenování  špatně 

čitelný,   tak některé pasáže přepíši. (Protože je tento materiál  



publikován i  v pdf tak si ho můžete pro lepší čitelnost sami 

zvětšit). 

Datum konání "Gottwaldovské zimní" po třetí  v Leteckém 

modeláři č.3/1952 – je uveden datum konán 27.1.1952. 

Létalo se na letišti v Otrokovicích. 

V článku autor  Jaromír Kaucký uvádí:  Kategorie větroňů byla 

četně obeslána a bylo vidět několik nových konstrukcí, z nichž si 

zaslouží zmínky nový větroň Radoslava Čížka, který potvrdil, že 

by konstruktér  čestně obstál v každé mezinárodní konkurenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie článku z Leteckého modeláře číslo 3/ 1952 
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V  článku " Sníh"  publikovaném v Leteckém modeláři číslo 4 / 

1952 je poprvé uveden model s názvem Žehrovice 2 jako 

vítězný model "Zimní" soutěže v Gottwaldově. Ve fotografii je 

Radoslav Čížek  s modelem Žehrovice  2.  (  první verze modelu 

Žehrovice 2 s jiným provedení hřbetu trupu) třetí zleva. 

Snímek je pořízen ještě na sněhu. ( Jedná se o ilustrační 

snímek, který  nemá s článkem souvislost). 

 

 

 

 

 

 

V časopise Modelář číslo 6 ročníku 1989 je poprvé zveřejněn 

model Žehrovice 2 pro širokou modelářskou  veřejnost  a to 

plánek velikosti A4 i s popisem stavby a dalšími informacemi. 

Článek napsal Radoslav Čížek. 





 

 



Na tomto výkrese  je  model datován roky 1951 – 1956. 

Další články o modelu Žehrovice 2 zveřejnil Radoslav Čížek až 

po vzniku SAMu 95  v roce 1993, kdy redakčně vedl 

Informační listy  klubu a  aktivním  redaktorem byl až do čísla 

76.  2003/6. 

V čísle 2 IL (březen duben 1993) zveřejnil článek "Jak jsme 

proháněli dědka", kde  popisuje soutěž v Gottwaldově v roce 

1952 a dění kolem. 

 

 





 

 

Pro lepší  čitenost  je vyjmut  článek ze stránky IL 2/93 . V 

tomto článku Radoslav Čížek potvrzuje, že se soutěž v 

Gottwaldově létala v roce 1952 a že tam létal se Žehrovicemi 

2 ( první verzí se 6 bokým zadním průřezem trupu). 

 



 

Zveřejněno v IL 30  v roce  1997 / 2  



 

Zvětšené foto Žehrovic 2 -  prvního modelu, se kterým létal 

na "Zimní soutěži" .Všimněte si, že dvě lišty na horní straně 

trupu se sbíhají v jednu ( jak je nakresleno i u malého výkresu 

Luňáka) foto bylo zveřejněno v IL 30. U této verze byl 

sedmiboký průřez trupu zhruba do poloviny vzdálenosti mezi 

odtokovou hranou křídla  a náběžnou hranou VOP, konec trupu 

měl jen šestiboký průřez.  Tato verze  byla nakreslena R. 

Čížkem a publikován v IL č.11 a časopise Modelář č.10/1994. 



V časopise Letecký Modelář č 11 /1952 byl zveřejněn malý 

výkres Luňáka II se zvětšeným rozpětím.  ( tento plánek byl 

zveřejněn v ročence Franka Zaice v roce 1953. Je zvláštní, že 

plánek Žehrovic 2  tam nebyl zaslán.) 

Výkres malého stavebního plánku Luňáka  z IL č.11pro ilustraci 

přikládám. 



kována  



 

Na dalším snímku zveřejněném v IL číslo 76  číslo 6 z roku 

2003  je druhá verze , kde je již trup upraven na dvě lišty 

nahoře, vedoucí od  odtokové hrany křídla v náběžné hraně 

VOP.   –  Foto Radoslavem Čížkem datováno do března 1946. 

Viz  popis  níže na stránce IL.  CHYBNÉ!!!! 

Tato verze je nakreslena na malém výkresu  v časopise Modelář   

č.6/1989, I v   Informačních listech číslo 47-  5 z roku 1999 



 

 



Obr.2 V popisu je zcela určitě chyba -  nemůže to být rok 

1946!!!!! V IL 47 ve fotografii  E.Braunera  je uvedeno  datum  

2.3. 1952. 

 

 

V Informačních listech  byly  Žehrovice 2 publikovány  i s  

popisem v  čísle 47 -   5   z roku 1999. Byl použit stejný 

výkres, jako v Modeláři č.6/1989.  Také v textu se objevuje 

řada nepřesností, ale navíc i jeden velmi důležitý údaj !!!  

Zdůvodnění pod článkem z IL. 



 

DŮLEŽITÝ ÚDAJ V ČLÁNKU:   Asi 14 dnů před  odjezdem  

jsem byl  bez modelu ( soutěž se konala 27.1.1952 ), tento 



stav byl zjištěn 13.1.1952 Kluci byli vybaveni modely SOKOL 2 

o rozpětí 2,7 metru, ale postavit Sokola, to bylo časově nad mé 

síly. Postavil jsem model menší , se širším křídlem a profilem 

MVA (stejné jako u Sokola) a z časových důvodů trup podobný 

modelu Káně ( spíše se přikláním, k tomu že se jedná o trup 

Luňáka prodloužený v oblasti křídel o 40 mm – 1430  délka ,  

Žehrovice 1465 délka  pozn.JK ). Co si pamatuji, stačil jsem 

před odjezdem udělat jen asi 3 zkušební lety - ale víc model 

nepotřeboval. 



 

 

 



 Radoslav   Čížek nakreslil Žehrovice 2  i  jako stavební plán v 

měřítku 1:1. Plán byl nakreslen v úpravě pro RC ovládání, což 

se projevilo jak na VOP  tak i SOP, které jsou dosti odlišné od 

malého výkresu zveřejněného  v  Modeláři č.6/1989 a IL   47  

.   Na   plánku je  anglicky  napsáno, že  byl nakreslen 9. 

března 1994. Plán  vydal  Radoslav Čížek vlastním nákladem. 

Pokud je mi známo, tak plánek rozdával i při oslavě svých 80 

tých narozenin  při akci na letišti Všechov u Tábora v roce 

2001. 

Jak ukazuje přetisk, je tento údaj napsán  u střední části VOP. 

Je doloženo, že Radoslav Čížek létal s modelem Žehrovice 2 na 

soutěži v Gottwaldově  a poté s přepracovaným modelem na 

blíže neurčené soutěži, v roce 1952 jak dokládá další snímek 

datovaný 2.3.1952 a focený Emilem Braunerem.  Na podzimní 

soutěži Kamenné Žehrovice 1952 model nelétal ( Radoslav 

Čížek tuto soutěž pořádal) . Model byl proto s velkou 

pravděpodobností odložen, protože se soutěže větroňů začaly 

konat podle nových pravidel jako soutěže kategorie A2.  

Nakonec posloužil k přestavbě na RC soupravu ALFA v roce 

1957. 

Podle výkresu v Modeláři č.6/1989 nakreslil stavební výkres 

volného modelu  ing. Miloš Mikulka a  publikován byl v Model 

hobby magazinu č. 1/2012. 



Jak je uváděn vznik modelu a doba jeho používání  na 

stavebním plánku nakresleného 9.3.1994 s úpravou na RC. 

 

Nakreslení stavebního plánku (datování v jazyce anglickém). 

March 9th 1994             česky  9. března 1994 



 

Žebra křídla  datum vzniku 1951 



 

Přepážky trupu : konstrukce- 1950, jako volný létal 1951-

1954 soutěžně 

 

Zadní část trupu  ( 1951-1954) 



 

Přední část trupu  ( 1951-1954) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vnější část křídla  (1951) 

 

 



 

Střední část křídla  (1951) 

 

 

 

 



 

 VOP – anglicky: BUILD AS FREE 

FLIGHT MODEL AND FLEW 1950   FIRST CONTEST  1951. 



(  VOP – česky: Stavěn jako volný model v roce 1950 a letěl 

první soutěž v 1951) 

Nevím, proč tento  plánek  má  částečné popisy v angličtině, 

když byl primárně určen pro čs. modeláře ?? 

Zajímavé je i datování vzniku a doby používání: 

Modelář č.6/1989 :                            1951-1956 

Informační listy – 47 z roku 1999:        1951 – 1956 

Stavební plán z 9.3.1994: 

- přední část trupu :                           1954 – 1954 

- zadní část trupu :                             1951 – 1954 

- střední část křídla:                            1951 

- ucho křídla :                                    1951 

- žebra křídla :                                   1951 

- přepážky trupu:konstrukce 1950 Létal 1951 – 1954 

soutěžně 

- VOP :       BUILD AS FREE FLIGHT MODEL AND FLEW                

1950  FIRST CONTEST 1951.                               

 Co vedlo Radoslava Čížka k tomu, že posunul datum vzniku 

Žehrovic 2 ???  

Možné vysvětlení najdete v posledním odstavci textu z časopisu 

Modelář č.6 /1989 – str. 168  Odstavec začíná slovy             



" Soudím, že model Žehrovice 2 byl z mých modelů tehdejší 

éry nejvýkonnější. Už proto by neměl zapadnout……. 

4.7.2017                                               Jan Kypta 

 

 


