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Lietanie s upútanými modelmi lietadiel v LMK Bratislava na 

sklonku minulého tisícročia 

(Ján Čieško, január, 2016) 

Tento článok vznikol na základe spomienok a fotografií, ktoré sa mi zachovali počas viac ako 50 ročnej modelárskej činnosti. 

Venujem ho všetkym svojim kamarátom, s ktorými sme spolu prežili krásne chvíle mladosti na letiskách pri lietadlách a ich 

modeloch. Viacerí, žiaľ, už nie sú medzi nami.  Zostali nám už len ich tváre na pár fotkách ... 

V Bratislave sa koncom 50. a začiatkom 60. rokoch minulého storočia zaoberali stavbou upútaných modelov lietadiel a lietaním 

s nimi najmä modelári: Jozef Gábriš (F2B, okrem iných druhov modelov, najmä F1B, F1C, „sieňáky, RC), Anton Omelka 

(upútané makety), Marián Bohuš (najprv upútané makety, neskôr F2B), Ivan Mázik (F2B). K nim sa okolo roku 1964 pridali 

veľmi mladí modelári z bratislavského sídliska Krasňany, vtedy ešte žiaci tamojšej základnej školy, neskôr študenti 

priemysloviek, gymnázií a univerzít. Chodili do modelárskeho krúžku, ktorý viedol  Michal Hlubocký ( ☼ 1921, + 2014). 

Modelársky krúžok pod jeho vedením pôsobil na ZDŠ Hubeného (ZDŠ – základná deväťročná škola, teraz je v tej budove 

gymnázium) približne od roku 1960 a väčšina „starších“ členov krúžku sa stala aj členmi LMK Bratislava, ktorý pôsobil v rámci 

Zväzarmu. Do tejto partie nových „účkarov“ patrili Jozef Letko, bratia Ján a Jozef Čieškovci a po pár rokoch sa k nim pridali 

ďalší bratia, Ladislav a František Schauerovci, Alojz Pajdlhauser, Dušan Hrdlička, Vladimír Kaiser, Vladimír Hlubocký, 

Alexander Kúdela a Marián Guldan. Najprv, okrem vetroňov A1 a A2 (F1A)  stavali cvičné jednoduché motorové upútané 

modely s plochým trupom, tzv. „laťáky“. Poháňali ich motory Jena 1 cm
3
 a 2,5 cm

3
, Wilo 1,5 cm

3
, Vltavan 2,5 cm

3
, Vltavan 5 

cm
3
, neskôr Toná 3,5 cm

3
 a 5,6 cm

3
. Škoda, že sa z tohto obdobia nezachovala žiadna fotodokumentácia.  Žiadny z mladých 

modelárov v tom čase ešte nefotografoval... 

Po úspešnom prekonaní začiatočníckych trablov a „samoukovskom“  zvládnutí  lietania celej akrobatickej sústavy F2B, začali 

chlapci stavať zložitejšie modely, ktoré vychádzali z osvedčených „laťákov“  na tréning, ktoré si sami vyvinuli a súťažné, ktorých 

inšpiračným vzorom bol  najmä slávny Super Master Jozefa Gábriša, ale i iné modely svetových akrobatárov.  

Pozn.: Dosť nezvyčajný názov „laťák“ bol pre jednoduché modely, ktoré mali plochý trup vyrezaný „z laty“, odvodený od slova 

lata (doska). 

Treba však podotknúť, že všetci chlapci vložili do svojich modelov aj kus svojich predstáv a ich modely pripomínali Super 

Mastera a iné modely F2B skôr technológiou stavby a základnými rozmermi. Okolo roku 1966 došlo k zásadnému 

kvalitatívnemu skoku vo vybavení modelárskej partie v Krasňanoch motormi. „Zmohli“ sa na výkonnejšie motory. Približne od 

roku 1967 začali používať „silné“ motory. Na „akro“ upravené  vysokovýkonné rýchlikárske MVVS 5R (5 cm
3
), akrobatárske 

špeciály MVVS 5,6A (5,6 cm
3
), Tono 5,6 (5,6 cm

3
), Tono 3,5 (3,5 cm

3
), neskôr MVVS 6,5 F (6,5 cm

3
), O.S. Max H - 40/RC (6,5 

cm
3
),  O.S. Max 40 FSR (6,5 cm

3
), ENYA 40 (6,5 cm

3
). Kvalita modelov, ich vzhľad, letové vlastnosti a konštrukčné riešenia sa 

veľmi zdokonalili.   

Veľkým problémom všetkých vtedajších modelárov na Slovensku i v Česku bolo celé roky získavanie metylalkoholového paliva 

na pohon motorov. „Palivárskej alchímii“ a účkarskej „vede“ sa venoval najmä Ján Čieško, vtedy už (1967)  poslucháč 

Strojníckej fakulty SVŠT Bratislava. Po preštudovaní množstva literatúry o palivách pristúpil k praktickým letovým skúškam palív 

a olejov. Na pohon modelárskych motorov v období rokov 1970 - 1975 skúšal benzén, vozidlové benzíny, alkoholy, acetón, 

rôzne zmesi týchto palív a rôzne druhy mazacích olejov. Nakoniec sa podarilo vyvinúť z ľahko  dostupných a lacných zdrojov 

etylalkoholové, celoročne použiteľné palivo, ktoré dokonca nepredstavovalo ani žiadne ekologické a zdravotné riziká. 

Samozrejme, po náležitej úprave, ktorej podstata spočívala v  prefiltrovaní a najmä dôkladnom odstránení nežiadúcej vody 

z komerčného etanolu jej absorbciou vo vhodnom hygroskopickom materiále. Informácia o týchto experimentoch bola 

uverejnená na sklonku 70. rokov aj v jedinom modelárskom časopise vtedajšej doby, celoštátnom Modeláři (č.9/79). Posledným 

experimentálnym palivárskym programom boli skúšky použiteľnosti monoetylénglykolu, ako mazacej prísady modelárskych 

liehových palív koncom roka 1996. 

Okolo roku 1970 nariadila CIAM FAI používanie účinných tlmičov hluku na modelárskych motoroch, ktoré poháňali akrobaty 

F2B a makety.  To sa zrazu stalo závažným problémom pre mladých modelárov LMK Bratislava. Bez účinného tlmiča hluku sa 

na súťaž ísť nedalo a v našich modelárskych obchodoch tento sortiment ešte nebol. Okrem toho, motory, ktoré boli u nás pre 

modelárov bežne dostupné, nemali ešte takú konštrukčnú úpravu, ktorá by umožnila bezproblémovú montáž účinného tlmiča 

hluku. Ale vyrábanie veľmi úspešných výfukov pre svojich kamarátov vynikajúco zvládol František Schauer, ktorý sa v tom čase 

učil za nástrojára v krasňanskej Meopte, n.p. Účinné tlmiče hluku, ktoré dobre tlmili a súčasne neznížili extrémne výkon motora 

si vyvinuli krasňanskí modelári sami. 

Ďalším významným počinom krasňanských účkarov bol „výskum“ letových parametrov modelov F2B. Venoval sa mu opäť Ján 

Čieško. Na svojom súťažnom akrobatickom modeli vykonal spolu s niektorými kamarátmi merania priemerných letových 

rýchlostí v jednotlivých letových obratoch. Na základe reálnych nameraných údajov spravil kinematickú kvantitatívnu analýzu 

mechaniky letu upútaného modelu vo všetkých letových obratoch súťažnej akrobatickej zostavy F2B. Stručný výňatok z tejto 

práce uverejnil opäť časopis Modelář v roku 1983. 

Ďalšou skupinou bratislavských leteckých modelárov, ktorá sa zaoberala stavbou upútaných modelov a boli tiež 

zväzarmovskými členmi LMK Bratislava boli členovia modelárskeho krúžku, ktorý pôsobil v Ústrednom dome pionierov 

a mládeže (vo vtedajšom Pionierskom paláci, teraz sídlo prezidentov SR) pod vedením Jána Záhradníka (+ 2010). Táto skupina 

modelárov sa venovala najmä stavbe rýchlostných upútaných modelov (F2A) , kombatu (F2D) a akrobacii (F2B). Patrili medzi 
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nich: Jozef Čollák (F2D), Vladimír Kočvara (F2D), Marián Jurkovič (F2A, F2D), Peter Zelenay (F2D), Michal Medňanský (F2B), 

z mladších Zdeno Bajer (F2B) a Otto Wiklein (F2B). 

Členovia LMK Bratislava, ktorí sa zaoberali stavbou a lietaním s upútanými modelmi sa zúčastňovali mnohých súťaží. Pretože 

najmä lietanie s F2A, F2B, F2C,  maketami a SUM-kami  vyžadovalo kvalitné, rovné a tvrdé vzletové a pristávacie plochy, lietalo 

sa predovšetkým v košických Ťahanovciach na povestnej Aničke a po vybudovaní modelárskeho letiska vo Vajnoroch v roku 

1973 – 74 už i v Bratislave. Množstvo účkarských súťaží, ktoré absolvovali členovia LMK Bratislava bolo v Hradci Kráľovom, 

Mladých Bukách, Ostrave, Brne, Považskej Bystrici, Pruskom a samozrejme v Košiciach. Známou modelárskou legendou bol 

zaslúžilý majster športu Jozef Gábriš, člen LMK Bratislava a jeho dlhoročný šéf, súčasne i celoslovenský tajomník všetkých 

modelárskych odborností Zväzarmu, ktorý so svojimi akrobatickými modelmi F2B získal množstvo európskych, svetových 

a samozrejme i domácich prvenstiev. 

 

Začiatky lietania so súťažnými modelmi F2B v Krasňanoch okolo roku 1966 -  69. Členovia LMK Bratislava zľava: Alexander 

Kúdela, Alojz Pajdlhauser, Ladislav Schauer, František Schauer (kľačí pri nastavovaní motora Tono 5,6) a dvaja členovia 

modelárskeho krúžku Jána Záhradníka z „pionierskeho paláca“ (ich mená sa nezachovali). Trénovávalo sa na vynikajúcej lúke 

(už žiaľ neexistuje) neďaleko vtedajšieho  štátneho majetku – bratislavskej výkrmne prasiat na Žabom majeri. 

Autorom a staviteľom tohto 

vydareného tréningového „laťáka“ je 

Ladislav Schauer.  

Model, postavený okolo roku 1970 vo 

veľkosti Super Mastera bol veľmi 

kvalitne postavený a poslúžil svojmu 

tvorcovi na zvládnutie pilotáže celej 

akrobatickej sústavy FAI F2B.  

Model bol poháňaný motorom Tono 

5,6 a  č-s plastovou vrtuľou 250/120. 

Masívny jednokolesový podvozok 

umožňoval štart „z ruky“ a pristávanie 

na lúke do trávy bez rizika 

poškodenia modelu. 
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Nie síce najkvalitnejšia snímka asi z roku 1971 ale 

historicky hodnotná, zobrazuje takmer všetkých 

vtedajších aktívnych krasňanských „účkarov“. Zľava: 

Alexander Kúdela, František Schauer, Ladislav 

Schauer, Jozef Čieško-Kučma, Vladimír Hlubocký, 

Alojz Pajdlhauser spolu so svojimi tréningovými 

akrobatickými modelmi.  

V pozadí vidno budovy vtedajšieho Rendéza 

(bratislavské Východné nádražie). 

 

 

 

 

 

 

Ján Čieško, člen LMK Bratislava, pri motorovej 

skúške svojho modelu F2B, ktorý bol inšpirovaný 

Super Masterom J. Gábriša. Model poháňal 

upravený motor MVVS 5 R (5 cm
3
)  (vtedy ešte bez 

povinného tlmiča hluku) a jeho vzletová hmotnosť 

1 150 g je pre dnešných akrobatárov takmer 

nedosiahnuteľná. Snímka vznikla v jeseni 1967.  

V pozadí vidno domy bratislavského sídliska 

Krasňany, kde viacerí, tu spomínaní modelári žili 

spolu so svojimi rodičmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťažný model F2B, ktorý postavil Ján Čieško v r. 1972 poháňal značne upravený a dobre vyladený  motor MVVS 5,6 A (5,6 

cm
3
) a drevená vrtuľa 250/120 mm. Kvalitne postavený celobalzový model s „maketárskym“ dizajnom, dobrými letovými 

vlastnosťami a  hmotnosťou 1,3 kg bol nastriekaný v tých rokoch veľmi pôsobivou modrou a červenou metalízou, ktorú staviteľ 

modelu namiešal z hliníkového prášku a nitrocelulózového autoemailu.  Ochranný lak proti účinkom paliva bol tvrdý číry 

akrylátový poľský lak na parkety. Model sa vyznačoval tým, že výfuk a chladiaci vzduch od motora bol odvedený kanálom v 

spodnej času trupu až za chvostové plochy. Takže model bol i po skončení lietania celkom čistý. V letovej prevádzke vydržal do 

leta 1975, kedy bol na súťaži vo Vajnoroch poškodený a potom vyradený zo súťažného lietania.  

Úprava, inak veľmi dobrého akrobatárskeho motora MVVS 5,6 A  spočívala predovšetkým v odstránení závad, ktoré vznikli 

v tom čase poklesom kvality výroby týchto motorov v MVVS. Bolo potrebné upraviť tvar deflektora piesta, vyrobiť novú ojnicu 
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s bronzovými púzdrami  oboch jej ložísk, odstrániť vôľu medzi valcom a chladiacim plášťom motorovej skrine, vyrobiť nový 

teflónový disk s iným časovaním rotačného posúvača, ktorý riadil sanie palivovej zmesi do kľukovej skrine a vyrobiť difúzor 

karburátora s menším vnútorným priemerom. Po tejto úprave motor MVVS 5,6 A „nemal chybu“ a výborne slúžil niekoľko rokov. 

 

Úhľadný a dobre lietajúci model kategórie SUM, 

inšpirovaný stíhačkou Jak-3 si postavil Alexander Kúdela 

(v tom čase žiak základnej školy) okolo roku 1972. 

Poháňal ho motor Junior 1 cm
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia LMK Bratislava na medzinárodnej súťaži mladých modelárov vo veku do 20 rokov v ukrajinskom Charkove v lete 1970. 

Horný rad zľava: Vladimír Kočvara (F2D, kombat), Jozef Gábriš (vedúci výpravy českých a slovenských mladých modelárov) 

a  Jozef Čieško-Kučma (F2B), ležiaci vpredu.  

Na snímke je ešte neskorší prezident Zväzu modelárov Slovenska Mirko Šulc (F1C) v hornom rade stojí vpravo, v strednom 

rade zprava čupia český akrobatár  Stando Čech (F2B), vedľa neho Ján Kuchta (F1B) z Modry a dvaja český modelári s F1A, 

ich mená sa žiaľ nepodarilo vypátrať. 
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Jediným členom LMK Bratislava, ktorý sa zaoberal stavbou a súťažením s rýchlostnými modelmi F2A v druhej polovici minulého 

storočia bol Marián Jurkovič. Snímka pochádza z Majstrovstiev Slovenska v Košiciach  v upútaných modeloch pravdepodobne 

z obdobia okolo r. 1974.  Asistuje mu (kľačiaci) Peter Zelenay (F2D). Model F2A  M. Jurkoviča vtedy dosiahol rýchlosť okolo 190 

km/h, čo bol slovenský národný rýchlostný rekord. Mám pocit, že v čase svojej mladosti sa upútaným „rýchlikom“ venoval aj 

Jozef Gábriš.  
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Letka súťažných modelov F2B 

bratislavských modelárov na 

účkarskom kruhu modelárskeho 

letiska Anička v Košiciach, na 

verejnej súťaži okolo roku 1974. 

Modely zhotovili (zpredu)  L. 

Schauer, Jozef Čieško, Ján 

Čieško, Alojz Pajdlhauser.  

Prvé tri modely poháňali motory 

MVVS 5,6 A, posledný Tono 5,6. 

Vrtule boli na všetkých rovnaké 

250/120 a ich hmotnosti boli od 

1,35 do 1,40 kg. Vyznačovali sa 

kvalitným dielenským spracova-

ním. 

Autorom veľmi pekne postaveného 

a „lietavého“ bieleho modelu F2B 

vlastnej konštrukcie, ktorý poháňal 

v tom čase obľúbený a dobrý motor 

Tono 5,6  a vrtuľa 250/120 mm je 

Alojz Pajdlhauser (v tom čase 

študent gymnázia). Snímka 

pochádza z rovnakej súťaže ako 

predchádzajúca (ťahanovská 

Anička, 1974-75). 

Nevýhodou obľúbených, výkon-

ných, nie príliš drahých ale dobrých 

motorov Tono 5,6 bol výfuk, oto-

čený do „stredu kruhu“. To spô-

sobovalo  výrazné umastenie ce-

lého modelu. 

 

 

 

 

 

... čo tak asi naznačuje Lojzovo (Alojz Pajdlahauser) gesto... ? 
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Trio „účkarov“ bratislavského LMK na jednej z množstva 

verejných účkarských súťaží v Košiciach pri „mudrovaní“ 

nad práve poškodeným modelom. Zľava: Jozef Čieško-

Kučma, Ladislav Schauer a Alojz Pajdlhauser.  

Snímka vznikla v horúcom lete okolo rokov 1974 – 75 na 

košickom modelárskom letisku Anička v Ťahanovciach.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letový arzenál krasňanských 

modelárov-akrobatárov. Snímka je 

asi z roku 1972. Lietalo sa vtedy i na 

veľmi prašnom a hrboľatom 

školskom hrisku ZDŠ na Kadnárovej 

ulici v strede sídliska, na ktorom 

dostali modely, ale predovšetkým ich 

motory, poriadne „zabrať“.  

Zaujímavé je, že hoci motory často 

nemali tlmiče hluku, pekelný rámus, 

ktorý produkovali, neprimäl žiadneho 

obyvateľa Krasňan k vypisovaniu 

sťažností na modelárov alebo 

k protestom na mieste lietania.  

No ... , bola iná doba, iné móresy ... 

dnes by sa tam už nedalo. 
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Veľmi aktívnym členom 

LMK Bratislava bol 

Vlado Kaiser (tragicky 

zomrel v r. 2003). 

Okrem modelov F2B 

staval najmä precízne, 

maketársky vyhotovené 

ŠUM. Známa bola jeho 

pekná polomaketa CS-

109 a atraktívny, dobre 

lietajúci MIG-3. Všetky 

jeho modely poháňali 

motory TONO 3,5.  

Snímky sú z obdobia 

1976-77, keď bol 

študentom strednej 

odbornej školy pre 

technikov údržby lieta-

diel. . 
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Vlado Hlubocký (vpravo) a Jozef 

Čieško-Kučma pri štartovaní a ladení 

motora súťažného modelu F2B, motor 

bol upravený MVVS 5R (5 cm
3
)  bez 

tlmiča hluku. Snímka je asi zo 

začiatku jesene roku 1968. 

Úprava „rýchlikarskeho“ vysokový-

konného motora MVVS 5R  na 

akrobatickú prevádzku spočívala 

v otočení zadného veka kľukovej 

skrine o 90 ° a úprave disku rotačného 

posúvača sania palivovej zmesi. 

Nevýhdoné bolo, že na motor 

MVVS5R nebolo možné namontovať 

jednoduchým spôsobom tlmič hluku. 

 

 

 

 

Elegantný a dobre lietajúci model F2B 

(vľavo - A8), ktorého konštrukčný 

základ bol v Super Masteri, postavil 

Ján Čieško v r. 1970. Model 

v pôsobivej žlto-čiernej farebnej 

úprave poháňal mierne upravený a 

vynikajúco vyladený motor TONO 5,6 

(5,6 cm
3
) a drevená vrtuľa 250/120 

mm. Model bol po troch rokoch 

súťažnej prevádzky a intenzívneho 

tréningu vyradený z letovej činnosti 

v dôsledku nadmerného opotrebovania 

draku na neupravených vzletových 

a pristávacích plochách. Vtedy ešte 

nebolo vo Vajnoroch vyasfaltované 

modelárske letisko a krasňanskí modelári používali na tréning prašné a hrboľaté školské futbalové hrisko alebo nepokosenú a 

neudržiavanú lúku neďaleko sídliska. Vpravo je predok experimentálneho modelu F2B s typovým označením AX 5. Na modeli, 

ktorý bol poháňaný upraveným motorom MVVS 5R sa skúšala „plávajúca“ (nedelená) vodorovná chvostová plocha a podvozok 

s predným kolesom. 

Súťažný model F2B 

postavil v roku 1972 Ján 

Čieško.  Veľmi kvalitne 

postavený a pekný 

celobalzový model, ktorý 

po odlietaní „súťažného 

turnusu“ slúžil ako 

„experimentál“ na letové 

pokusy s plávajúcou 

vodorovnou chvostovou 

plochou, trojkolesovým 

podvozkom, palivami 

prežil do dnešných dní 

a občas sa používa pri 

základnom výcviku 

mladých U-modelárov. 

Počas jeho „pohnutého“ 

života sa v ňom vystriedali motory Tono 5,6, MVVS 5R, MVVS 5,6 A, O.S.Max H – 40 /RC , O.S. Max 40 FSR, Raduga 7. 
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Člen LMK Bratislava Jozef 

Čieško-Kučma (vpravo) pri 

tréningu na žilinskom 

letisku „Na hlinách“ (v 

súčasnosti už toto letisko 

neexistuje) počas jeho 

štúdia na žilinskej 

univerzite v zime roku 

1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentálny model F2B, ktorý 

postavil Ján Čieško v roku  1979. 

Na modeli jeho staviteľ skúšal 

práve vyvinutý motor MVVS 6,5 F 

(6,5 cm
3
) - síce výkonný, ale veľmi 

ťažký (a nespoľahlivý z prototy-

povej série), výfuk vyvedený 

kanálom v spodnej časti trupu, 

vhodnosť a pevnosť podvozkových 

nôh, ktoré boli vyrobené 

z tenkostenných duralových rúrok 

a vhodnosť syntetických lakov na 

finálnu povrchovú úpravu.  

 

 

 

 

Model sa vyznačoval na tú dobu veľmi 

vysokou hmotnosťou (až 1 550 g, 

spôsobenou ťažkým motorom) ale aj pre-

kvapujúco dobrými letovými vlastnosťami. 

Vzhľadovo dosť škaredý, ale kvalitne 

postavený tmavozelený akrobat bol 

poškodený pri núdzovom pristátí po 

náhlom zastavení veľmi nespoľahlivého a 

ťažkého motora a potom bol vyradený 

z letovej prevádzky. 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

Súťažný, vynikajúco lietajúci model F2B s „quázyeliptickým“ krídlom v bielo - belasej farebnej úprave s hmotnosťou 1,3 kg 

a rozpätím 1 400 mm, ktorý postavil Ján Čieško v lete 1972 poháňal značne upravený motor MVVS 5,6 A (5,6 cm
3
) a drevená 

vrtuľa 250/120 mm. Motor bol pri vzlete ladený na 11 300 obr/min a letová rýchlosť pri vodorovnom ustálenom lete bola 84 

km/h. Model mal diferenciálne výchylky vztlakových klapiek, hliníkovú nádrž (neosvedčila sa a bola nahradená oceľovou), 

laminárny profil krídla a v zime sa montoval lyžový podvozok. Na tomto modeli jeho staviteľ skúšal rôzne druhy palív na pohon 

modelárskych motorov v letných a zimných podmienkach a vykonal merania priemerných letových rýchlostí v každom letovom 
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obrate povinnej akrobatickej zostavy F2B. Model po odlietaní cca 100 letových hodín a hojnej účasti na súťažiach bol okolo roku 

1979 vyradený z letovej prevádzky kvôli opotrebovanému riadeniu, ktoré už malo príliš veľkú vôľu.  

Snímka je zo zimy 1974, kedy sa skúšalo etylalkoholové palivo pri teplote okolo - 10⁰ C. S liehovým palivom ani motorom, ktorý 

poháňalo, nebol ani pri tejto dosť nízkej 

teplote žiadny problém.  

Zimné lietanie s akrobatmi na lyžovom 

podvozku malo svoje neopakovateľné 

čaro ale vyžadovalo si okrem dobrej 

fyzickej kondície modelára i kus 

odhodlania znášať útrapy „arktického“ 

omŕzania skrehnutých prstov, veľmi 

často poranených úderom vrtule. 

Pravdepodobne jeden z posledných 

modelov F2B člena LMK Bratislava, 

zaslúžilého majstra športu Jozefa 

Gábriša (☼ 25. 6. 1933, + 18. 4. 1994).  

Podľa vyjadrenia staviteľa, tento model, 

hoci vo vzduchu (i na zemi) vyzeral veľmi 

dobre, „nesedel“ pilotovi v ruke tak 

dobre, ako jeho legendárny Super 

Master.  

Snímka pochádza z obdobia okolo roku 

1985. Žiadne technické údaje o modeli sa 

mi nepodarilo získať.  

 

 

 

 „Letka“ akrobatických modelov bratov 

Čieškovcov (snímka z r. 1969).  

Experimentálny model F2B v popredí 

(typové označenie AX 5) postavil Ján 

Čieško na vyskúšanie trojkolesového 

podvozka a „plávajúcej“ (nedelenej) vo-

dorovnej chvostovej plochy.  

 

 

Nedelená VCHP sa pri letových skúškach 

ukázala ako nevhodná pre F2B. Pretože pri 

nízkej rýchlosti letu (tesne pred pristátím) sa 

často, obyčajne v dôsledku bočného vetra 

odtrhol na nej prúd vzduchu a model dosť tvrdo 

dosadal na predné podvozkové koleso. Model 

s hmotnosťou 1,25 kg poháňal upravený vyso-

kovýkonný motor MVVS 5R (5 cm
3
) bez tlmiča 

hluku a vrtuľa 250/120 mm. Počas letových 

skúšok dosiahol maximálnu nameranú  letovú 

rýchlosť 110 km/h (s vrtuľou 250/150), ktorá 

však bola na lietanie súťažnej akrobatickej 

zostavy nepríjemne vysoká a výkon motora bol 

zredukovaný zmenšením priemeru difúzora 

karburátora. Model nebol nikdy použitý na 

súťažné lietanie, ale len na experimenty.  

 



13 
 

 

Na snímke je „štandardný“ akrobatický model F2B, ktorý postavil Ján Čieško v roku 1979. Vzhľadný a dobre lietajúci model 

s hmotnosťou 1,35 kg, rozpätím 1 400 mm v šedo-čierno-bielej farebnej úprave poháňal motor O.S. Max 40 H/RC a drevená 

vrtuľa 260/130. 

 

Štandardný súťažný model F2B, inšpirovaný Super Masterom (postavil Ján Čieško v r. 1980) poháňal motor OS Max 40 FSR 

(6,5 cm
3
)  a vrtuľa 260/130. Model mal hmotnosť 1,3 kg a jeho prevádzková letová rýchlosť bola naladená na 83 km/h. Model 

bol používaný až do konca súťažnej športovej činnosti svojho tvorcu okolo roku 1989 a má nalietaných približne 200 letových 

hodín. Ešte existuje, je letovo spôsobilý a je súčasťou bytovej dekorácie svojho staviteľa. Na tomto modeli jeho konštruktér prvý 

raz použil na pohon výškového kormidla miesto tiahla dve prekrížené laná. Toto konštrukčné riešenie odstránilo všetky 

problémy s tuhosťou tiahla k výškovému kormidlu. Na modeli jeho staviteľ použil prvý raz chemicky plastifikované  2,5 mm 

hrubé balzové drevo na zhotovenie oblého  vrchu a dna trupu bez potreby dlabania z balzového hranola. 

V pozadí vidno budovy, vtedy ešte nerozkradnutého vajnorského letiska.  
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Posledný akrobatický model F2B, ktorý postavil člen LMK Bratislava Ján Čieško na sklonku svojej aktívnej pretekárskej 

športovej činnosti (v r. 1983) poháňal motor vlastnej konštrukcie so zdvihovým objemom 7 cm
3
, v ktorom boli použité niektoré 

upravené časti motorov Raduga 7 a MVVS 6,5 F. Model s rozpätím 1 400 mm, hmotnosťou 1,35 kg mal dobré letové vlastnosti 

a v tom čase dosť atraktívny vzhľad. Bočný tvar trupu bol optimalizovaný na dosiahnutie rovnomerného ťahu v pútacích lanách 

počas letu v celej akrobatickej zostave F2B.  Geometria trojkolesového podvozka sa ukázala ako  veľmi dobrá. Najmä počas 

vzletu a pristátia v silnejšom turbulentnom vetre model „neodskakoval“. Na modeli bol použitý ako významný konštrukčný 

materiál teplom tvárnený HPS (kryt motora, kryt šachty palivovej nádrže, koncové oblúky krídla) a chemicky plastifikované  2,5 

mm hrubé balzové drevo na zhotovenie oblého  vrchu a dna trupu bez potreby dlabania z balzového hranola. Ovládanie 

výškového kormidla bolo dvojicou lán a vztlakové klapky mali diferenciálne výchylky. „Vnútorná“ klapka mala výchylky asi o 7 % 

väčšie ako „vonkajšia“.Podvozkové kolesá niesli „nohy“, vyrobené z tekostenných duralových rúr. Vrchná farebná vrstva 

povrchu modelu bola nastriekaná synatetickým emailom bledošedej farby. Model stále existuje a je spôsobilý letu. 
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Členovia LMK Bratislava vo funkcii bodovačov na Ú-čkarskej súťaži, ktorá sa uskutočnila na vajnorskom modelárskom letisku. 

Na tvárach prítomných modelárov vidno dobrú náladu i napriek nie práve optimálnemu počasiu. Zľava: Michal Hlubocký (+ 

2014), sediaci Vladimír Pajdlhauser (vľavo, +) a Ján Čieško. Snímka z vajnorského letiska  je pravdepodobne z jesene roku 

1974. 

 

Členovia LMK Bratislava (zľava: Ladislav Schauer, Alojz Pajdlhauser, Ján Čieško, Vladimír Hlubocký) na „hlavnom nádraží“ 

obce Košúty so svojimi U-akrobatmi  po skončení propagačného letového vystúpenia na tamojšej zväzarmovskej slávnosti 

v lete okolo roku 1973. 


