
Stavební návod ke stavebnici Pecka-let 
 

 
rozpětí 510 mm, délka 540 mm, hmotnost 15 – 25g 

 
Tento návod nezahrnuje základní modelářské postupy a techniky. Slouží jako informační vodítko k sestavení modelu. 

Seřízení modelu zvolte podle vašich znalostí a zkušeností.  

Tento model je svojí konstrukcí určený pro létání za mírného až termického počasí. Konstrukčně je řešen tak, aby byl 
model spíše lehčí, aby dosahoval co nejlepších letových výkonů.  Křídlo je při troše pečlivosti jednoduše podstavitelné, 
bez nutnosti vybroušení nosného profilu. Trup je sestaven z překližkové hlavice, balsových bočnic a silné smrkové lišty. 
Tato kombinace dává modelu jeho specifickou hmotnost a konstrukční tuhost. Sestavení modelu a létání s ním nečiní 

problém ani úplným začátečníkům. 

Stavbu zahájíme přebroušením dílu hlavice a lišty trupu  "do hladka". 

 
Lištu trupu obrousíme tak, aby šla do zářezu v trupu modelu těsněji, přes to však bez nutnosti použití silného tlaku. 

Potom z jedné strany hlavice trupu přilepíme jednu bočnici. Celek přišpendlíme k rovné desce chráněné igelitovou folií 
a necháme řádně zaschnout.  

Mezi tím si můžeme (ale nemusíme)  rovné díly přelakovat zaponovým lakem. Díly také přišpendlíme k rovné desce. Pro 
to aby nám "držely" rovný tvar. Nátěr lakem provedeme dvakrát s tím, že vrstvy necháme řádně proschnout a vždy je 

lehce přebrousíme "do hladka" brusnou houbičkou. 

Přilepíme lištu trupu a necháme ji řádně zaschnout. Po zaschnutí  lištu zarovnáme s hlavicí trupu brousítkem. 

 

  
Přilepíme druhou bočnici, opět přišpendlíme k rovné desce a necháme řádně zaschnout. 

Využijeme toho, že máme trup přišpendlený k rovné desce a přilepíme k němu jednu polovinu křídla. 

 



 
Křídlo umístíme do správného vzepětí pomocí šablony, kterou přišpendlíme mezi trup a křídlo modelu. 

Spoj "přemázneme" vrstvičkou lepidla UHU Hart. 

 
Necháme řádně zaschnout Mezi tím si přebrousíme "do čista" ostruhu modelu. 

 
Přebroušené ocasní plochy slepíme k sobě a opět "přemázneme" vrstvičkou lepidla s obou stran. Dbáme na kolmost 
obou ploch. Vše necháme řádně zaschnout. Za pomocí šablony Š přilepíme k trupu i druhou polovinu křídla modelu. 

 
Po zaschnutí můžeme (ale nemusíme) pro zlepšení letových vlastností modelu opatrně dotvarovat křídlo modelu do 

patřičného profilu. Opatrně tlakem prstů v místě ohybu.  Z fotografií to není nejlépe patrné, ale náběžná hrana křídla by 
měla mít po celé její části profil plynule navazující na profil tvořený zářezem hlavice.  

 
Odtoková část křídla by měla být lehce prohnutá (v místě naříznutí, naznačení klapky křídla ) směrem nahoru. 

Obě poloviny křídla by měla být prohnuté co nejvíce podobně. 



K trupu přilepíme komplet ocasních ploch 

 

 
a ostruhu. Pohledem ze předu zkontrolujeme rovinnost ploch a necháme opět řádně zaschnout.  

Nakonec model obrousíme "do čista" a přilepíme na něj samolepky. 

 
Hlavici mezi samolepkami nabarvíme modrou fixou. 

  

Vložíme jednu kuličku modelíny a provedeme zálet modelu. 

Další užitečné informace naleznete na internetových stránkách www.letadel-modely.cz a www.mladykonstrukter.cz 

 

 

 

 

 


