
Stavební návod ke stavebnici Crazy Bat a Crazy Bat XL 
 

 
 

rozpětí 295 mm, hmotnost 2g 
rozpětí 410 mm, hmotnost 4g 

Model Crazy Bat a Crazy Bat XL jsou modely určené pro rekreační létání. Liší se pouze velikostí (rozpětím křídla modelu). 
Jejich konstrukce je jednoduchá a zvládne ho postavit v podstatě kdokoliv.  

 

 
 Nejprve si připravíme díly potřebné ke stavbě.  Pokud máme k dispozici vhodný lak, křídlo nalakujeme. Prodloužíme tím 

životnost modelu. Používám lak zaponový. Ale je v podstatě jedno jaký. Lakujeme cca 2x a každou zaschlou vrstvu 
přebrousíme nejlépe brusnou houbičkou. Hrany křídla obrousíme do kulata (stačí strhnout ostré hrany)  

 

 
Potom obrousíme výztuhu křídla. Brousíme do půlkulata ( jenom "strhneme" horní hranu). Pozor! Brousíme zrcadlově 
pravou a levou polovinu zvlášť. Obě poloviny křídla přitiskneme k sobě a přelepíme je samolepkou označenou jako 

spodní. 

 
Potom křídlo ohneme a oblepíme ho samolepkou označenou jako "horní". Samolepku řádné přihladíme.  

 
Při přehnutí křídla do letové polohy musí vzniknout žlábek. Potom horní samolepku propícháme špendlíkem. Je to z 

důvodu lepšího spojení výztuhy křídla a křídla samotného. Křídlo opět přehneme a postupně přilepíme obě výztuhy křídla. 
Lepíme lepidlem UHU Hart nebo pod dozorem dospělé osoby vteřinovým lepidlem Samson. 

  



 
Obě poloviny křídla se vám nesmí slepit. Spoj křídel musí být volně ohybatelný.  

 
Výztuhu křídla přelakujeme. Připravíme si kolíček pro vystřelování modelu (odřízneme ho z bukové kulatiny v délce 

cca 6 mm) a vlepíme ho do křídla modelu. Praváci do levé dírky a leváci do pravé.  

 
Model ozdobíme samolepkami a nabarvíme lihovými fixy. 

   
Nyní podle obrázku provlékneme gumičku dírkami v křídle, opatrně ji napneme a svážeme ji. 

 

 
U menšího modelu stačí jedna smyčka gumy, u většího musí být dvě.  

 
Oba uzly vtáhneme do otvorů a zajistíme kapkou lepidla. 

  



Po složení křídla do letové polohy by na modelu mělo vzniknout malé vzepětí. 
 

 

   
Klapky křídla zajistíme v letové poloze kouskem gumičky. Klapky mají být ohnuté směrem vzhůru. Model vystřelujeme 

složený kolmo vzhůru. Let korigujeme zvětšením nebo zmenšením výchylky klapek na křídlech modelu.  

   

 

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

 


