
3D moDel technika
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CadillaC
1933

navrženo
pro abc

vstupenka do aquaparku zdarma!
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pohyblivý model

otáčivá kola

možnosti stavby 3d modelu

s pevně osazenou střechou

s odnímatelnou střechou

A

B

Řada: Technika NáročnostABC 8/2009

ročník aBc 54

návrh richarD vyškovský

konstrukce richarD vyškovský

slepení roman kunst

série veteráni

název  caDillac 1933

měřítko 1:32

rozměry v cm  D 16  v 6  š 6

počet stran 3

počet Dílů 70

DoBa lepení ± 30 hoDin

náročnost 5

Americký veterán v oblíbeném měřítku 1: 32

navrženo pro abc

V redakci jsme vymysleli další téma 
3D modelů pro letošní ročník ABC – 
české veterány v měřítku 1:32. Jako 
předskokana připravované nové série 
českých automobilových dědečků vám 
přinášíme jednoho cizince – amerického 
veterána Cadilllac z roku 1933.

red

5

pohyblivý 
model

CadillaC
1933

Článek k tématu na www.iabc.cz
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mimořádná nabídka předplatného:
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Cadillac 1933
Už od svého vzniku v roce 1902 znamenala fir-
ma Cadillac v automobilovém průmyslu syno-
nymum luxusu a její vozy v sobě vždy spojova-
ly precizní technické řešení a elegantní design. 
Společnost například jako první začala použí-
vat vyměnitelné části karoserie (1908), v roce 
1910 postavila první vůz s uzavřenou kabinou 
a o dva roky později poprvé použila elektřinu 
pro napájení zapalování nebo světel. Přestože 
Amerika ve 30. letech minulého století proží-
vala velkou hospodářskou krizi, firma Cadillac 
představila model, který všechny ohromil svým 
elegantním designem, založeným na ladných 
zaoblených tvarech. Cadillac Town Car 1933 do-
dnes patří mezi jedny z nejhezčích a nejluxus-
nějších veteránů.

Technika

aBc 8/2009
ročník aBc 54
návrh richarD vyškovský
konstrukce richarD vyškovský

Cadillac 1933

Rozměry D 16  V 6  Š 6
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Cadillac 1933 Počet dílů 70

série veteráni
název caDillac 1933
měřítko 1:32
rozměry cm D 16  v 6  š 6 

počet Dílů 70
DoBa lepení ± 30 hoDin
náročnost 5
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archivujte si 3d modely!

Sběratelské karty ABC 
1.  Pečlivě vystřihněte obě 

části karty po obvodu 
podle přerušované čáry.

2.  Karty k sobě slepte  
z rubových stran.

3.  Slepenou kartu zatižte
  a nechte uschnout.

K dílu 13 připojte díl 12 a díl 13 osaď-
te na rub nezkompletovaného dílu 14. K dí-
lům 12 a 13 přilepte díl 16 a na vyznačená 
místa na dílu 14 přilepte zkompletovaný díl 
15. Zpracujte dva díly 19, díl 20 a všech-
ny tři přilepte na vyznačená místa na dílu 
13. Zkompletujte volant 68, přilepte ho 
na osu 62 a po proschnutí zalepte do pod-
lahy kokpitu, tj. do dílů 13 a 14, a celek 
nechte dokonale proschnout v nakloněné 
poloze podle návodné kresby. Z dílů 26, 
27 a 28 zpracujte sedadlo kokpitu a při-
lepte ho do vyznačeného místa na dílu 13. 
Přední část motoru z dílů 1–5 a 7–10 při-
pojte k celku, tj. přilepte na díly 14 a 16. 
Žebro 17 při tom zalepte současně do dílu 
16 a na díl 14. Čelo motoru zakryjte mas-
kou 18, kterou přilepte na díly 16 a 1. A teď 
už můžete zkompletovat dolní část dílu 14 
včetně dílu 15. Celek doplňte podběhy blat-
níků, tj. dílem 6, který lepte na díly 5, 4, 3 
a 16, a dílem 11, který lepte na díly 9, 10, 
16 a 8.

Do dílu 21 zalepte slabé plexisklo nebo 
slídovou fólii. Pokud bude tento materiál 
silnější, rozstřihněte díl 21, nalepte na fólii, 
obstřihněte a doplňte druhou půlkou.

Pokračování na str. 34

Pozor! Kresba 3D modelu je i na str. 34
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PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Model autoveterána Cadillac 1933 je zpra-
cován v jednodušší verzi. Můžete si ho po-
stavit s pevně osazenou střechou, nebo se 
střechou odnímatelnou – zpracování je stej-
né pro obě varianty. Přední sklo u řidiče 
a okno kabiny si vyrobte ze slabého plexi-
skla nebo slídy – nejlépe silné max. 0,3 mm. 
Na osy kol použijte obyčejné kuchyňské 
špejle nabarvené černou tuší a na osu vo-
lantu kulaté párátko, rovněž nabarvené čer-
nou tuší.

Hrany, které budete rýhovat (nařezávat) 
z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opat-
řenou mimo kresbu dílů černou šipkou, jejíž 
špička směřuje na lom. Hrany, které budete 
rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čercho-
vanou čarou (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou 
značeny červenou úhlopříčkou a prořezy pro 
zalepení os jsou kresleny černým kroužkem 
s černou úhlopříčkou. U nosiče zavazadel, tj. 
u dílu 54, jsme upustili od značení výřezů. 
Kdo bude chtít, provede si výřezy sám, tj. vy-
řízne všechny plochy podložené bleděmod-
rou barvou. Na ruby některých dílů si přenes-
te úsečky pomocí propíchnutých rysek z líce 
tisku. Úsečku A-A přeneste na díly 4 a 9, B-B 
na díl 1, C-C na díly 29 a 30, D-D na díl 34, 
E-E na díly 31 a 34 a F-F na díly 29 a 30.

NÁVOD NA SLEPENÍ
Stavbu začněte sestavením přední čás-
ti vozu. Levý blatník, tj. díl 3, vytvarujte 
a zkompletujte, připojte k němu díly 4 a 5, 
doplňte je dílem 2 a hotový blatník zatím 
odložte. Stejným způsobem sestavte pravý 
blatník z dílů 8, 9, 7 a 10. Zkompletujte díl 
1 a přilepte jej nejprve na vyznačená mís-
ta na dílu 7 (pravý blatník) a potom na díl 2 
(levý blatník). Celek zatím odložte a pokra-
čujte zpracováním motoru a kokpitu.

vrtulník apache v hodnotě 1000 kč
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CadillaC 1933
Pokračování ze str. 33

Pátou návodnou kresbu najdete na www.iabc.cz

Pak zkompletujte oba stěrače, tj. dva 
díly 22, a podle návodné kresby je přilep-
te na přední stranu rámu, kde jsou místa 
pro přilepení vyznačena. Hotové přední sklo 
osaďte na celek, tj. lepte na vyznačené mís-
to na dílu 12. 

Přední část vozu zatím odložte a začněte 
zpracovávat kabinu. Zkompletujte díly 29 
a 30 (včetně jejich dolních částí) a k dílu 29 
přilepte vytvarovaný a zkompletovaný díl 
36, doplněný o líc blatníku, tj. díl 35. Ob-
dobně k dílu 30 připojte stejným způsobem 
díly 38 a 37. Levou stranu kabiny (z dílů 29, 
35 a 36) spojte s pravou stranou (z dílů 30, 
37 a 38) dílem 31, který zkompletujte a při-
lepte k dílům 29 a 30. Celek doplňte seda-
dlem 60, které přilepte postupně na díly 31, 
29 a 30, a pak tyto díly osaďte na rub dílu 
34. Vše doplňte podlahou kabiny 33, kte-
rou lepte na rub dílu 34 na doraz k seda-
dlu, tj. k dílu 60. Lepte tak, že v přední čás-
ti kabiny zbude na rubu dílu 34 místo pro 
osazení přepážky mezi přední a zadní částí 
vozu. Přepážku, tj. díl 25, nejdříve „zaskle-
te“ stejným způsobem, jako jste zpracova-
li přední sklo, a pak ji přilepte ke kabině: 
lepte podlahovou část na rub dílu 34, boky 
na díly 29 a 30. Pak zkompletujte dolní des-
ku vozu, tj. díl 34, a k zadní části, tj. ke ka-
bině, připojte přední část. Přilepte díly 13, 
14, 26, 27 a 28 na díl 25. Zkompletujte 
stupačky 23 a 24 a připojte je k celku – díl 
23 lepte na díly 16, 29 a 36, díl 24 lepte 
na díly 16, 30 a 38. Zpracujte díl 61 a při-
lepte ho na vyznačené místo na dílu 31. 
Zkompletujte díl 32 a připojte ho k celku, 
tj. přilepte na vyznačené místo na dílu 31, 
na díly 29, 30 a 34. Zpracujte dva držáky 
53, přilepte je ke zkompletovanému nosi-
či 54 a pak držáky připojte k celku, tj. lepte 
na vyznačená místa na dílu 32.

Samostatně sestavte nárazníky, nejdří-
ve zadní. Vytvarujte díl 41, zalepte do 39 
a připojte k celku, tj. lepte na zadní části 
dílů 29 a 30. Přední nárazník zhotovte stej-
ným způsobem z dílů 40 a 41 a osaďte ho 
na přední části spojených dílů 2 a 5 na levé 
straně a 7 a 10 na pravé straně. Před tím, 
než nárazníky osadíte na vozidlo, připojte 
k nim na vyznačená místa zkompletované 
poznávací značky, tj. díly 55 (2×).

Samostatně zpracujte a osaď te reflekto-
ry, nejdříve levý. Vytvarujte a uzavřete díl 
51, zakryjte zadní stranu dílem 50L a před-
ní stranu zkompletovaným dílem 52. Re-
flektor přilepte dílem 50L ke zpracovanému 

držáku 49L a ten osaďte na vyznačené místo 
na levém blatníku, tj. na díl 2. Stejným způ-
sobem zpracujte pravý reflektor z dílů 49P, 
50P, 51 a 52 a osaďte jej na vyznačené mís-
to na pravém blatníku, tj. na díl 7.

Další samostatnou prací jsou rezervy kol, 
které osaďte do výřezů blatníků: vytvaruj-
te a uzavřete dva díly 47, které vždy z obou 
stran zakryjte díly 48 (4×). Hotové rezer-
vy nasuňte a přilepte do výřezů v dílech 3 
a 8 tak, aby černé konce dílů 47 byly scho-
vány pod blatníky. Na jejich vrchol pak při-
lepte držáky zpětných zrcátek. Zpětná zrcát-
ka zpracujte ze dvou držáků 69, ke kterým 
přilepte dva díly 70. Držáky přilepte na vr-
choly rezerv, tj. díly 69 lepte na díly 47. 
Zkompletujte dva díly 67 a osaďte je na vy-
značená místa na blatnících zadních kol, tj. 
na díly 36 a 38. 

A teď už můžete vozidlo zprovoznit – za-
čněte koly, u kterých vytvarujte a uzavřete 
díl 42 (4×), který zakryjte vnějším dílem 43 
(4×) a vnitřním 44 (4×). Hotová kola zatiž-
te a nechte proschnout. Přední osu 45 na-
suňte do „nosníků“, tj. do dolní části dílů 
2 a 5 na levé straně a 7 a 10 na pravé stra-
ně, ve kterých se bude osa volně otáčet. 
Pak na osu zvenčí nasuňte z každé strany 
po jednom zkompletovaném dílu 46 a při-
lepte je těsně vedle nosníků, ale tak, aby 
se osa mohla volně otáčet. Po proschnutí 
navlečte na osu z každé strany připravené 
kolo a přilepte ho k ose napevno. Zadní osu 
63 navlečte opět do „nosníků“: do levého 
z dílu 29 a 34 a pravého z dílů 30 a 34. Osa 
63 se opět musí v nosnících volně otáčet 
včetně zbylých dvou kol, které k ose přilep-
te opět v blízkosti nosníků.

Zbývá střecha. Díl 59 přilepte na rub dílu 

56, celek vytvarujte a připojte k němu, tj. 
k dílu 56, díl 57 a na něj díl 58. Na levý 
vnitřní bok připojte zpracovaný díl 64, 
na pravý zpracovaný díl 65. Zkompletujte 
výztuhu 66 a přilepte ji na vyznačená mís-
ta na dílu 56. Střecha je hotova. Kdo bude 
chtít, může ji jen volně nasunout na vůz 
– v zadní straně dosedne díl 57 na díl 61, 
na bocích díly 64 a 65 na stěny vozu 29 
a 30, v přední části střecha dosedne na díl 
25. Kdo bude chtít mít střechu na voze 
napevno, přilepí ji v uvedených místech 
ke konstrukci vozu.

pozor! soutěž o zájezd v hodnotě   10 000 kč už v příštím čísle abc

SCHÉMA KONSTRUKCE VOZU

ČáST VySTřiHOVáNKy CADillAC 1933


