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Super Cub je dodáván v provedení RTF, 
tedy Ready To Fly. Stavebnice obsahuje 
hotové křídlo, výškovku, směrovku, trup 
a díly podvozku. Základním konstrukčním 
materiálem je pěnový polystyrén. Jednotli-
vé díly jsou vypěněny do forem, materiál 
je poměrně jemnozrnný a díky tomu se 
podařilo dosáhnout poměrně homogenní 
a hladký povrch výlisků.
Křídlo je jednodílný výlisek s poměrně 
tlustým nosným profilem. Má zabudovány 
výztuhy, vše opatřeno obtisky a ve střední 
části podložkami, zamezujícími otlaku ná-
běžné a odtokové hrany poutací gumou. 
Základem trupu je opět výlisek z pěnové-
ho polystyrénu. V přední části je opatřen 
motorovým krytem, vylisovaným z tenké 
pružné bílé plastové fólie. V horní části 
v prostoru kabiny je opatřen plastovými 
kolíky pro uchycení křídla k trupu poutací 
gumou. Ve spodní části je opatřen plasto-
vou schránkou pro uložení akumulátoru. Ta 

Jan POKORNÝ

Stavebnic Piperů nejrůznějších velikostí 
a typů, ať již Cubů, nebo Super Cubů 
se dají v katalozích modelářských firem 
najít kvanta a tak jsem Super Cuba od 
americké firmy Hobby Zone bral jen jako 
další přírůstek do rodiny. I výrazný nápis 
na krabici „Teach Yourself to Fly – nauč 
se létat sám“ jsem bral jako proklamaci. 
Hornoplošník, téměř modelářských pro-
porcí, je dobrou a létavou předlohou pro 
model letadla, tak proč by se s ním člověk 
nemohl naučit létat sám? Asi by u toho 

SUPER CUB RTFSUPER CUB RTF

zůstalo, nebýt pod tímto nápisem ještě 
jeden, menší: „Anti – Crash Technology 
Makes It Possible – antihavarijní systém 
to umožní“. Po prvním letmém prostudo-
vání návodu by to mělo být elektronické 
zařízení, které v kritické situaci zabrání 
havárii modelu.

Provedení
Super Cub RTF je určen hlavně začínajícím 
modelářům, kteří chtějí s co nejmenšími 
problémy a počtem zničených modelů 
zvládnout záludnosti ovládání RC modelů 
letadel. Pohledná polomaketa je ale vhod-
ná i pro všechny, kteří chtějí cenově do-
stupné a poměrně hezké éro pro rekreační 
polétání.
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je opatřena dvířky se západkou, což umož-
ňuje výměnu akumulátoru bez potřeby 
demontáže jakéhokoliv dílu modelu a bez 
nářadí. Schránka slouží současně jako lože 
podvozku. V dolní části je trup uzavřen 
kusem deskového extrudovaného polysty-
rénu. Na zadní část je přilepen plastový 
výlisek, který slouží jako lože ostruhového 
podvozkového kola. Do trupu je nainsta-
lována poháněcí jednotka, RC souprava 
a kompletní palubní elektronika, včetně 
dvou mikroserv. Mikroserva mají namon-
tovaná táhla, která jsou vyvedena na kon-
ci trupu a opatřena plastovými koncovkami 
pro uchycení k pákám kormidel. Stejně jako 
křídlo, tak i trup má nalepeny obtisky.
Ocasní plochy jsou vylisovány včetně zá-
věsů kormidel z pěnové hmoty s hladkým, 
tvrzeným povrchem. Do směrovky je zabu-
dováno podvozkové ostruhové kolo, které 
je řiditelné. 
Hlavní podvozek je ohnut z kusu ocelové-
ho drátu a opatřen koly z mechové pryže 
o průměru 46 mm. K tomu jsou přibaleny 
dva trojúhelníkové kryty z tenkého plastu, 
které umožní dosáhnout typicky „piperov-
ský“ vzhled podvozkových noh. O kolech 
to ale tvrdit nejde, Super Cub by si zasloužil 
něco trochu pohlednějšího a maketovější-
ho.     

Motor a RC souprava
Model je opatřen poháněcí jednotkou, je-
jímž základem je stejnosměrný elektromo-
tor řady 480. Je uložen v plastovém rámu, 
který je zároveň ložem čelní převodovky 
s převodovým poměrem 1:3. Poháněcí 
jednotka je k trupu uchycena docela ele-
gantně. Na trup je v přední části nalepen 
plastový výlisek motorové přepážky. Ten 
slouží nejen k upevnění poháněcí jednot-

ky, ale chrání i exponovanou přední část 
trupu proti poškození a slouží i pro přišrou-
bování kapoty motoru. Poháněcí jednotka 
je opatřena plastovou vrtulí 10x8“, ve 
stavebnici je přibalena ještě jedna náhrad-
ní. Poháněcí jednotka napájena ze 7-mi 
článkového Ni-Mh akumulátoru o kapacitě 
1000 mAh. Ten je současně se síťovou 
a 12 V nabíječkou součástí stavebnice.
Model je dodáván s tříkanálovou plně pro-

porcionální RC soupravou s FM modulací, 
ovládající výškovku, směrovku a motor. 
Američané se občas vyžívají v trochu 
netradičním designu vysílačů, stalo se tak 
i v případě tohoto modelu. Na první pohled 
se tváří normálně, ale na pákách jsou ovlá-
dací prvky jen dva, na pravé ruce směrovka 
a na levé výškovka. Čím se ovládá motor? 
Že by to byly ty páčky na horní části? Ne 
a v návodu je ještě ke všemu popisován 
jiný vysílač (také dost netypický). Stačí ale 
vysílač otočit a páka plynu je na světě. Na 
spodní části vysílače je v místě, kam se při 
jeho uchopení položí ukazováček, nebo 

prsteník levé ruky, umístěn šikmo tahový 
potenciometr s dráhou asi 2,5 cm. Nezvyk-
lé řešení, ale kupodivu se na to dá docela 
rychle zvyknout. RC souprava pracuje na 
pásmu 27 MHz. Tohle pásmo část mode-
lářské veřejnosti odmítá jako nebezpečné 
z pohledu vyššího rizika rušení. Je fakt, že 
na 27 MHz lze provozovat jak modely, tak 
i hračky, pásmo 40 MHz by mělo být už 
jen modelářské a na pásmu 35 MHz by 
nemělo být nic jiného, než modely letadel. 
V době, kdy bylo toto ustanovení teleko-
munikačního zákona výrobci a obchodníky 
respektováno, bylo pásmo 35 MHz pro 
modely letadel skutečně nejbezpečnější. 
Dnes, kdy lze v tržnicích najít rádiem ří-
zené výrobky, pracující na všech možných 
pásmech a prodejce o tom vůbec ani neví, 
už to neplatí. Paradoxně tak může být 
pásmo 27 Mhz docela bezpečné, protože 
velká část vysílačů hraček, pracujících na 
tomto pásmu má dosah jen několik metrů 
a jako potencionální zdroj rušení tedy ne-
bezpečné nemusí být.  
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ACT
Palubní elektronika je integrována do 
jedné krabičky, která obsahuje tříkanálový 
přijímač, elektronický regulátor otáček mo-
toru a zařízení, tajemně nazvané ACT - Anti 
Crash Technology. 
Co to je? V podstatě počítačové zařízení 
komunikující s přijímačem, které pomáhá 
snižovat riziko havárie v kritických situ-
acích. To znamená, že když vyhodnotí 
situaci jako kritickou, převezme řízení mo-
delu do svých „rukou“ a pilotovi ho vrátí, až 
když je model ve stabilním letovém režimu. 
ACT není trvale propojeno s přijímačem, 
lze ho vypnout. Když je vypnuté, chová 
se Super Cub jako jakýkoliv jiný RC mo-
del. Okamžikem zapnutí začíná sledovat 
let modelu a pomáhá ho pilotovi držet 
v přímém letu, nebo pozvolném stoupání, 
či klesání. Dojde-li k prudké změně leto-
vého režimu a software to vyhodnotí jako 

nebezpečné, vyřadí ACT signály z vysílače, 
převezme řízení modelu a snaží se ho uvést 
do přímého letu. 
Jak to funguje? Model je vybaven dvěmi 
optickými senzory. První je umístěn v horní 
přední části kabiny modelu a hlídá prostor 
dopředu a mírně šikmo nahoru. Druhý je 
umístěn na spodní části trupu a kontroluje 
prostor mírně šikmo dozadu. Senzory jsou 
nastaveny tak, aby sledovaly horizont. Jak-
mile některému ze senzorů horizont zmizí 
tak rychle, že to programové vybavení 
považuje za nebezpečné, okamžitě se akti-
vuje a přebírá řízení modelu. V kritické situ-
aci stáhne otáčky motoru a mírně natáhne 
výškovku. Potom už využívá letových vlast-
ností modelu, který 
je velmi stabilní 
a v tomto 
režimu se 
má ten-

denci sám srovnat. Aby zařízení fungovalo 
správně, je potřeba létat ve výšce větší než 
60 m. Nemělo by se létat nad vodními 
plochami, plážemi, nebo na sněhu a ledu, 
protože odrazy od těchto ploch by mohly 
„zbláznit“ senzory. ACT nemá rádo ani le-
teckou akrobacii, pokud chceme vyzkoušet 
třeba přemet, nebo vývrtku, je potřeba ACT 
vypnout.

Létání
Po nabití akumulátorů, kontrole geometrie 
letounu a funkce RC soupravy jdu na první 
start. ACT zatím vypínám. Jedinou věc jsem 
nezkontroloval, a to je poloha těžiště. Vý-
robce tento údaj totiž v návodu neuvádí, 
a tak je nutno spoléhat, že je všechno 
vymyšleno tak, aby bylo těžiště tam, kde 
má být. Následuje první start hozením 
z ruky. Je bez problému, tah zpřevodo-
vané čtyřistaosmdesátky s 10x8“ vrtulí 
je slušný a model bez propadnutí začíná 
stoupat. Po nastoupání do výšky okolo 
60 m zapínám ACT. Nic se neděje. Tak 
prudce potlačím a model zamíří k zemi. 
Najednou poklesnou otáčky a rychlým 
„zakvrdláním“ kniply zjišťuji, že už model 
neřídím – pilotáž převzalo ACT. Model se 
pozvolna srovnává a mohu pokračovat. 
Nastoupám zase do těch asi 60 m, srov-
nám model a jdu na přemet. Situace se 
opakuje, ACT vyhodnocuje situaci jako 
nebezpečnou a přebírá řízení modelu. Se 
zapnutým ACT si tedy moc polétat nelze. 
Na druhé straně se to zdá být docela uži-
tečné zařízení pro začínající piloty, které 
jim pomůže při nevhodném zásahu s říze-
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ním. Je nutné si ale uvědomit, že ACT řeší krizové situace „jen“ 
stažením plynu a mírným natažením výškovky. Jiné prostředky 
nemá. Mnoho havarijních situací to sice vyřeší, ale univerzální 
ochranu modelu před haváriemi to určitě neposkytuje.
Super Cub je snadno ovladatelný model s dobrými letovými 
vlastnostmi. Na těch se podílí nejen hornoplošná koncepce mo-
delu a je znát i 1200 mm rozpětí. Zcela jednoznačně je to velmi 
vhodný model pro začínající modeláře. Vhodný by pro ně byl 
i bez ACT, přítomnost tohoto zařízení pouze staví kvality „trenéra“ 
na vyšší úroveň. Jinak je to ale i příjemný model pro rekreační po-
létání, což ocení i zkušenější modeláři. 

RC polomaketa

SUPER CUB RTF
Vyrábí: HobbyZone, USA

Dováží: Astra s.r.o., Předbranská 415,
688 01 Uherský Brod,
tel.: 572 630 944, fax: 572 646 003, 
e-mail: info@astramodel.cz,
www.astramodel.cz

Prodává: Hobbylink.cz,
Horáčkova 1209/17, 140 00 Praha 4,
mobil: 604 226 749,
e-mail: obchod@hobbylink.cz, 
www.hobbylink.cz a další modelářské 
prodejny

Cena: 4199 Kč

Technické údaje:
Rozpětí 1212  mm
Délka 825 mm
Pohon elekro řady 480
Akumulátor NiMH 8,4 V/1000 mAh

Hodnocení:
Provedení 
Vybavení 
Předpracován 
Náročnost stavby 


