
Legenda jménem Orlík 

V dávných dobách kdy Jiří kalina psal své knihy o modelářských motorech a s nimi mu pomáhal Jiří 

Smola, vznikla tato hláška: Jirko máš krásnou sbírku ale pokud nemáš Orlíka pořád ještě nejsi 

sběratel. (Hnidopichům se omlouvám za nepřesný citát s přesným obsahem jsa vytažen z hloubi mé 

paměti)… Jednoho dna my můj známí poslal obrázek motoru zdali nevím o co by se mohlo jednat, 

hned my zajiskřilo před očima…byl to on ORLÍK ! 

 

 

 V žalostném stavu, jak my řekl jeden známí sběratel z Prahy ,,ŠROT“ ale byl to on.. 

 

 

K jeho vlastnictví vedla dlouhá a trnitá cesta. Majitel jej zdědil po zesnulém sběrateli vláčků. 

Pochopitelně nevěděl o jaký cenný motor se jedná a jednou z možností ( jak my sám sdělil) bylo 

pečlivě uložit do smetí. Po mém sdělení a zájmu mu bleskly v hlavě desítky tisíc a začal licitovat a 

zvyšovat dohodnuté ceny až jsem nakonec ztratil zájem. Pochopitelně i další nažhavení sběratelé po 



udání ceny a zhlédnutí stavu rychle ochladly. Potom se ještě motor objevil na sociální síti s dodatkem 

,,Cena k jednání“ ale představa, jak už to tak bývá, byla daleko vzdálena od hodnoty motoru. Po delší 

době jsem udělal zoufalý pokus a dotázal se majitele na dostupnost s reálnou cenou a světe div se, 

byl stále volný a majitel souhlasil. Slovo dalo slovo a motor jsem držel s velkými rozpaky v ruce. I když 

cena byla ještě nižší než dohodnutá, moje pochyby byli značné. Chyběl unašeč, překryt přefuku, jehla 

karburace, žebroví na hlavě, nádrž byla pomačkaná od kladiva, hrůza hrůz.  Motor byl ale doma a 

nezbývalo než se s tím poprat. 

Jeden z největších problémů byla vylámaná žebra na válci. Ten je odlit z jednoho kusu a je v něm 

zalita ocelová vložka. Zasláním obrázků my byl nápomocen Jirka Linka, radami  a možností si udělat 

otisky, odměřit si chybějící díly my byl nápomocen Petr Chvátal. Bez této pomoci by Orlík nevypal jak 

vypadá. Žebra válce s hlavou jsem na trnu podle rady p. Chvátala stočil na menší průměr a zhotovit 

na něj jemný závit (zní to drasticky ale jiná cesta nebyla), poté jsem ze stejného materiálu tj. litý hliník 

zhotovil novou žebrovanou hlavu a tu našrouboval a nalepil  na válec. Dál to byla už procházka 

růžovým sadem. Podle toho co my kdysi poradil a naučil Jirka Dobiáš jsem rozpájel, vyžíhal. Vyklepal 

na zhotoveném přípravku nádrž, doplnil chybějícími díly a nechal jí niklovat. Jehla nebyla také nic co 

bych již nedělal. Oříšek však byl překryt přefuku… 

 

Po návštěvě p. Chvátala jsem vlastnil přesný otisk, zhotovený pomocí plastelíny a odlitý s epoxidu. 



 

 

Povšiměte si čísla 056, můj má číslo 046. Nechal jsem jej vyrobit technologií gravírováním. 

Bohužel výsledek nesplnil mé očekávání, přes mou žádost destička měla číslo 056 byla delší o2mm a 

hlavně materiál použitý na výrobu byl příliš světlý, nerealisticky bílí. 

 

Další pokus vyšel na sto procent. Poslední překážka byl unašeč vrtule. Je to takový kalíšek, 

překrývající kladívko rozdělovače ( neb jest motor benzínový) který má v čele čtyři trny jako unašeč 

vrtule. Největší problém byl vyrobit otvor s ploškou na unášení. Musel jsem si vyrobit velmi přesný 

razník, pomoci kterého jsem otvor vytlačil 



 

Nástroj byl vícestupnovitý…později jsem  tuto koncovou část použil jako trn pro přesné obrobení 

unašeče.. A to je konec mého úsilí zachránit tento motor, který se díky několika slovům stal mezi 

sběrateli legendou. 

Výsledek  posuďte sami. 

 



 

 



 

 


