


201 Športové lietadlo

202 Vrtuľník



203 Gymnasta na bradlách
Gymnasta je vpredu o jeden stupeň na kocke nižšie 
ako vzadu. Tyč vedúca telom gymnastu je tvorená 
dvoma 60 mm tyčami. Ľahkým pootáčaním tyče sa 
gymnasta uvedie do pohybu a bude sa po 
bradlách rolovať dopredu.

204 Pes

205 Váhy

203/1 Prierez gymnastom



206 Skriňa

209 Písací stôl so stoličkou

208 Kadernícka stolička

207 Rebrík

206/1 Bočný pohľad
Obe strany sú rovnaké

206/2 Pohľad zozadu



210 Tanečník na lane
Jeden koniec vodiacej šnúry sa niekam 
pripne, napr na kľučku dvier. Druhý koniec 
sa zoberie do ruky a pomocou dvíhania a 
klesania šnúry sa tanečník na lane 
pohybuje tam a späť. Stabilizačná žrď 
pozostáva z dvoch 95 mm tyčí. 211/1 Horizontálny rez

210/1  Os nosného kolesa sa z 
obidvoch strán zaklinuje 
pomocou kociek č. 1, aby sa 
zabránilo zaseknutiu kolesa 
ležiaceho medzi nimi 212/1 Zvislý rez

212 Gymnasta

211 Ťažná klietka
Na rozpohybovanie tohto modelu 
postupujeme ako pri modeli č. 210.



213 Kolotoč

213/1 Prierezy pohonom



214 Skúter
215 Dvojtrupové lietadlo

214/1 Horizontálny rez

214/3 Vidlica predného kolesa
Náboje č. 4 idú medzi náboje č. 6 
zasunuté v kocke č. 3 

214/2 Pozdĺžny rez. N4 sú náboje č. 4, 
N6 sú náboje č. 6

215/2 Stredná časť lietadla

215/1 Prierez prednou časťou nosnej plochy

215/3 Zloženie oboch trupov



216 Maják
Hore vidíme lampu s dvoma reflektormi (kolesá č. 2), ktoré 
sa točia okolo zdroja svetla

217 Veterný mlyn

216/2 Lampa leží na zvislom kolese č. 3 a 
uvádza sa do pohybu prostredníctvom 
trenia

216/1 Základy



218 Loď

218/1 Pozdĺžny rez 218/2 Pohľad zospodu



219/1 Náhľad na diely. Na náboji č. 6 sú 
podpery č. 6 upevnené s 20 mm dlhými 
tyčami

219/2 Stanovisko vodiča pri 
pohľade zozadu

219 Lokomotíva

219/3 Pozdĺžny rez

219/4 Horizontálny rez cez hnací 
mechanizmus lokomotívy



220 Otáčací most
Medzi oboma príjazdovými rampami sa nachádza 
otáčací most. Ak je kolmo k príjazdovým cestám 
tak môžu prechádzať lode.

220/1 Obe príjazdové rampy zobrazené bez podpier č. 6
220/2 Prierez otáčacím 
zariadením

221/1 Pohľad zozadu
Hriadeľ je zložená z viacerých kusov. Mezi 60 mm a 
160 mm dlhými osami je obyčajná 40 mm prepájacia 
tyč zasadená s dvoma spojkami

221/2 Rez uložením baranidla

221 Rozdrobovač
Takéto zariadenie sa používa na drobenie rôznych 
materiálov



222 Výsuvný rebrík

223/3 Pohľad na kladku W1
Kladka W2 sa nachádza namiesto 
priečky rebríka a zároveň vytvára 
uloženie rebríka.

223/4 Kladka W1 je ťahaná 
trochu nabok aby sa dalo točiť 
kľukou a vyrovnať rebrík.

235/5  Po tom ako sa vztýči rebrík, 
potlačí sa kľuka voči doske č. 10. Tá 
sa zastaví na podpere č. 6 na jednej z 
dvoch tyčí prečnievajúcich z kolesa

223 Požiarnicky rebrík

223/2 Pozdĺžny rez. Kľuka W1 
dvíha rebrík, kľuka W2 dvíha 
horné rebríky do výšky.

223/1 Pohľad zospodu
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225 Osobný automobil 226/2 Zvislý pohľad 226/1 Náhľad na základnú 
dosku zhora

226 Púťová hojdačka

225/1 Čiastočný pohľad na nadstavbu
Tri podpery sa môžu vložiť až po tom ako je 
pripevnená šnúra riadenia. (pozri 225/3 a 225/4)
Predná os kolesa je uložená v strede kolesa č.2. 
Koleso č.2 je o vrch upevnené pomocou dvoch 
tyčí na dosku č. 10.

225/2  Na udržanie tyče riadenia v šikmej polohe 
vychádza od náboja č. 4, v ktorom je tyč uložená, 
palička smerom dopredu. Táto palička je držaná 
zhora doskou č.10 a zospodu vodorovnou tyčou. 
Vpredu na kryte motora predstavujú jeden zvislo 
a jeden vodorovne uložený náboj č. 4 chladič 
motora.

225/3 Pohľad zospodu. Podpery č. 13 nie sú 
zobrazené.

225/4 Upevnenie šnúry na tyči riadenia. Pre 
lepšie pochopenie je tyč pod závlačkou 
zobrazená dlhšia ako v skutočnosti.

225/5 Kúsok nite bude pridržiavaný na tyči 
pomocou plochej závlačky.

225/6 Nad a pod závlačkou sa sa šnúra 
dvakrát obtočí v opačnom smere.

225/7 Po tom ako sa niť pritlačí ku 
závlačke, spoja sa konce nite s prednou 
nápravou



227/2 Pozdĺžny prierez prevodovkou 227/3 Vodorovný rez

227/4 Pohľad na podstavec zospodu

227/1 Detailný pohľad. Pomocou K1 sa nastavuje 
sklon ramena žeriavu. Šnúra z K1 ide ku kolesu R1 
a odtiaľ ide späť ku St27, kde je upevnená. 
K1 a K2 sú pevne držané pomocou blokovacej 
kľučky Sp a blokovacieho kolesa. Tieto 
blokovacie kľučky zapadajú do ozubených kolies 
tvorených nábojmi č. 6.

227 Otočný žeriav



228/1 Čiastočný pohľad na konštrukciu

228/2  Naľavo od hriadeľe B vidíme 
spojku m. Na tejto je pomocou 15 mm 
dlhej prepojovacej tyče st 15 
napichnuté koleso č. 2 r 2

228/3 Spodný diel zvislej z h40 a h100 
vytvorenej osi predstavuje šiciu ihlu. Pohyb 
smerom hore a dole sa vytvára pomocou 
kocky č. 1 prostredníctvom dvoch paličiek 
vyčnievajúcich z kolesa č. 2. Os sa takto 
vydvihne a potom sa nechá padnúť.

228 Šijací stroj



229 Lupienková píla

230/1 Rez cez prevodovkovú 
hriadeľ pri pohľade zhora

230/2 Rez cez prevodovkovú 
hriadeľ pri pohľade zozadu

230/3 Uloženie „panvice“

230/4  Bočný pohľad na konštrukciu. T je podložka na 
papiera, nazývaný „panvica“. F je diel na ktorom sa 
nachádzajú tlačiarenské písmená , tzv. „forma“

229/3 Uloženie páky pri 
pohľade zozadu

229/2 Uloženie páky H

229/1 Zvislý rez.
H predstavuje smerom hore pérujúcu páku, ktorá ťahá 
pílu smerom hore. Táto páka pozostáva z dvoch tyčí, 
dlhých 95 a 15 mm, ktoré sú tesne prepojené na náboji 
pomocou spojky M. Nahor a nadol sa pohybujúci diel S 
je 100 mm dlhá os predstavujúca list píly.

230/5  Vodorovný rez pri pohľade 
zhora. Obidve tiahla sú zložené z 
jednej 60 mm a jednej 15 mm tyče 
spojenej spojkou. 230 Panvicový tlačiarenský stroj



231 Kolesový mlyn
Pod do kola sa točiacimi okrúhlymi kameňmi 
(kolesá č. 2) si treba predstaviť materiál 
ktorá slúži na rozdrobenie.

232/1 Rez cez pohon A

232/2 A je koleso č. 1 pohonu, B je odkláňacia 
cievka pre prevodovkovú šnúru.

231/2 Konštrukcia tela stroja

231/1  Z nábojov vytvorené „kužeľové 
kolesá“ K1 a K2 prenášajú pohyb z 
vodorovnej na zvislú os.

232/3 Kolesá z obidvoch 
strán C slúžia ako vedenie

232 Excentrický lis



233 Auto so zdvižnou plošinou
Pomocou podpery č. 13 vzniknutého rovnobežníka sa 
platforma v strede pomocou ťahu šnúry dvíha a znižuje.
Treba si predstaviť, že na platforme môže stáť montér, 
ktorý môže pracovať napríklad na drôtoch elektrického 
napätia, ktoré sú natiahnuté nad cestou.

233/4 A je os horných dvoch podpier č.13. 
Medzi tým sa nachádza odkláňacia cievka, 
koleso č. 1. B je os spodných dvoch 
podpier č. 13, medzi ktorými sa nachádza 
spojka. C je kladka pre šnúru. Ovláda sa 
pomocou kocky č.1 v ktorej sú zastrčené 
štyri tyče. 

233/2 Na C sa navíja šnúra, beží cez 
odkláňaciu cievku v A a je pripevnená v E.

233/6 a 7 Kladka C je zadržaná, keď sa zástrčka D 
dostane do priestoru a zabráni pohybu kocky č. 1 
s tyčami.

233/5 Uloženie platofrmy

233/1 Plošina je znížená v základnej pozícii

233/3 Pohľad zospodu



303 Nákladné auto (plošinové)
303/2 Pohľad zospodu301/3 Vodorovný  rez  zospodu  cez  osi  kolies.

Ojnicové  tyče  sú  spojené  iba  so  zadnými
kolesami.  Ložiskové  čapy  sú  preto  osadené
oproti sebe na kolesách v 90 stupňovom uhle.

301/2 Prierez zboku

302/2 Pohľad
zospodu s rezom osí

302 Nákladné auto (skriňové auto)
301 Lokomot  íva  



304/3 Pohľad zhora

304 Miešací stroj na farbu 
(planetárny pohon)
Obidve  vodorovne  polohované kolieska  č.3  sa
pohybujú  v  dvoch  smeroch,  točia  sa  okolo
vlastnej osi a a točia sa do kruhu.

304/2 Kolmý  rez.  Na  95  mm
dlhých  paličkách,  ktoré  vytváraju
os  kolieska  č.3,  sú  upevnené  nad
jednotkovým  kolesom  a  kockou;
dole je upevnené koliesko č.3.

305 Vŕtací stroj
305/2 Vertikálny rez. 
Treba dať pozor na spôsob akým sa kolieska
č.2 pripevnia na vŕtacie vreteno. Iba stredové
kolieska  č.2  je  bezprostredne  pripojené  s
vŕtacím vretenom.

306/2 Kolmý rez cez kolískovú pílu

306 Kolísková píla (dekupírka): 
Takéto  píly slúžia  podobným  účelom  ako  vyrezávacie
píly na drevo, ale bývajú používané na väčšie práce. List
píly  (predstavovaný  paličkami  S)  býva  sťahovaný
smerom  nadol  tzv.  excentrom  a  hornými  pérujúcimi
paličkami opäť ťahané naspäť. Tento postup sa neustále
opakuje veľmi rýchlo za sebou.



307 B  a  ger  



308 Otáčací žeriav

309 Žeriav



310/2 Kolmý rez

310/3 Vodorovný rez cez vidlicu G

310 Miešací stroj
S je nádoba na miešanú tekutinu alebo hmotu. Miešač R sa
točí  okolo  vlastnej  osi  a  okrem  toho  sa  točí  do  kruhu.
Veľkosť  kruhového pohybu  sa dá ovplyvniť vyšším alebo
nižším položením vidlice G v kocke č.8.



311 Príklepový vŕtací stroj Tento stroj sa používa na vŕtanie dier 
do blokov horniny pre jej odstrel 
výbušninou. Vŕtacie vreteno vykonáva 
okrem otáčavého pohybu aj prírazy. 
Tieto stroje používajú v skutočnom 
živote na pohon vzduchotechniku. 
Pohon modelu sa vykonáva pomocou 
kľuky c. Stĺp pre vŕtacie kladivo so 
saňami a vŕtacím prístrojom sú 
uložené na otočnom podstavci a 
ovládajú sa kľukou a. Okrem toho sa 
moze vreteno vertikálne polohovať. 
Prirážavý pohyb vretena S, takisto ako 
aj otáčavý pohyb vrtáka B sú 
prenášané z koleso č.3 E. Cez vidlicu 
F vytvorenú dvoma objímkami spojky 
sa šmýka v kolese č.3 excentricky 
uložený valček O.

311/2 Pohľad zozadu

311/8 Vodorovný rez cez naviják a

311/7 Osový rez cez vozidlo 311/6 Pohon vŕtacieho vretena 311/5 Uloženie a pohon vrtáka

311/3 Pozdĺžny prierez strojom

311/4 Priečny rez strojom



312 Kováčovňa

313 Mlyn materiálu
Skupina strojov pozostáva z pohonu mlyna M, kolesového 
mlyna K, trojdielneho baranidla S ako aj jednoduchého 
kladivového stroja (kováčovne) H – ako kladivo sa použije 
valček alebo železné kladivo). Takéto stroje majú 
mnohostranné využitie pri drobení minerálov, chemikálií a 
rastlinných látok vo výrobe farieb, korenia a chemikálií.

312/2 Vodorovný rez

313/2 Strana mlynu s pohonom

313/3 Rez baranidlom



314 Dvojitá kováčovňa s vodným kolesom
Segmenty, v ktorých sú uložené ručné koleso hriadeľa D a hriadeľ 
vodného kolesa, musia stáť pevne. Na uloženie kolesa D je lepšie keď sa 
Použije kocka č.5  a kocka č.4 sa položí pod základy. Os ložiska kladiva 
sa vloži do dvoch nábojov ktoré sú podopreté v strede valca.

315 Postavička so zbíjačkou

314/2 Vodorovný rez modelom

316 Kuchynská váha
Obidve dosky č. 10 vytvárajú horné ramená váh. Keďže sa v 
ich strede nenachádzajú žiadne diery, sú koliečka č. 2 na nich 
pripevnené, pričom ich stredové diery slúžia k presnému 
uloženiu ramien.



317 Žeriav



318 Kovací buchar
Kladivo H sa aktivuje stláčaním nožného pedálu T, za predpokladu že model v 
bode M poháňame buď motorom alebo rukou. Nožný pedál T je na ráme T 
umiestnený pomocou napínacej kladky, a pomocou ako protiváhou slúžiacim 
kladivom G sa automaticky vypne. Treba si dávať pozor na šnúru S pri kotúči 
R, pomocou ktorej sú kotúče R pritláčané na prevodovkovú šnúru. Dorazové 
kolíky B zabraňujú príliš veľkému posunutiu kotúča R od prenášania sily F.

318/3 Zvislý rez cez kľukový hriadeľ

318/2 

Kolmý rez cez osu pohonu a uloženie nožného pedálu T, 
kladiva H a páky O. Hore  napravo: Pohľad zhora na 
nákovu A. Vedľa toho pozdĺžny rez plecom páky O. 
Úplne dole vpravo: Dorazové kolíky B sú zasunuté do 
poslednej dierky doštičky č. 10. 



319 Hračka
Počas jazdy hračky sa na jej vrchu umiestnený 
kolotoč točí. Na jej osi je zospodu umiestnené 
koliečko č.2, ktoré je poháňané z na obrázku 
viditeľnom koliečku č. 1.

321/2 Rez cez hornú húpaciu osu a 
excenter.

321/3 Rez cez spodný hriadeľ 
prenášania sily a kolesá excentra

310/2 Rez cez kolesové kľuky

321 Hojdačka



322 Dláždič

322/2 Rez postavičkou

322/3 Bočný rez modelom

323 Elipsoidné kružidlo
Vodiace kocky „a“ a „b“ sa musia čo najľahšie pohybovať vo 
vodiacich koľajničkách d. Tvar elipsy sa dá zmeniť posunutím 
otáčacích bodov „a“ a „b“. Držadlo c sa dá vyrobiť z náboja.

324 Hračka
Rameno húpačky je tvorené štvormi kusmi vzpery č. 19 a jeho pohyb je 
zabezpečený excentrom E. Vďaka tomu vozík s postavičkou jazdí tam a späť.



325 Hra s kladivom



326/2 Kolmý pozdĺžný rez cez vŕtací stroj B. Brúsiaci a leštiaci stroj S 
a excentrový lis P. 

327/2 Kolmý rez cez pohon a 
domček mlynu. 

327/3 Pohľad na domček 
zvrchu pri odňatej streche

326 Dielňa 327 Veterný mlyn



328/2 A
uto s vytiahnutým

 rebríkom

328/5
 Zvislý 

rez 
kladkou W

2 a uložením
 

rebríkov. 
O

=otočný 
podstavec s rebríkm

i a 
navijákom

328/6 
Spodný pohľad na 
požiarne 

auto 
s 

vodiacou šnúrou

328/3 V
edenie ťahacej šnúry. R

ebríky L1 a L2 
sa ovládajú pom

ocou kladky W
2. Šnúra S2 je 

pripevnená na rebrík L2, šnúra S1 je pripevnená 
na rebríky L1 a L2.

328/4 Pohľad zvrchu 
a rez cez kladku W

1 
(vztyčovacia kladka)

328 Požiarnické auto



Návod na použitie
Stavebné diely majú názvy a očíslovania podľa 
počtu dierok:

Kocka č. 1, 2, 3....   Doštička č. 2 a 3        Podpera

Doštička č. 6 a č. 10  Kolieska č. 1, 2, 3  Náboj č. 4

         Tieto diely sú oprotí ostatným zväčšené

Valček Spojka                                                                                 

Závlačka Svorka

Spojka: Slúži na spojenie dvoch tyčí.

Závlačka: Zelené sú na osi, modré pasujú na drážkované 
spojovacie kocky.

Svorky slúžia na pripevnenie osí na stavebné diely.

Spojovacie tyče sú drážkované

Osi sa nazývajú tenké nedrážkované tyče, hýbu sa vo 
vyvŕtaných otvoroch stavebných dielov.

Ako pripevníme osi do stavebných dielov?

   1                    2                   3                          4          

1. Miesta kde majú osi pevne sedieť sú označené 
malými kruhovými oblúkmi

2. Na upevnenie osí slúžia svorky. Vložia sa do 
vyvŕtanej dierky a potom sa vloží dovnútra os.

3. Namiesto svorky sa dá použiť aj kúsok špagátu.
4. Ak má byť stavebný diel uchytený na konci tyče, môže 
sa namiesto svorky použiť kúsok nite cez vyvŕtaný otvor. 
Niť bude vtiahnutá dovnútra s osou.

Ako zviazať nite pre prenos síl?

Prelož niť cez kolesá – uzol sa bude 
vytvárať na jednom z nich. 

Na mieste kde sa urobí uzol najskôr 
trochu navlhči niť. To zabráni 
zníženiu napnutia počas zväzovania. 
Treba si dať pozor aby vznikol 
symetrický uzol podľa vedľa 
priložených obrázkov.

Načo slúži náradie Matador?
Slúži na vyťahovanie tyčí z dierok 
v kockách, a takisto aj na stenčenie
príliš hrubých spojovacích tyčí 
a osí z tvrdého dreva.

Na vytiahnutie tyčiek z kociek sa 
pomocou diery v lamele zachytí 
tyč tak aby medzi ňou a kockou 
vznikol malý odstup.

Potom človek potlačí lamelu 
v smere tyče aby ju v lamele 
upevnil a potom tyč vytiahne 
von podľa obrázku.

Čo sa dá spraviť s príliš tenkým tyčami?

Cez noc nechajte tieto tyče napuknúť  vo viacerých 
listoch novín namočených vo vode ale nie až tak aby z 
nich kvapkala voda.

Potom sa položia na kus papiera na sušenie na 
jeden deň – bez použitia akejkoľvek formy 
ohrievania – a na ďalší deň sa dajú opäť použiť.

Čo ak sú osi z tvrdého dreva príliš hrubé?

Položte ich na hladkú rovnú plochu, napr na stôl 
alebo doštičku č. 10, pritlačte 
s jednou kockou na os 
a pomocou kocky rolujte 
os tam s späť. Na mieste 
kde bolo tlačené kockou 
bude os čoskoro tenšia.

Aj nástroje Matador slúžia na stenčenie osí. 
Stačí stlačiť alebo pretiahnuť osi cez diery s 
číslami 4-3 alebo 4-2 na nástroji. (Diera 4-5 
slúži na spojovacie tyče).

Čo robiť ak sú spojovacie tyče príliš hrubé?

Môže sa stať že prí príliš veľkej vlhkosti 
vzduchu sa môže tyče napučať a tým zhrubnúť. 
Malo by stačiť ak ich človek nahreje na pár 
minút aby sa stenčili. Pozor! Nezahrievajte tyče 
príliš, 50 stupňov Celzia je dostačujúcich. 

Ako rozložiť spojené diely?

Na to slúži náradie Matador, najmä
 tzv. „prerážač“(oceľový kolík s 
guľatou hlavičkou). Pomocou tohto
sa odstraňujú tyče z dier ktoré idú 
naskrz stavebnými dielmi. 
Najlepší postup je ak sa položí 
stavebný diel na ďaľšie 
dva a potom tyče odstráni 
pomocou prerážača.

Nauč sa trpezlivosti pri rozkladaní stavieb, 
potom sa tyče nepoškodia. Tyče sa dajú 
kedykoľvek dokúpiť.



401 Lokomotíva so zásobovacím vozňom

401/5 Rez osou cez 
zásobovací vozeň

401/3 Pohľad spredu na lokomotívu 401/4 Rez osou cez lokomotívu

402/2 Rez cez mlecí stroj 
a uhlový prevod. Na 
mieste nábojov č. 4 pre 
K1 a K2 môžu byť 
použité aj náboje č. 6.

402/3 Rez cez pohon A

401/2 Zvislý pozdĺžny rez

402 Kolesový mlyn



403/2 Vodorovný rez cez vypínacie zariadenie spojky

404 Športový automobil

403 Kladivkový mlyn
Zatiaľ čo sa kolesá R1 a R2 neustále otáčajú, môžu byť kladivá kedykoľvek 
vypnuté. Nad kladivami vpredu sa nachádzajú páky, ktoré ovládajú do rýh v 
kolesách č.2 zapadajúce prepínacie tyče I a II. Vypínanie a zapínanie 
prebieha prostredníctvom posunutia do páru usporiadaných kolies č. 2 do 
boku.

404/2 Pozdĺžny rez

404/3 Pohľad zospodu



405 Pádlujúci mužíček

405/2  Od kolesa č. 2 smeruje ojnica k mužíčkovi. 
Uloženie tejto ojnice je vytvorené v A pomocou nite 
alebo tenkého drátu vytvorenej slučky medzi oboma 
závlačkami.

406 Vlnová hojdačka
Vozíček pripevnený na dvoch tyčiach sa dostáva do 
nerovnomerného hojdavého pohybu prostredníctvom 
rôzne zakrivenej jazdnej dráhy pod ním. Jazdná dráha 
pozostáva z 58 mm širokého a 500 mm dlhého kúsku 
lepenky zlepeného do kruhu. Tento kruh sa pripevní 
štyrmi tyčami na pohonnú os v rôznych odstupoch od 
stredu. Najväčší odstup je 165 mm a najmenší 85 mm.

406/2 Zvislý rez hojdačkou



407/2 Zvislý rez stredom cez domček žeriavu a uloženie podpery.

407/3 4 a 5 ukazujú najmä konštrukciu domčeka žeriavu ktorý je 
pripevnený k základnému rámu pomocou kolies č. 2.

407/6 Zvislý rez cez spodný pohon otočného 
zariadenia.

407/7 Rez cez zvislú os žeriavu

407 Žeriav (Kladivový žeriav)
Kruhové otáčanie žeriavu sa vytvára pomocou kolesa 
R3. Dvíhanie záťaže sa uskutočňuje na domčeku 
žeriavu pomocou kľuky R1, zatiaľ čo nakláňaním 
podpery K sa môže materiál posunúť na akékoľvek 
miesto v dosahu žeriavu.



408 Požiarnicke auto

408/3 Naviják na hadicu

408/2 Pohľad zospodu na riadenie auta

409/3 Pohľad zospodu a vodorovný rez cez os kolies

409/2 Zvislý rez cez riadenie 409 Nákladný automobil
Auto sa riadi pomocou šnúry



410 Padacie kladivo
Páka H (doska č. 4) ťahá padaciu kocku (padacie 
kladivo) do výšky a potom ho nechá spadnúť. Aby 
sme dosiahli tento efekt, tak páka H je pohyblivá na 
tej istej osi ako je uložené koleso č. 5.
Pohyb páky vzniká pomocou v kolese č. 5 
zapichnutého unášacieho kolíka M. Keď prekročí 
páka určitú polohu (mŕtvy bod) tak dolepadajúcou 
kockou bude vydvihnutá nahor.

411 Gymnasta
Jeho ruky sa pripevnia na cvičebnú tyč a

410/3 Padacia kocka

410/2 Páka dvíha padaciu kocku nahor

412 Vidiecky dom
Pomocou kolies č. 3 a č. 5 ako aj 
doštičiek drží strecha z vnútornej 
strany pokope. Tento model má iba 
tri steny. Zadnú stenu vytvoríme 
pomocou papiera a lepenky.



413/2 Pohon valca s farbou a panvicou

413 Panvicový tlačiarenský stroj
Panvicové tlačiarenské stroje slúžia na výrobu malých 
tlačovín (napr. letákov).

414 Miešací stroj

413/3 Pohon. Z obidvoch kolies č. 3 idú 
prevodové šnúry ku kolesám č. 3 ktoré 
zobrazuje rez 413/2.

413/4  Pozdĺžny rez cez tlačiarenský 
stroj. T je podložka na papier (tzv 
panvica) je tlačená voči F, kde sa 
nachádzajú písmená . W predstavuje 
valec s farbou, ktorý roluje cez písmená 
keď sa panvica T odklopí. T sa 
pohybuje podľa stredu otáčania d. 414/2 Zvislý rez 



415 Bager





416 Pásová píla





417/2 Zvislý rez cez 
stroj na tlčenie

417/3 Vodorovný rez cez 
pohonnú os stroja na tlčenie

418 Miešací stroj
Na B sa postaví nádoba s tekutinou na miešanie.

417 Mlyn materiálu
L kolový mlyn, S stroj na tlčenie

418/2  Vodorovný rez cez kľukovú hriadeľ a ojnicu. 
Uloženie V sa dá výškovo nastaviť, pomocou čoho 
sa dá pohyb B nastaviť silnejšie alebo slabšie.



419 Bubnovací mužíček

419/2 Vodorovný rez cez pohon a mužíčka. 
Telo mužíčka je duté, ale tento priestor je 
zvrchu a zospodu uzavretý kockou č. 1.

420/2 Detailný pohľad na závodníka

420 Závodník

420/4 Rez pohonnou kľukou

420/3 Uloženie točne je vytvorené z 
kolies č. 3, ktorom konci je pripevnený 
závodník. Okolo najspodnejšieho 
kolesa č. 3 je vedená prevodová 
šnúra.



421 Hazardná hra
Zatiaľ čo sa točí konštrukcia so štyrmi vlajkami, 
pohybuje mužíček tyčkou St s doskou č. 1 hore a dole 
pričom občas zrazí jednu z nich. Kto zhodí pri určitom 
počte otočení najviac vlajok, vyhráva.

421/3  Zvislý priečny rez. Ecenter R 
hýbe páku H. W sú odkláňacie cievky 
cez ktoré ide šnúra ku predlohe 
podvozku.

421/2 Zvislý pozdĺžny rez. Na hriadeli pohonu sa 
nachádza koleso č. 2, z ktorého ide prevodová 
šnúra ku predlohe. Na tejto osi je však ešte aj 
druhé koleso č.2 (excenter R), ktoré sedí na tejto 
osi s excentrickou dierou. Toto koleso č. 2 sa  
pohybuje excentricky a tlačí pritom páku H ktorá 
ide od šnúry k ruke mužíčka smerom hore a dole.



422 Ruské koleso

422/2 Pohonná hriadeľ nie je, ako je 
ukázané na obrázku, rozkúskovaná. 
Použije sa 160 mm dlhá os z tvrdého 
dreva.

422/3 Rez cez os veľkého kolesa

422/4 Gondoly sa zavesia pomocou 
šnúry podľa obrázku



423 Muž tlačiaci vozík

424 Vozík ťahaný koňom

414/2 Predná strana vozíka

423/3 Zvislý rez cez mužíčka

423/2 Rez cez kľuky, ktoré 
hýbu mužíčkovými nohami.

425 Vozík

425/2 Pohľad zospodu na vozík



3. Namiesto svorky sa dá použiť aj kúsok špagátu.
4. Ak má byť stavebný diel uchytený na konci tyče, môže 
sa namiesto svorky použiť kúsok nite cez vyvŕtaný otvor. 
Niť bude vtiahnutá dovnútra s osou.

Ako zviazať nite pre prenos síl?

Prelož niť cez kolesá – uzol sa bude 
vytvárať na jednom z nich. 

Na mieste kde sa urobí uzol najskôr 
trochu navlhči niť. To zabráni 
zníženiu napnutia počas zväzovania. 
Treba si dať pozor aby vznikol 
symetrický uzol podľa vedľa 
priložených obrázkov.

Načo slúži náradie Matador?
Slúži na vyťahovanie tyčí z dierok 
v kockách, a takisto aj na stenčenie
príliš hrubých spojovacích tyčí 
a osí z tvrdého dreva.

      Na vytiahnutie tyčiek z kociek sa 
      pomocou diery v lamele zachytí 

tyč tak aby medzi ňou a kockou 
vznikol malý odstup.

Potom človek potlačí lamelu 
v smere tyče aby ju v lamele 
upevnil a potom tyč vytiahne 
von podľa obrázku.

Čo sa dá spraviť s príliš tenkým tyčami?

Cez noc nechajte tieto tyče napuknúť  vo viacerých 
listoch novín namočených vo vode ale nie až tak aby z 
nich kvapkala voda.

Návod na použitie
Stavebné diely majú názvy a očíslovania podľa počtu 
dierok:

Kocka č. 1, 2, 3....   Doštička č. 2 a 3        Podpera

Doštička č. 6 a č. 10  Kolieska č. 1, 2, 3  Náboj č. 4

           Tieto diely sú oprotí ostatným zväčšené

Valček    Spojka                                          
                                 

Závlačka                       Svorka

Spojka:  Slúži na spojenie dvoch tyčí.

Závlačka:  Zelené sú na osi, modré pasujú na drážkované 
spojovacie kocky.

Svorky  slúžia na pripevnenie osí na stavebné diely.

Spojovacie tyče  sú drážkované

Osi  sa nazývajú tenké nedrážkované tyče, hýbu sa vo 
vyvŕtaných otvoroch stavebných dielov.

Ako pripevníme osi do stavebných dielov?

1                     2                      3                         4
1. Miesta kde majú osi pevne sedieť sú označené malými 
kruhovými oblúkmi
2. Na upevnenie slúžia svorky. Vložia sa do vyvŕtanej dierky a 
potom sa vloží dovnútra os.

Potom sa položia na kus papiera na sušenie na 
jeden deň – bez použitia akejkoľvek formy 
ohrievania – a na ďalší deň sa dajú opäť použiť.

Čo ak sú osi z tvrdého dreva príliš hrubé?

Položte ich na hladkú rovnú plochu, napr na stôl 
alebo doštičku č. 10, pritlačte 
s jednou kockou na os 
a pomocou kocky rolujte 
os tam s späť. Na mieste 
kde bolo tlačené kockou 
bude os čoskoro tenšia.

Aj nástroje Matador slúžia na stenčenie osí. Stačí 
stlačiť alebo pretiahnuť osi cez diery s číslami 4-3 
alebo 4-2 na nástroji. (Diera 4-5 slúži na 
spojovacie tyče).

Čo robiť ak sú spojovacie tyče príliš hrubé?

Môže sa stať že prí príliš veľkej vlhkosti vzduchu 
sa môže tyče napučať a tým zhrubnúť. Malo by 
stačiť ak ich človek nahreje na pár minút aby sa 
stenčili. Pozor! Nezahrievajte tyče príliš, 50 
stupňov Celzia je dostačujúcich. 

Ako rozložiť spojené diely?

Na to slúži náradie Matador, najmä
 tzv. „prerážač“(oceľový kolík s 
guľatou hlavičkou). Pomocou tohto
sa odstraňujú tyče z dier ktoré idú 
naskrz stavebnými dielmi. 
Najlepší postup je ak sa položí stavebný diel na 
ďaľšie dva a potom tyče odstráni pomocou 
prerážača.

Nauč sa trpezlivosti pri rozkladaní stavieb, potom 
sa tyče nepoškodia. Tyče sa dajú kedykoľvek 




