
 

Vystřihovánka 435-O 
 Čtyřicáté výročí zahájení výroby vozítka Velorex 435-O (čtyřkolový typ) v roce 2011 přimělo 
příznivce těchto vozidel Radima Vondráka k myšlence nechat vytvořit papírovou vystřihovánku modelu 
tohoto vozítka. A přišel i s konkrétním 
návrhem: aby to nakreslil člověk, který 
nakreslil vystřihovánku tříkolového modelu 
Velorexu pro časopis ABC mladých techniků 
a přírodovědců na přelomu osmdesátých a 
devadesátých let - pan Miloš Čihák. Ivoš 
Fajman se shodou okolností znal 
s dlouholetým šéfredaktorem časopisu ABC 
panem Tomanem a díky němu se mu podařilo 
přes několik lidí kontakt na pana Čiháka 
skutečně získat. Ale to byl pouze první, byť 
velice důležitý krok. 
 „Pan Vystřihovánka“, jak jsme začali 
panu Čihákovi říkat, naštěstí reagoval na e-
mailovou komunikaci, 20. 1. 2011 jsme si 
vyměnili telefony a začali se domlouvat, co je 
k realizaci Radimova nápadu potřeba. Naštěstí měl přes zimu pan Čihák více času, a tak když jsme mu 
dodali fotografie čtyřkolky a její model, pustil se hned s vervou do práce. Ačkoliv oproti tříkolce vypadala 

čtyřkolka mnohem jednodušeji, ve 
skutečnosti to tak jednoduché nebylo. Při 
našich konzultačních návštěvách v Praze 
složitosti toho modelu, dolaďovali technické 
detaily, kreslili okótované nákresy, dodávali 
snímky detailů, hlavně aby byla čtyřkolka co 
nejvěrnější.  
 Bylo zajímavé sledovat, jak vzniká 
papírový model pouze z bílého kartonu, 
ovšem už modelovaný tak, jak by měl posléze 
model vypadat. Pro svou složitost vznikly 
dokonce dva bílé prototypy, ale vypadalo to, 
že slibovaný datum dokončení červen-
červenec roku 2011 stihneme. Ačkoliv pan 
Čihák jako profesionální řidič autobusu už 
měl, jak se venku oteplilo, času minimum, 

hotovou vystřihovánku včetně návodných kreseb nám předal už v neděli 29. 5. 2011. 
 Jenže to nebyl zdaleka konec akce. Nyní bylo potřeba zkusit, zda-li by ji otiskli v ABC - ušetřilo by 
nám to nejen starosti, ale především peníze. 
Bohužel naši nabídku odmítli, a tak 
nezbývalo, než nějakým způsobem zpracovat 
obal a přemýšlet, kde na to všechno vezmeme 
peníze. Rozhodli jsme se, že vystřihovánku 
jako takovou necháme vytisknout ze spodní 
strany bíle (aby se případný potisk neobjevil 
na slepeném modelu), ale chceme-li tuto 
vystřihovánku distribuovat i mezi 
nevelorexáře, je třeba vytvořit jí nějaký obal. 
 A to sebou přineslo další problém - 
co na něj dát? Jedna strana byla jasná - návod 
na slepení včetně dalšího pomocného 
nákresu. Na další jsme dali stručnou historii 
včetně několika snímků pečlivě 
zrenovovaných strojů (i s odkazem na vloni 
vydané knihy o Velorexu), na titulní straně 



 

jsou fotografie již hotového modelu a poslední stranu jsme rozdělili na dvě části: v horní je poděkování panu 
Čihákovi včetně jeho fotografie a v dolní je velká barevná 
fotografie pomníčku Františka Stránského. Proč? Protože Ti, co 
přispívali na realizaci tohoto pomníčku, svými penězi přispěli 
částečně i na vznik této vystřihovánky. 
 Křest kompletní vystřihovánky proběhl dne 28. srpna 
2011 na 20. srazu Velorexů v Blansku; přítomen byl i pan Čihák 
s rodinou a kdo měl zájem, mohl si jej nechat rovnou na obal 
vystřihovánky podepsat. Pro členy Fan clubu Velorex je i 
dodatečně možnost zajistit od toho člověka podpis. 
 Závěrem pár technických zajímavostí: vystřihovánka je 
malovaná ručně a v měřítku 1:24 - tedy stejně jako model 
tříkolového Velorexu, vydaného v ABC. Tyto dva modely tvoří 
tedy základní minisérii vozítek, vzniklých pod hlavičkou 
výrobního družstva Hradec Králové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


