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NAHOŘE: Škoda PA-II „Želva“ projíždějící směrem od Hradce králové přes Jiřího náměstí v Poděbradech.
VPRAVO: Svob. Rudolf Tomek P.Ú.V. Rota obrněných aut III.četa. Na fotografii je zajímavá čepice, kterou má praděda na sobě. Podle vzpomínek mělo jít o čepici fotoateliéru zapůjčenou za účelem fotografování.
DOLE: Skupinová fotografie. Čtvrtý zprava (sedící na blatníku) je praděda svob.
Rudolf Tomek.

Škoda PA-II „Želva“
Když se řekne Škoda PA-II „Želva“, okamžitě se mi vybaví osoba
mého pradědy svob. Rudolfa Tomka, který na tomto vozidle sloužil
jako řidič. Chtěl jsem zjistit o jeho službě více informací ve vojenských archivech, ale bohužel tam nic není ani o mém pradědovi,
ani o jeho jednotce. Uvedu zde tedy alespoň to, co je o jeho osobě
v souvislosti s jeho službou známo:
Svob. Rudolf Tomek nar. 14.4.1905 nastoupil základní vojenskou
službu v říjnu 1925 k P.Ú.V. Rota obrněných aut III.četa v Milovicích, kde sloužil jako řidič obrněného automobilu Škoda PA-II, jelikož měl již řidičkou praxi z civilu. Podle vzpomínek a fotografie řídil
nejčastěji vůz s číslem 27. Dále se traduje, že byl později zařazen
do funkce instruktora řidičů. Po odchodu z armády v březnu 1927
zůstal věrný řízení automobilů až do své smrti 7.4.1958.

Stavba
Stavebnice od Takomu není na sestavení nijak složitá a pokud bude
stavba pojata čistě z krabičky, zabere jeden až dva večery. Bohužel
i zde se mohou vyskytnout určité problémy.
Jako první bych zmínil sesazení pancéřové korby. Strop a částečně
boky prostoru osádky se sesazují ze čtyř dílů a následně se tento
celek usazuje na hlavní díl korby. A to může být kamenem úrazu.
Nepodařilo se mi najít optimální polohu, ve které by sestava vrchní části korby dokonale zapadla do hlavního dílu korby, a proto
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bylo nutné styčné plochy v určitých místech přibrousit a do úplného zaschnutí lepeného spoje díly k sobě stáhnout svěrkou.
Při zabrušování styčných ploch dílů pancéřové korby je potřeba mít
neustále na paměti, že povrch je opatřený drobným nýtováním,
které by se mohlo poškodit. Linka tohoto spoje v bočních částech
kopíruje vrchní oblouk dveří, přechází na spodní hranu průzorů,
ale následně vytváří linku směřující kolmo k podélné ose korby.
Bohužel se tváří jako, že tam patří, ale není tomu tak. S odstraně-

Při sesazení základního dílu se stropem pancéřové korby vznikla
nad obloukem dveří značná štěrbina.
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Slepená pancéřová korba. V místě spoje vznikla nežádoucí linka vedoucí kolmo k podélné ose korby. Jde o linku podél které nejsou nýty.
ním této spáry jsem přišel i o část nýtů v jejím okolí, které jsem
nahradil nýty odřezanými ze zbylých dílů stavebnice tanku LT.35
od CMK v měřítku 1/35.
Dalším místem, kde bylo potřeba použít více tmelu, byl spoj v místě podběhů kol, kde díly ve spoji nepřesně kopírují vzájemný tvar
a vzniká zde škvíra.
Úpravou prošla i dvířka k motoru, která ve stavebnici chybně vystupují nad povrch. Ta jsem odbrousil a jejich obrys vyryl do poPrůvodce světem plastikového modeláře - do čtečky
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vrchu. Vzájemné překrytí polovin dvířek jsem vytvořil přilepením
pásku plechu z plechovky od nápoje.
Ačkoliv jsem to původně nezamýšlel, s postupným přidáváním jednotlivých úprav a vylepšení jsem se dostal do situace, kdy došlo
k celkovému přebroušení celého povrchu pancéřové korby a s tím
spojené ztrátě většiny nýtů. Proto jsem musel skoro celý povrch
modelu nově onýtovat. Pro toto onýtování jsem spotřeboval nýty
ze třech stavebnic tanku LT.35 od CMK v měřítku 1/35, které mi
dlouhá léta leželi bez využití v kitníku.

Zatmelená linka po spoji. Některé nýty v jejím okolí musely být
obnoveny. Stejně tak byl přenýtován i strop korby a součastně
byly poklopy zbaveny vystupujícího okraje.
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Korba sesazená s podlahou a podvozkem.
Nějakou dobu jsem uvažoval o úpravě podlahy a podvozku. Zde
má modelář dvě možnosti. Buď zakoupí kompletní resinový podvozek od f. Panzershop nebo se spolehne na vlastní síly. Já zvolil
druhou možnost a podlahu vyrobil z plastových destiček s tím, že
jsem nápravy a jejich uložení nechal původní ze stavebnice.
Abych model i nějak oživil, rozhodl jsem původní kulomety MG08
nahradit soustruženými od f. Magic Models. Tyto soustružené
hlavně jsou neskutečně detailně zpracovány a modelu hodně pomohly. Nic lepšího na toto téma asi na trhu v tuto chvíli není.
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Bohužel se ve stavebnici moc
nepovedla kola a proto jsem se
rozhodl využít sadu resinových
kol od f. DEF model. Tato kola
jsou velice hezky a detailně
zpracována. Navíc mají i znázorněné mírné podhuštění. Jedinou nevýhodou je výrazný
nápis výrobce pneumatik, který
není patrný ani na jedné z dobových fotografií. Proto bylo
nutné tyto nápisy z kol opatrně
odstranit.

Kovová hlaveň Maximu08
od MagicModels zasazená
do kulové lafety. Ta postrádala
osazení, které jsem musel vyrobit z pásku plechu z plechovky
od nápoje.

Zbarvení
Když byla stavba dokončena, přišel na řadu nástřik surfem a mohl
jsem začít řešit otázku, jakým způsobem vytvořit kamufláž. Abych
se přiznal, tak jsem z ní měl strach a díky tomu jsem práci na modelu opakovaně odkládal.Jednou věcí bylo jaké zvolit odstíny, druhou jak vytvořit samotnou kamufláž.
Na internetu jsem se dočetl, že Želva byla původně v jednobarevném zbarvení khaki odstínu, na kterém byla následně vytvořena
kamufláž doplněním dalších čtyř odstínů (světle šedé, červenohnědé, tmavě zelené a okrové - někdy uváděné jako zemitě žluté)
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s hnědou linkou rozdělující jednotlivá kamuflážní pole. Nikde však
není uvedeno jak přesně by dané odstíny měly vypadat, a proto
jsem se pokusil k přibližným odstínům dojít pomocí logické úvahy.
Světle šedá barva mi připadala asi nejjednodušší na určení a zde
bych nehledal nějakou komplikaci. Červenohnědá barva by měla
odpovídat něčemu, jako je odstín dnešní červenohnědé základové barvy. V té době dokonce existoval vrchní lesklý odstín někdy
označovaný jako červený, který však by z dnešního pohledu odpovídal označení červenohnědy. Tmavě zelená by měla asi být
ostřejšího (travnatého) tónu, který byl v té době celkem běžným
odstínem. Posledním byl okrový odstín. Ten jsem odvodil podle
druhého označení „zemitě žlutá“ , který mám v podobě malého
vzorku doma.
Původně jsem chtěl kamufláž vytvořit vymaskováním, ale to jsem
zavrhl, protože jsem se nějak nemohl trefit do velikosti a tvaru kamuflážních polí podle dobových fotografií. Proto jsem se rozhodl
vytvořit kamufláž tak, že jsem si obrys jednotlivých polí nejprve
předmaloval štětcem a střed každého kamuflážního pole následně opatrně vystříkal pistolí. Sám jsem byl překvapen jak snadno
a rychle se mi podařilo vytvořit tolik obávanou kamufláž. Po vytvoření kamufláže jsem celý povrch přestříkal pololesklým akrylovým lakem Tamiya. Tato vrstva laku povrch uzavřela a sjednotila. Zároveň vytvořila povrch potřebný pro nanesení obtisků, které
jsem nanášel s pomocí změkčovacích vodiček AeroMaster.
Po důkladném vypnutí a proschnutí nanesených obtisků jsem je
lehce přestříkal opět pololesklým akrylovým lakem Tamiya.
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Základ budoucí kamufláže tvoří
nástřik světle zeleného odstínu
akrylových barev Tamiya.

Dokončená kamufláž provedená barvami Vallejo.
Jednotlivá pole byla nejprve
předmalovaná štětcem a jejich střed byl potom stejným
odstínem nastříkán.
www.ifp-publishing.cz
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Patina
Patinu jsem začal zapuštěním washe namíchaným z černé a hnědé olejové barvy. V některých partiích, jako kolem dveří a podobně, jsem olejovou barvu roztáhl do ztracena, čímž byl získán efekt
stínu a větší plastičnosti. Wash z olejových barev jsem z počátku
zapouštěl i kolem nýtů, ale ukázalo se, že pro tento krok byl lepší Aqua wash Sirahobby AW01. Po důkladném proschnutí washe
jsem celý povrch přestříkal matným lakem Vallejo, který jsem
po zaschnutí lehce přeleštil suchým jemným hadříkem, abych ho
zbavilo tvrdého matu.
Dalším krokem bylo pomocí olejových barev vytvořit drobné nepravidelné stečeniny vedoucí od hlav nýtů. Snažil jsem se postupovat nepravidelně, protože množství nýtů a jejich poloha spojená se stejnoměrným umístěním stečenin by vyvolal velice nepřirozený dojem.
Následovalo vytvoření odřenin, které jsem nechtěl vytvářet ve velké míře. Zaměřil jsem se hlavně na poklopy, dveře a hrany blatníků. Odřeniny jsem nejprve předmaloval zesvětleným odstínem
natupovaným kouskem molitanu a jejich středy potom vymaloval tmavě šedohnědým odstínem namíchaným z akrylových barev
vallejo. Pro oživení odřenin jsem jejich středy ještě lehce vybarvil naředěnou olejovou barvou odstínu Brown madder a toto vybarvení následně lehce rozmyl technickým benzínem. Tím došlo
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Nahoře i dole: Povrch modelu se zapuštěným washem. Na linky paneláže byl použit černohnědý wash z olejových barev. Pro nýty byl
použít tmavý aqua wash AW01 Sirahobby.
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v okolí odřenin k narezavělému zabarvení, které dodalo odřeninám hloubku a přirozený vzhled.
Po důkladné proschnutí odřenin jsem převážně na bocích pancéřové korby a v podbězích kol vytvořil základní vrstvu zaprášení pomocí nástřiku vodou naředěné akrylové barvy Tamiya XF57 Buff.
Do podběhů kol jsem dále nanesl hrubým štětcem pigmentovou
pastu Sirahobby odstín PP208 písčitá zem, pro znázornění nánosu
hrubších nečistot.
Na bocích korby jsem na základ zaprášení začal vytvářet první
vrstvu prachových stečenin. Na jejich tvorbu jsem použil směs prachového pigmentu Sirahobby E18 písčitě hnědý a bílé olejové barvy naředěné technickým benzínem. Stečeniny jsem vytvářel vatovou štětičkou smočenou v uvedené směsi, kterou jsem po povrchu
modelu přejížděl od vrchu dolů. Pokud toho někde bylo moc, tak
jsem dané místo vytřel čistou vatovou štětičkou smočenou v technickém benzínu. Následně jsem stejnou směsí vytvořil usazeniny prachu v místech, kam ho odplavila voda stékající po povrchu
vozidla. Těmito místy byla spodní hrany dveří a hrany spodních
dvířek. V místě spodní části korby, především v blízkosti kol jsem
nanesl silnější vrstvu pigmentů, protože je zde předpoklad většího
zablácení od podvozku.
Další zaprášení bylo provedeno v lehké formě na stropu a vodorovných plochách pancéřové korby.
Když bylo hotové zaprášení, mohl jsem pro oživení celého povrchu
vytvořit tmavší vlhké skvrny. Ty byly vytvořeny naředěnou směsí
Průvodce světem plastikového modeláře - do čtečky
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Předmalování zesvětleným odstínem kamufláže pomocí molitanu.

Předmalování zesvětleným odstínem kamufláže pomocí štětce.
www.ifp-publishing.cz
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Střed předmalovaných odřenin vybarvený tmavě šedohnědým odstínem barev Vallejo.
černé a hnědé olejové barvy. Základní skvrny jsem předmaloval
štětcem a přes něj provedl nacákání ze štětce. Pokud bylo nacákání někde moc kontrastní, zaplavil jsem dané místo technickým
benzínem, čímž došlo k částečnému spojení s prachovou vrstvou
a utlumení výraznosti.
Kola podvozku jsem napatinoval nanesením pigmentové pasty
PP208 písčitá zem, která byla z povrchu setřena vatovou štětičkou. Tím pasta zůstala jen ve vzorku a jeho těsné blízkosti.
Do zaschlé pigmentové pasty jsem pak nepravidelně zapustil naředěnou černohnědou olejovou barvu.
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Zbarvení a patina kulometů
Kovové hlavně kulometů jsem zasadil do kulových lafet ze stavebnice a vybarvil je mimo model nejprve celkovým nástřikem surfaceru. Hlavně byly opatřeny nástřikem černé matné barvy. Po zaschnutí barvy jsem hlavně vymaskoval a vybarvil kulové lafety.
Po odmaskování jsem olejovými barvami vystínoval lafety a jejich
lem. Stínování hlavní kulometů bylo provedeno kombinací odstínů stříbrné a černé akrylových barev Vallejo. Pro výsledný vzhled
jsem nakonec provedl lokální přeleštění povrchu hlavní měkkým
grafitem.
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Do středu odřenin byla nanesena naředěná olejová barva odstínu Brown
madder, která byla následně lehce rozmyta technickým benzínem.

Vytvoření drobných stečenin roztažením olejové barvy.
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Nahoře i dole: Povrch modelu po dokončených odřeninách a spečeninách. Připravený na aplikaci pigmentů.
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První prachové stečeniny vytvořené vatovou štětičkou smočenou
ve směsi naředěného prachového pigmentu Sirahobby E18 písčitě
hnědý a bílé olejové barvy.

Nástřik základu zaprášení vodou ředěnou akrylovou barvou Tamiya
XF-57 Buff.

Pigmentová pasta Sirahobby PP208 písčitá zem nanesená
do podběhů kol.

Směsí naředěného prachového pigmentu Sirahobby E18 písčitě
hnědý a bílé olejové barvy jsou vytvořeny stečeniny prachu, který
se zachytil v zákoutích na povrchu korby.

Aplikace světlých pigmentů na strop korby v okolí poklopů.

Povrch modelu po nanesení pigmentů.
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Naředěnou směsí tmavých olejových barev byly vytvořeny tmavé
skvrny.

Závěr
Co napsat na závěr? Pokud bych nic neupravoval a pojal stavbu
čistě z krabičky, šlo by o jednoduchou stavebnici, u které by bylo
potřeba jen něco přebrousit a zatmelit. Tím, že jsem se pustil
do úprav jsem si sice zkomplikoval život, ale model se díky tomu
v rámci možností přiblížil k předloze.
Stavbou pradědovi „Želvy“ jsem si splnil sen a pokud se na trhu
objeví nějaká nová vstřikovaná stavebnice, tak si jí určitě pořídím
a opět postavím, protože si to toto vozidlo zcela jistě zaslouží.
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