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ANOTACE 

Tato závěrečná práce popisuje RC modely, práci s nimi a mé úspěchy nebo neúspěchy 

v závodech.  Budu popisovat mé začátky s tímto netradičním sportem, modely samotné  

a možné úpravy. 

ANNOTATION 

This final thesis describes radio controled (RC) models, work with them and my successes 

or failures in the races. I will describe my beginnings with this unconventional sport, the 

models themselves and the possible adjustments. 
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1. Úvod 

Toto téma jsem si vybral, protože mě zajímají a baví RC modely. Nejvíce modely aut, které 

mají v ČR stále větší oblibu. Někteří lidé říkají, že jsou to hračky ale tyhle "hračky" jsou 

dražší než ojeté auto. Mě nejvíce uchvátilo RC rally. Zkratka RC znamená radio controled.  

 

2. Co je Rc model? 

Rc modely se dělí většinou na 3 základní skupiny, ovšem existují i podskupiny, které jsou 

hodně důležité při výběru. 

 

2.1 Základní skupiny 

2.2 Pozemní- jezdí po pevném povrchu (auta, buggy, truggy, expedice) 

2.3 Vodní- plavou na vodě (lodě a plováky) 

2.4  Vzdušné- létají ve vzduchu (letadla, vrtulníky a drony) 

Rc model jsou v podstatě všechny modely, které mají vysílačku a přijímač signálu. Fungují 

na tom principu, že vysílačka vyšle signál na určité frekvenci (nejčastěji na frekvenci wifi, 

ale jsou běžné i frekvence 27,0 Mhz) a přijímač v modelu (na podvozku) tento signál zachytí 

a odešle impulz buďto do serva, kol anebo vrtule. 

Historie Rc modelů v České republice 

V České republice se Rc modely objevily v devadesátých letech dvacátého století. Konkrétně 

v roku 1992. Dnes se modely z téhle doby nedají koupit.  

 



3. RC modely ve světě 

Velmoc, co se týká modelů, je Japonsko a USA. Japonsko vyrábí světoznámé podvozky 

Tamiya (tamiya xv-01 viz obr. č. 1) a USA vyrábí podvozky X-ray (viz obr. č. 2 X-ray). 

Tamiya je v porovnání s X-rayem konkurenceschopnější, levnější a náhradní díly stojí 

desetinásobně méně.  

Závody se provozují všude, kde jsou i modely. V Brně je to RC drift (viz obr. č. 3), v Praze 

jsou závody dronů a ve Zlíně je velmi populární RC rally. V USA se oficiální šampionáty 

nejezdí, jsou to jen party nadšenců. Na Kanárských ostrovech se jezdí národní šampionát 

pořádaný mým známým. V Polsku mají zastaralou techniku, takže ani tratě nemohou být 

moc náročné- jezdí se zastaralými modely Tamiya TA-01 a Tamiya TL-01, což jsou 20 let 

staré modely. Poláci jezdí na naše závody a bývají mezi posledními, ale když se jedeme 

podívat na závody k nim, tak uvidíme přesnou kopii trati, jako je třeba na Hvozdné nebo ve 

Štípě. Závody dronů jsou novinkou a nemají takovou tradici jako RC rally, která se tady 

jezdí 24 let – první závod se jel v Bratřejově.  

Drony jsou také velmi populární disciplínou, protože letadla a vrtulníky jsou velmi drahé  

a složení malého letadla zabere týden, u dronu je tato doba 2 – 3 dny. Dron na závodění stojí 

asi 10 000 – 100 000 Kč. Dron, který je určen pro závodění musí mít světla, aby se dal rozlišit 

od ostatních závodníků. Nejlepším dronem v dnešní době je DJI phantom 4, který má 

nejnovější technologie, vysokou rychlost, kameru s 20 megapixelovým snímačem a je 

schopen vytvořit 14 snímků za vteřinu. Ovladač je vybaven displejem.  

  



4. Možnosti úprav  

Letadla, drony a lodě nejdou dost dobře upravit, můžete vyměnit jen elektroniku, ale tvar 

nezměníte. Zato podvozky aut jdou upravit skoro neomezeně, počínaje hliníkovými díly až 

po hliníkové chassis.  

 

4.1. Úprava Tamiya TT-01 na rally 

Délka tlumičů by měla být asi 50 – 65 mm kvůli světlé výšce, tím se zvedne podvozek  

a podvozek tedy pojede lépe po terénu. Když už máme vyšší podvozek tak musíme 

přemýšlet, kde se závod jede a podle toho nakoupit gumy (samozřejmě nekoupíme drift kola 

do lesa). Aby přední ramena pružila naplno, přidejte  spojovačky na kulových úkrytech, tím 

dosáhnete maximální efektivity. Podvozek máme tímto hotový.  

Můžeme se vrhnout na elektroniku, tedy vyměnit servo za výkonnější a stejnosměrný motor 

a regulátor vyměnit za střídavý. Teď musíme zakrytovat podvozek, aby se nám do 

elektroniky nedostala voda, bláto, jehličí a kamínky. Můžeme si tedy buďto kryt vyrobit 

nebo koupit. Já bych doporučil koupit, protože to zabere mnohem méně času než vyřezávat 

karton. Pod krytem bude velké horko, proto je nutnost koupit na regulátor i chladič neboli 

ventilátor.  

 

4.2. Tamiya vyrábí tyto podvozky na rally 

DF03 

DF03ra 

FF01 

FF03 

FF03pro 

M03 

M05 

M05Ra 

TA01 

TA02 

TA03 

TA04 



TA05 

TB01 

TB02 

TB03 

XV01 – nejlepší podvozek od Tamiye 

 

4.3. Nejlepší podvozky od Xraye 

T2 

TApro 

T3 

T4- nejlepší podvozek od Xraye (o 15 000 dražší než XV) 

Prakticky všechny podvozky musí být upraveny, aby zvládly terén na závodech, který často 

mění charakter. Kruté podmínky na závodech jsou často nejčastější příčinou odstoupení ze 

závodu. Právě nepřipravenost a šetření na dílech způsobují špatné výsledky a horší časy. 

 

5. Závody 

Obr. č. 4 

Tady ve Zlínském kraji se jezdí závody pouze s auty, tedy rally a drift. Zároveň je Zlínský 

kraj známý jako kraj s nejlepšími tratěmi a nejlepší organizací závodů. Jezdí se zde pět rally 

šampionátů, Intercup, Next RC rally, ZEDART, Cik Cak RC a Moravia RC Le Man series.  

Já jsem nejvíce jezdil Next RC rally, které mělo vloni jiný název, a to Euro RC rally 

championship. V rámci tohohle šampionátu jsem odjel 5 závodů, nejlepší výsledky jsem měl 

na Podhoří ve Zlíně, tam jsem dojel 28. z 64.  

Intercup na první pohled vypadá, že má lepší organizaci než Next RC rally, ale nemá. Je 

chaotický, výsledky nepřehledné a celková vstřícnost pořadatelů k závodníkům je na bodu 

mrazu.  

ZEDART je však ještě horší, hodnotí se jako nejhorší šampionát v kraji. Nemají časomíru a 

čas měří stopkami, s pořadateli je příšerná domluva. Na druhou stranu se tam člověk naučí 

mnoho – základy závodní jízdy a je tam mnohonásobně větší možnost zajet nějaký kvalitní 

výsledek z důvodu toho, že tam není moc velká konkurence a celkově se tam jezdí spíše se 

staršími modely.   



Cik Cak RC a Moravian RC Le Man series jsou spíše okruhové závody, jen mají auta 

karoserie rally aut a ne sportovních aut. Jezdí se s modely v měřítku 1:10. Kategorie jsou 

4WD a 2WD, jezdí se zpravidla na nezpevněném povrchu. Startuje se zpravidla po minutě, 

intercup ale kvůli vysoké účasti závodníků zavedl startování po půl minutě. Modely musí 

být poháněny elektromotorem, střídavým nebo stejnosměrným, modely se spalovacím 

motorem jsou na těchto závodech zakázány z důvodu velké rychlosti oproti elektro 

modelům. Jezdí se v kategorii super junior, junior, dámský pohár, týmový pohár, legendy a 

dvojkolky. Přihlášky se uzavírají vždy ve čtvrtek ve 20:00 ve všech šampionátech. Body do 

šampionátu se většinou rozdělují od 1 do 10.  

Závody jsou obohaceny ještě různými soutěžemi typu nejdelší skok, za které je odměna 

úplně nová karoserie. Na závod dává pozor takzvaná komise (JURY), která kontroluje, zda 

někdo nepodjíždí kužely nebo si nezkracuje tratě. Testovací rychlostní zkouška shakedown 

se jezdí vždy před první RZ. Slouží k tomu, aby si závodníci vyzkoušeli svou techniku a aby 

zjistili jaký charakter má povrch, na kterém se jede – zda je kluzký, prašný nebo na něm auto 

drží bez problémů. Můžou se udělovat penalizace od 10 vteřin, do úplného vyloučení ze 

závodu, proti penalizaci lze podat protest. V případě špatných povětrnostních vlivů může 

pořadatel závod zrušit bez náhrady startovného.  

Na závodech bývá většinou přístup k elektrickému proudu kvůli dobíjení baterií. Většinou 

pořadatelé poskytnou i kompresor pro vyfoukání nečistot z auta. Závodníci mají s sebou 

basu nářadí a v ní mají i speciální obal na baterie (LIPO SAFE), který drží optimální teplotu 

baterií, aby se nepřehřály anebo nezchladily na nepoužitelnou teplotu. Maximální šířka 

podvozku je 200 mm. Výměny pneumatik jsou dovolené a neomezené, pneumatiky se však 

nesmí mazat. Startovní čísla musí být nalepena na předních dveřích auta, aby byla dobře 

vidět po projetí cílovou rampou.  

Tratě musí být postaveny tak, aby je zvládlo projet i malé dítě, protože nejmenší závodníci 

mají 3-4 roky. Nedojetí RZ se trestá dvojnásobným časem vítěze, nebo čas vítěze +5 minut. 

Maximální životnost pneumatik je 1 – 2 sezony. 

 

6. Závěr 

RC rally a modely jsou opravdová zábava, není levná a není lehké se naučit tyto modely 

ovládat, upravovat a jakkoliv zasahovat do jejich konstrukce. Dlouho trvá, než se člověk 

naučí jen využívat všechny funkce na vysílačce, nebo zhodnotit stav tratě a podle toho zvolit 



vhodné obutí pneumatik. To se často nedaří ani profesionálním jezdcům, kteří jezdí 

mistrovství ČR nebo mistrovství Evropy.  

Na závodech potkáte nové známé a kamarády, ale i lidi, kteří vás budou jen využívat jako 

levný zdroj dílů. Abychom tomuto předešli, stačí jen jeden ukazatel, a to stav jeho modelu. 

Pokud už podle karoserie vypadá to auto, jako kdyby bylo vytažené z popelnice, tak si 

tohohle člověka vytipujte a není dobré mu cokoliv půjčovat, protože takoví lidé obyčejně 

nevrací půjčené díly – a když se o ně přihlásíte, tak dělají, že neví o ničem. Obrázek o 

člověku si také můžete udělat podle toho, kdy na závody přijede. Pokud přijede těsně před 

startem RZ a jen stihne nalepit čísla, tak to nebude asi spolehlivý člověk, zvlášť když mu 

voláte 20 minut před startem a vzbudíte ho – ano, i takoví lidé se mezi námi najdou.   

Každopádně tento netradiční sport stojí za vyzkoušení, je to skvělé odreagování. Dnešní 

závody mají úplně jinou povahu než ty před 20 lety. Dříve se jezdilo převážně na rovném a 

zpevněném povrchu, ale dnes se jezdí na co nejvíce rozbitých cestách, aby se mohl závodník 

předvést, že zrovna on má to nejpevnější a nejlepší auto, které vydrží všechno. Existují ale i 

závodníci, kteří si myslí, že když přivezou na závody nejdražší podvozek a vyhrají bez 

potřebných úprav. Tito závodníci brzy narazí na tvrdou realitu a musí přehodnotit své 

stanovisko – buď auto upravit anebo prodat. Druhá možnost je bohužel častější, protože tito 

lidé často nemají s technikou mnoho společného a nemají ponětí o upravování RC modelů. 

Na druhou stranu jsou i tihle lidé potřeba, protože prodávají své modely za nízkou cenu a 

my nemusíme kupovat nové díly za obrovské ceny.  

I přesto všechno se RC modely dostávají do širokého podvědomí. Buďto díky policii 

(drony), nebo díky různým akcím jako je Barum Czech Rally Zlín, kde se pořádá při 

příležitosti slavnostního startu ukázka jízdy modelů. 

 

7. Poděkování 

Děkuji za dodání obrázků a odborné konzultace děkuji Victoru Trnkovi a Robinu 

Kostelníkovi. 

 

 

 

 



8. Fotodokumentace 

 

Obrázek č. 1 

 

Obrázek č. 2 

 

Obrázek č. 3 



 

Obrázek č. 4 

 

 

9. Informační zdroje 

Pro celou absolventskou práci byly použity vlastní zdroje. Obrázky dodali Victor Trnka 

s Robinem Kostelníkem a souhlasí s jejich použitím v této absolventské práci. Zároveň 

poskytli oborné konzultace a poradenství.    

 

  


