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VYRÁBÍ: 
Star Models, Vavřineč

Na podzim loňského roku 
schválil KLeM nová prozatímní 
pravidla pro kategorii RES. Pro 
zájemce uvádím, že se dají najít 
na adrese http://svazmodelaru.
cz/klem/pravidla/, a to konkrétně 
v odstavci 9.4.8. RES – nová ka-
tegorie větroňů. Zjednodušeně 
lze říci, že jde o větroně o maxi-
málním rozpětí 2 metry s poměr-
ně přísnými stavebními pravidly 
(kompozity a jiné podobné mate-
riály jsou velmi omezeny). To 
proto, aby šlo o levnou soutěžní 
kategorii. Dále je pak striktně ur-
čeno, jak se mají modely dostat 
do vzduchu, způsob je předepsán 
jediný – gumicukem. A posled-

ním omezením je, že model je 
ovládán pouze směrovkou (Rud-
der), výškovkou (Elevator) a brz-

dicím štítem (Spoiler). Odtud te-
dy název RES. Kategorie k nám 
dorazila ze západní Evropy 

a dnes již je – dá se říci – celosvě-
tově rozšířena a oblíbena. Mě 
osobně velmi zaujala a již na 
předjarní výstavě jsem se o nabí-
zené RES větroně zajímal.

Pak se mi dostal do rukou ná-
kres modelu Starmade od firmy 
Star model. Kontaktoval jsem Ji-
řího Hvězdu – majitele firmy – 
a začal s ním spolupracovat. Jirka 
přišel s nápadem jednoduché sta-
vebnice pro mladé modeláře. 
Mně se model líbil, zakoupil 
jsem stavebnici a začal stavět 
první verzi. Když byl model ho-
tový, začal jsem se shánět po gu-
mě na gumicuk. Tento problém 
vyřešil Tomáš Bartovský 
a KLeM tím, že pro kluby i členy 
byla zakoupena guma odpovída-
jící pravidlům RES a dána k dis-
pozici. Zhotovil jsem si tedy gu-
micuk podle pravidel a ještě jsem 
zakoupil výškoměr Altis, který 
používají kolegové v modelech  
kategorií RCEV či F5J, abych 
mohl co nejlépe monitorovat své 
pokusy. Po prvním kole létání 
jsem ještě upravoval vzepětí kří-
dla, aby model lépe reagoval na 
směrové kormidlo. V té době 
jsem s Jirkou Hvězdou a Láďou 
Buškem navázal bližší spolupráci 
a námi navržené změny se pak 
projevily i v sériové verzi Star-
made, kterou jsem si pak také po-
stavil. Takže jsem v červnu měl 
již postavené dva modely katego-
rie RES. Abychom vyzkoušeli, 
co modely umějí, zúčastnili jsme 
se větroňářské soutěže v rámci 
Mělnické ligy důchodců. Láďa 
Bušek tento závod dokonce vy-
hrál, já byl šestý, Jirka Hvězda 
sedmý. Protože jsem chtěl také 
vědět, jak model zvládne mladá 
modelářka, přesvědčil jsem dce-
ru Vendulu, aby jela se mnou. 
Skončila sice na posledním jede-
náctém místě, ale šlo o to ověřit, 
jak zvládne let na gumicuku. To 
se povedlo, létalo jí to vcelku 
dobře a s ovladatelností modelu 
byla spokojená. Povzbuzen úspě-
chy jsem se rozhodl, že se 
o všechny poznatky podělím i se 
členáři časopisu RC revue a popí-
šu stavbu, zalétání a létání se sé-
riovou verzí Starmade RES-1.

Stavebnice modelu je dodává-
na v plastovém sáčku. Obsahuje 
plán v měřítku 1 : 1, všechny bal-
zové a překližkové díly, uhlíkový 
trubkový nosník ocasních ploch 
s vyfrézovanou drážkou, uhlíko-
vou trubku na hlavní nosník kří-
dla, hliníkové trubky a k nim uh-
líkové kulatiny sloužící jako 
spojky polovin křídla a drobnou 
bižuterii včetně polyamidových 

Větroň kategorie RES 
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šroubů a magnetů držících pře-
kryt kabiny. Stavebnice neobsa-
huje lanovody pro ovládání kor-
midel a RC výbavu.  Také lepidlo 
a potahový materiál budeme mu-
set zakoupit zvlášť. Zajímavostí 
stavebnice je, že ocasní plochy 
jsou vypáleny laserem z balzové 
překližky. 

Kvůli jednoduchosti kon-
strukce a velkému předpracování 
je radost model stavět, vše velmi 
dobře lícuje a práce rychle ubíhá. 
Stavbu jsem začal – jak mám ve 
zvyku – ocasními plochami. je-
jich části se musejí pouze očistit 
– zabrousit od opalu laseru. Dále 
se na kormidlech musejí vybrou-
sit úkosy podle toho, jak chceme 
kormidla zavěsit. Já jsem se roz-
hodl pro potah modelu nažehlo-
vací fólií Oralight a kormidla 
otočně zavěsit rovněž na této fó-
lii. Protože je kýlovka vetknuta 
do uhlíkového nosníku ocasních 
ploch, který je pak zalepen do 
trupové gondoly, je třeba ji v prv-
ním kroku stavby trupu již pota-

ženou zalepit do trubky 
a teprve poté pokračo-
vat stavbou trupu. 
Gondola má velmi 
jednoduchou kon-
strukci. Jádro 
v zadní části tvoří 
sendvič ze čtyř bal-
zových prkének 
tloušťky 6 mm a ne-
smíme zaměnit jejich 
pořadí. V první fázi 
slepíme vnitřní prkénka 
a následně do nich zalepí-
me uhlíkový trubkový nos-
ník ocasních ploch s již zalepe-
nou kýlovkou. Pokud to uděláme 
na rovné podložce a podložíme 
kýlovku balzou o tloušťce 
3,5 mm, nelze trubku zalepit kři-
vě. V této fázi jsem pro lepení 
používal disperzní lepidlo, něco 
jako Herkules. Pak jsem přilepil 

vnější část jádra a najednou už to 
začalo vypadat jako budoucí trup 
větroně. Výhodou tohoto řešení 
je, že v tuto chvíli jsou již hotová 
lože pro serva, protože jsou sou-
částí konstrukce trupu. Dokonce 
už je vytvořen kanál pro kabel 
serva ovládajícího brzdicí štít 
umístěný na centroplánu křídla. 

Další operací je broušení trupu. 
Nejprve podle plánu nakreslíme 
na rozestavěnou trupovou gondo-
lu vše, co má být obroušeno. Je 
toho poměrně dost, protože mu-
síme zvolit, jak široká má být 
příď gondoly, aby se do ní vešla 
baterie pro napájení přijímače 
a serv. Já jsem zvolil jednočlán-

kovou variantu s tím, že použiji 
baterii typu 18650. Její průměr 
určil, jak široká gondola vpředu 
bude. Obrousil jsem ji tedy na 
kotoučové brusce z obou stran, 

povedlo se to i symetricky. Jde to 
samozřejmě i ručně, ale je to 
o poznání pomalejší. Snad by 
přebývající materiál šel i odříz-
nout, ale to jsem nezkoušel. Po 
obroušení nalepíme na jádro 
4mm balzové bočnice. Gondola 
tak dostane svoji pevnost. Dále 
usadíme na trubkový nosník lože 
pro vodorovnou ocasní plochu. Je 
ve stavebnici připraveno, jde 
o balzový hranol seříznutý do 
příslušného tvaru s vyfrézovanou 
drážkou tak, aby přesně dosedl 
na uhlíkovou trubku. Tato opera-
ce se dá udělat i dříve, konkrétně 
při lepení kýlovky do uhlíkového 
nosníku ocasních ploch. V tuto 
chvíli je trup téměř hotov, chybí 
mu pouze finální dobroušení, slí-
cování překrytu kabiny a přede-
vším prvky usazení křídla. Já 
jsem ale v tuto chvíli začal křídlo 
teprve stavět a matice šroubů pro 
uchycení křídla jsem do trupu za-
lepil až když bylo křídlo hotové.

Stavbu křídla – jde o nejsloži-
tější část modelu – jsem začal     
od centroplánu. Předtím však   

Lepení uší křídla

Hotové uši křídla

Lepení trupové gondoly

(Pokračování na str. 22)
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musíme podle plánu zhotovit do 
odtokové lišty zářezy pro žebra. 
Ta je mimochodem – stejně jako 
náběžná lišta – již vyfrézována 
do tvaru, což je velmi příjemné 
a zjednoduší to práci. I kvalita 
dodaných lišt je výborná. Já jsem 
tuto pro mě nepříjemnou práci 
vyřešil tak, že jsem si připravil 
odtokové lišty pro všechny části 
křídla, tedy jak pro centroplán, 
tak pro oboje uši. Centroplán je 
bez negativů, takže musíme pou-
ze vybrat správná žebra a polo-
žebra, dále si připravíme uhlíko-
vou trubku tvořící hlavní nosník, 
spodní balzový potah středové 
části a můžeme stavět. Velmi 
stavebně přívětivé je, že staveb-
nice obsahuje již nařezané části 
tuhého potahu včetně otvorů, 
takže nemusíme nic dořezávat, 
vše lícuje, jak má. Nejprve tedy 
slepíme spodní potah střední 
části, následně jej přilepíme 
k odtokové liště, a pak připraví-

me středová žebra. Ta již mají ot-
vory pro vyztužení překližkový-
mi díly, kudy procházejí šrouby 
držící křídlo u trupu. Dále musí-
me věnovat pozornost žebru, ke 
kterému je uchyceno servo ovlá-
dající brzdicí štít. Zde je již bal-
zy velmi málo, mně se žebro zlo-
milo. V této fázi jsem vše lepil 
disperzním lepidlem. Po za-
schnutí tohoto základu křídla 
jsem jím protáhl uhlíkovou trub-
ku a narovnal zbylá žebra a polo-
žebra. Po srovnání jsem nejprve 
– již kyanoakrylátovým lepi-
dlem – zafixoval balzová žebra 
k uhlíkové trubce. Nejprve celá 
žebra, položebra až když jsem 
lepil náběžnou lištu. Rovněž 
jsem ocenil, že stavebnice obsa-
huje i šablony, aby se dala okra-
jová žebra centroplánu nalepit 
pod správným úhlem. Jsou dvě, 
takže lze přišpendlit šablonu 
k žebru, a to pak ve správném 
úhlu a kolmo k odtokové liště za-
fixovat a přilepit. Následně jsem 
disperzním lepidlem, aby byl čas 

na srovnání, přilepil 
náběžnou lištu a teprve 
pak srovnal a zalepil 
položebra. Následovalo 
polepení středu centro-
plánu shora, čímž byl 
prakticky hotový až na 
spojky uší. Ty jsem le-

pil až v okamžiku, kdy jsem byl 
schopen změřit úhel uší vzhle-
dem k centroplánu, tedy až byly 
hotové. 

Obdobným způsobem jako 
centroplán slepíme vnitřní 
a vnější části uší, jen s tím rozdí-
lem, že vnitřní část ucha má 4mm 
negativ a nemá žádný tuhý potah.  
Hmotnost celého křídla bez pota-
hu a bez serva brzdicího štítu mi 
vyšla na 168 gramů. 

Hotové křídlo jsem osadil na 
trup a zalepil do trupu dodané 
matice pro polyamidové šrouby.  
Zbývalo jen protáhnout lanovody 
k ocasním plochám. Používám 
vnitřní trubky o vnějším průmě-
ru 2 mm a do nich jako táhlo oce-
lovou strunu o průměru 0,8 mm. 
Nakonec jsem se dal do lepení 
posledního dílu, jímž byl překryt 
kabiny. Vpředu je držen v ovál-
ném otvoru šroubem M3 a vzadu 
magnetem. Je to spolehlivé řeše-
ní, opravdu drží. Slepený překryt 
jsem připevnil k trupu a celý trup 
nahrubo obrousil na čelní brusce. 
Následně jsem jej ještě ručně do-
čistil a tím byl trup hotov.

Před přilepením vodorovné 
ocasní plochy, SOP již byla na 
místě, jsem ještě do trupu při-
šrouboval serva a až pak trup po-
táhl. Tento postup se mi osvědčil, 
obvykle totiž při montáži serv 

trup někde nechtěně opřu, a pak 
je to na potahu vidět. 

Po potažení trupu a VOP při-
šel na řadu potah křídla. Použil 
jsem na něj, stejně jako na zbytek 
letadla, Oralight. Potahování 
tímto materiálem mám rád, pro-
tože při práci s ním nezavání 
v dílně ředidlo a je s ním příjem-
ná práce.  

Po dokončení potahu jsem 
opět zvážil celý model včetně vý-
bavy a baterií. Výsledná hmot-
nost nevyváženého modelu byla 
kolem 440 gramů. Po dovážení 
50 gramy závaží v přídi trupu 
jsem se dostal na nějakých 490 
gramů, což je podle mého názoru 
velmi přijatelná hodnota. Stále 
totiž musíme myslet na to, že jde 
o model určený pro začínající pi-
loty, a tudíž i méně zkušené sta-
vitele, kteří by s modelem, u nějž 
je vše podřízeno dosažení co nej-
nižší hmotnosti, mohli mít pro-
blémy.

První lety ukázaly, že jde 
o velmi povedený, dobře ovlada-
telný větroň. Pro další létání jsem 
model ještě dovážil 10 gramy zá-
těže. Takže celková letová hmot-
nost mého modelu byla 500 gra-
mů. takto mi Starmade plně vy-
hovuje. Létá se s ním dobře za 
bezvětří, ale i do větru o rychlosti 
kolem 8 m/s. Dokonce jsem byl 
létat i ve větru vanoucím rychlos-
tí 10 m/s, s poryvy dokonce ko-
lem 13 m/s. A model si i s tímto 
větrem poradil dobře, i když to 
chvílemi bylo pouhé „stání“ proti 
větru. 

Jak už jsem se zmínil výše, 
vybavil jsem model výškoměrem 
Altis. velmi mne totiž zajímalo, 
jakých výšek s po startu na pře-
depsaném gumicuku model do-
sahuje. Za bezvětří je to mezi 70 
a 80 metry, při větru o rychlosti 
kolem 8 m/s a víc jsem dosahoval 
i výšek přibližně 140 metrů. Jed-
nou se otočil vítr, takže jsem do-
konce model vypustil i s velmi 
mírným větrem v zádech. Samo-
zřejmě se to podepsalo na dosa-
žené výšce, ať jsem dělal, co jsem 
dělal, přes 55 metrů výšky jsem 
se nedostal.

Pokud se podívám na dostaže-
né časy, musím konstatovat, že 
jejich hodnocení je velmi indivi-
duální. Za bezvětří až mírného 
větru, kdy se vypínací výška po-
hybuje kolem 80 metrů a není 
skoro žádná termika, Starmade 
dosahuje časů kolem tří minut od 
okamžiku vypnutí. Pokud termi-
ka je, pak jsou časy samozřejmě 
různé. Zažil jsem i let, kdy jsem 
opouštěl gumicuk ve výšce       

Technické údaje podle výrobce:
Rozpětí 1	982	mm

Délka 1	324	mm

Profil	křídla AG35,	AG36

Plocha	křídla 38,85	dm2

(Pokračování ze str. 21)
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kolem 50 metrů a celý více jak 
desetiminutový let probíhal ve 
výšce do 70 metrů. Víc se „vyto-
čit“ nedalo, ale kolem této výšky 
byla příjemná „nula“. Na připoje-
ném grafu model opouštěl gumi-
cuk ve výšce kolem 70 metrů. 
První čtyři minuty se pohyboval 
ve výškách od 50 do 80 metrů, 
pak se chytil v termice a nastou-
pal až do výšky 110 metrů. Nic-
méně kolem sedmé minuty letu 
došlo k totálnímu rozpadu termi-
ky a všude kolem byly jen samé 
klesavé proudy, takže jsem při-
stál něco po devíti minutách letu. 
Byl to nádherný boj s ovzduším 
a já si tento let úžasně užil. Upo-
zorňuji, že všechny údaje zde 
uvedené byly dosaženy na letišti 
pro ultralighty Všeň, které je bez 
vlivu svahového proudění, neboť 
letiště se nachází v rovině.

Ještě bych se rád zmínil o brz-
dě, tedy spojleru. Je velmi účin-
ná. Pro první lety doporučuji ji 
zkoušet ve větší výšce, aby nás 
její účinek nepřekvapil. Po úpl-
ném vytažení, bez zásahu do výš-
kovky, model sklopí nos a klesá 
(padá) pod úhlem 45° a možná 
i víc. Pokud hodně přitáhneme 
výškovku, model zvedne nos 
a pod stejným úhlem padá „jako 
list papíru“. Chce to trochu cviku 
a po pár pokusech přistaneme 
„k noze“. To je zapotřebí, protože 
v kategorii RES se hodnotí při-
stání na bod. Při prvních poku-
sech v poměrně malé výšce jsem 
se nechal brzdným účinkem dost 
překvapit a model zapíchl do ze-
mě z nějaký čtyř metrů výšky. 
Kvůli nízké hmotnosti a velké 
pevnosti sendvičového trupu se 
modelu nic nestalo. Možná, že by 
bylo vhodné vyzkoušet mix spoj-
ler–výškovka, aby koordinace ří-
zení výškovkou při vytaženém 
spojleru nebyla tak ná-
ročná. Chce to jen 
správně sladit. Já jsem 
to zatím u tohoto mode-
lu nezkoušel.

Na závěr bych se 
chtěl zmínit o výbavě 
svého modelu Star-
made a čím jej řídím. 
Nejprve vysílač. Přes-
tože jsem zarytým 
„pultovým pilotem“ 
a prakticky po celý mo-
delářský život cpu vysí-
lače do pultu, který 
mám zavěšený na kří-
žových popruzích, pro 
kategorii RES jsem si 
pořídil něco úplně jiné-
ho – vysílač, spíše ga-
me pad, od firmy FrSky 

– X-lite v červené barvě. Co mě 
k této volbě vedlo? Důvodů je 
několik. Za prvé, vysílač je malý, 
dobře se drží a lépe se s ním cho-
dí po letišti pro gumicuk. Za 
druhé se k němu dá pořídit šesti- 
nebo osmikanálový větroňářský 
přijímač s variometrem. Pro tré-
ninkové účely je to skvělá věc, 
vysílač nám zvukem dává naje-
vo, jestli model stoupá nebo kle-
sá. A to, že s sebou nemusím ta-
hat velký kufr s vysílačem, také 
není k zahození. Příznivá cena 
kompletní výbavy také potěší – 
přijímač, vysílač, baterie pro vy-
sílač a jejich nabíječ – se u do-
vozce, firmy RCstudio, dá poří-
dit za cca 5 000 Kč. Na myšlenku 
pořídit si právě toto vybavení mě 
přivedl kolega Láďa Bušek, kte-
rý používá tento vysílač také a je 
s ním velmi spokojen. Uvnitř 
modelu mám zabudována dvě se-
rva velikosti HS-55; jde o nějaký 
čínský „noname“ v modré barvě. 
Ovládají výškovku a směrovku. 
Pro spojler mám v modelu vý-
robcem doporučené servo HS-45 

– kvůli velikosti. Přijímačem je 
FrSky G-RX8 s integrovaným 
výškoměrem-variem. Je za cenu 
šestikanálového a jen o malinko 
větší, tak proč ne? Napájecím 
zdrojem je jednočlánek Li-ion 
typu 18650, který jsem získal ro-
zebráním jedné rozbité power-
banky. 

Co napsat o dvoumetrovce 
Starmade na závěr? Jde o pove-
dený jednoduchý model. Jeho 
stavbu zvládne i mírně pokročilý 
modelář, kluk. Dovedu si před-
stavit, že pod dozorem šikovného 
vedoucího modelářského krouž-
ku to může být i druhý model, 
který bude adept modelářství 
stavět. Postaví si jej jako svoje 
první rádiem řízené letadlo. Co 
se týče letových vlastností, jde 
o nezáludný model s velmi dob-
rými letovými vlastnostmi. Za 
sebe jej mohu jednoznačně dopo-
ručit.

Model Starmade RES-1 se dá 
pořídit u výrobce, firmy Star Mo-
dels, za 3 899 Kč. Pozornosti by 
neměly uniknout ani informace 

o dostupnosti gumy na zhotovení 
gumicuků na internetových 
stránkách http://svazmodelaru.
cz/klem/2019/06/10/kategorii-
-res-mame-gumicuky/. Zde na-
leznete i další informace o kate-
gorii RES. Navíc doporučuji sle-
dovat i modelářský kalendář na 
stránkách KLeM (http://svazmo-
delaru.cz/klem/), kde se můžete 
dočíst o připravovaných soutě-
žích RES v roce 2020. V tuto 
chvíli jsou známé termíny soutě-
ží: 25. dubna a 10. října na UL le-
tišti Všeň u Turnova, 18. dubna, 
16. května, 19. září a 17. října na 
letišti Jelenice nedaleko Mělníka 
a 23. května a 5. září na letišti Ae-
roklubu Havlíčkův Brod. Tyto in-
formace jsou platné ke dni 26. zá-
ří 2019. Určitě přibudou nějaké 
další soutěže i ve vašem okolí. 
Letu zdar a RES obzvlášť!

Ing. Vladislav Plichta,
MK Mnichovo Hradiště

Výrobce, firma Star Models, 
se k tomuto textu do uzávěrky ne-
vyjádřil.


