
Základní informace pro začátečníky 
 
Model letadla není hračka.  Pro úspěšné létání požaduje dosti obsáhlé 
znalosti a pro řízení potřebné návyky. Řízení ve 3 rozměrech je dost obtížné 
ale dá se naučit, jen to chvíli trvá. Pilot si musí vybudovat správné reakce 
na pohyb modelu.  Bez pomoci zkušeného modeláře může být cesta 
k létání dost obtížná. Vřele doporučujeme. Pro modely, zakoupené u nás, 
poskytujeme pomoc bezplatně, na našem letišti u Plzně. 
 

- Důkladně si přečtěte návod k použití a jakoukoliv literaturu, kterou se 
vám podaří opatřit. 
 

- Před létáním překontrolujte polohu těžiště.  Je mimořádně důležitá. 
Můžete ji měnit posouváním baterie v trupu. Těžiště nastavte do 
předepsaného umístění a během létání jeho polohu NEMĚŇTE pokud 
přesně nevíte,  k čemu je to dobré. 
 

- Díly řízení a pohonu dobře upevněte na místě.  Jejich posuv by změnil 
polohu těžiště. 
 

- Před každým startem překontrolujte funkci řízení a pohonu. 
 

- Nejsnadnější je letět zhruba na půl plynu, v horizontálním letu, od sebe. 
 

- Předem si dobře rozmyslete, v jakém módu budete modely řídit. V úvahu 
přichází  Mód 1 a Mód 2. Přeučení z jednoho na druhý je mimořádně 
obtížné. Modeláři u nás obvykle používají  Mód 1, piloti skutečných 
letadel mají raději Mód 2. Dohodněte se s modelářem, který Vám bude 
pomáhat.  
 

- Páky se drží buď palci nebo mezi palcem a ukazováčkem.  Je to věc 
vlastního rozhodnutí. 
 

- Mód 1:  
Pravá páka svisle: plyn, nejvyšší plyn od sebe 
Pravá páka vodorovně: křidélka 



Levá páka svisle: výškové kormidlo, páka k sobě = kormidlo nahoru 
Levá páka vodorovně: směrové kormidlo 
 
Mód 2:  
Pravá páka svisle: výškové kormidlo, páka k sobě= kormidlo nahoru 
Pravá páka vodorovně: křidélka 
Levá páka svisle: plyn, nejvyšší plyn od sebe 
Levá páka vodorovně: směrové kormidlo  
 

- Páka křidélek  řídí primárně SMĚR LETU. Když nejsou řízena křidélka, 
touto pákou se ovládá směrové kormidlo. 
 

- Pokud jsou řízena křidélka, začátečník se nemusí ovládáním směrovky 
zabývat. 
 

- Při  normálním  letu se pákami řízení pohybuje velmi málo, řádově 
v milimetrech. 
 

- Výchylky kormidel nesmí být příliš velké. Pro křidélka a výškovku 
začátečnického modelu stačí cca 5 mm na obě strany. Výchylky 
směrového kormidla mohou být větší. 
 

- Při prvním letu, nebo při každém letu po opravě se musí trimovat 
neutrální pozice kormidel. To znamená nastavit kormidla tak, aby model 
bez zásahu do řízení letěl plynule v horizontu a rovně. To je nutno 
nastavit v průběhu letu. Taková úloha je pro začátečníky  obtížná. 
Požádejte o pomoc zkušeného modeláře.  Zásadně netrimujte změnou 
polohy těžiště. 
 

- Trimuje se pomocí posuvných jezdců, které jsou umístěny rovnoběžně 
vedle svých pák řízení. Podle typu vysílače je trimování buď analogové 
(rozhoduje velikost výchylky trimu) nebo digitální: do jezdce se ťuká tak 
dlouho, dokud není  kormidlo v požadovaná poloze. 
 

- Doporučeme přečíst naši  publikaci „Elektrolety a jak na to“. Zakoupíte 
v našem obchodě nebo v e-shopu www.horejsi.cz 
 
Hořejší model  s.r.o. 


