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Po rozsáhlém článku o techni-

ce používané v kategorii Rally Sca-
le 1 : 7 od Pavla Ložka, který vyšel 
v únorovém čísle RC cars, se vra-
cím k některým technickým detai-
lům podrobněji. V několika člán-
cích se tak chci podělit o svoje 
zkušenosti a rady kolegů, které 
jsem posbíral během tří sezon zá-
vodění v kategorii RC Rally Scale   
1 : 7 a v současnosti sbírám další 
zkušenosti v první sezoně RC Rally 
Cup Open 1 : 7. 

Na podzim roku 2005, kdy jsem 
si pořídil první RC model auta se 
spalovacím motorem, jsem byl 
v oblasti „spalováků“ úplný začá-
tečník. RC modely aut jsem se sice 
zabýval aktivně do druhé polovi-
ny devadesátých let, ale tehdy to 
byly „elektry“ v měřítku 1 : 12. Zku-
šení borci se možná nad mými 
články pousmějí s tím, že neříkám 
nic nového, ale možná právě pro-
to, že jsem sbíral první zkušenosti, 
pomohou mé postřehy některým 
začátečníkům.

< Zajišťování 
   šroubových spojů >

Vezmu to od začátku, tedy od 
okamžiku, kdy si přivezeme mo-
del domů. Následující krok někteří 
začínající modeláři neudělají, pro-
tože jsou natěšeni na první jízdu 
a chtějí co nejdříve model vyzkou-
šet. Pak ale může přijít zklamání 
v podobě postupně se rozpadají-
cího modelu a někdy i poztrácení 
součástek. V první řadě je potřeba 
model částečně rozebrat a zajistit 
důležité šroubové spoje speciál-
ním lepidlem proti povolování. Na 
trhu jsou různé produkty, já pou-
žívám k plné spokojenosti lepidlo 
na zajištění šroubů, které jsem za-
koupil v místní drogerii. 

Důležité je, zvláště u pojist-
ných šroubů zajišťujících unašeče 
kardanů (jointy), vyšroubovat za-
jišťovací šroub a ten závitový       

otvor v jointu i konec hřídele, na 
který bude joint nasazen, odmas-
tit technickým benzinem či odm-
ašťovacím přípravkem (například 
na automobilové brzdy). Poté na-
neseme lepidlo na pojistný šroub, 
zašroubujeme jej do jointu, joint 
nasadíme na hřídel a dotáhneme. 
Bohužel jsou někdy od výrobců 
šrouby sice zalepené, ale na ne- 
odmaštěném povr-
chu nemá lepidlo 
správnou přilnavost, 
a tak se i takto zajiš-
těné šrouby časem 
povolí. Mám vyzkou-
šené, že je lepší po-
jistný šroub zašrou-
bovat do jointu tak, 
aby mírně zasahoval 
do otvoru pro hřídel. 
Snáze se pak trefíme 
pojistným šroubem 
do místa vyfrézova-
né dosedací plochy, 
protože joint jde nasadit na hřídel 
jen v této poloze. 

Při dotahování zcela povolené-
ho pojistného šroubu v jointu již 
nasazeném na hřídeli, může méně 
zkušený modelář dotáhnout po-
jistný šroub mimo vyfrézovanou 
plochu (obr. 1 a 2). Spoj pak pře-
nese jen malý krouticí moment 
a za jízdy dojde k protočení jointu 
na hřídeli. Po montáži je potřeba 
nechat zajišťovací lepidlo řádně 
zaschnout. Pokud jsme tedy nuce-
ni zajištění šroubového spoje 
opravit na dráze během ježdění, je 
lepší tento spoj doma znovu roze-
brat, odmastit a zalepit. Zde je sa-
mozřejmě nutné připomenout, že 
k povolování zalepených šroubů 
je potřeba zakoupit v modelářské 
prodejně či v prodejně s nářadím 
kvalitní klíče a šroubováky. Sada 
nářadí ze supermarketu není 
vhodnou volbou. Pokud nejde za-
lepený spoj povolit, pomůže mír-
né nahřátí horkovzdušnou pistolí 
(pozor na okolní plastové díly) ne-

bo nahřátí šroubu 
pistolovou páječ-
kou.

Kde není třeba 
zajišťovat spoje lepi-
dlem? Tam, kde jsou 
použity samojisticí 
matice (matice s ve-
stavěným plastovým 
kroužkem, který zvý-
ší tření v závitech tak, 
že se spoj vibracemi 
nepovolí). Dále pak 
není nutné zajišťovat 

šrouby nebo vruty, které jsou za-
šroubované do plastových dílů. 
U vrutů a šroubů zašroubovaných 
do plastu je dobré použít při opa-
kovaném zašroubování následující 
postup. 

Nasadíme šroub na závitový  
otvor a šroubem pod mírným tla-
kem otáčíme jako při povolování. 
Šroub začínáme utahovat až v oka-

mžiku, kdy znatelně zaskočí do-
vnitř (o rozteč závitu). Tím máme 
zaručeno, že vrut nebo šroub za-
šroubujeme do již existujícího zá-
vitu v plastu, který byl vylisován 
během prvního zašroubování do 
nového plastu. Při dodržení toho-
to postupu vydrží závity v plastu 
velmi dlouho (ani po třech závod-
ních sezonách nemám problém, 
že by šrouby v plastu nedržely). 

Utahovat šrouby v plastu musíme 
s citem. Při protočení utaženého 
šroubu dojde ke stržení závitu 
a šroub již nelze zcela dotáhnout. 
Oprava je možná dvěma způsoby. 
Prvním je použití většího šroubu či 
vrutu, což lze provést, jen pokud 
máme dostatek místa na větší hla-
vu šroubu a pokud je v plastu do-
statek materiálu pro větší průměr 
šroubu. Většinou je po jedné opra-
vě potřeba zakoupit nový plastový 

díl. Druhý způsob opravy je pod-
míněn možností provrtání otvoru 
pro šroub do větší hloubky a ná-
sledné použití delšího šroubu.

< Náplně diferenciálů
    a tlumičů >

Důležité je překontrolovat, pří-
padně naplnit diferenciály – zá-
kladní naplnění, tedy jak husté 
oleje do jednotlivých diferenciálů 
nalít, bývá popsáno v návodu ne-
bo je možné použít informace od 
kolegů jezdících s podobným ne-
bo stejným modelem. Tyto náplně 
jsou ale velmi individuální záleži-
tostí a časem si každý najde opti-
mální náplně pro svůj styl jízdy. 
Pokud vím, jsou v naší kategorii 
používány náplně diferenciálů 
s viskozitou od 2 000 cps do 
100 000 cps.

Dále je dobré provést kontro-
lu, popřípadě nové naplnění tlu-
mičů. Pro vyzkoušení správné ná-
plně používám jednoduchou me-
todu. Postavím model na podla-
hu, stisknu jej v místě přední 
nápravy na doraz k podlaze 
a prudce zvednu ruku. Model by 
se měl zvednout co nejrychleji do 
původní polohy bez překmitnutí 
v horní poloze. Pokud nahoře mo-
del zakmitá, nebo dokonce od-
skočí od podlahy, je náplň tlumi-

čů příliš řídká. Pokud se model 
pomalu zvedá do původní polo-
hy, je náplň příliš hustá. Ten samý 
postup opakuji pro zadní nápra-
vu. Toto je ale nutné samozřejmě 
zkoušet s modelem připraveným 
k jízdě, tedy kompletně osazeným 
elektronikou, akumulátory a ka-
roserií. 
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