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LODĚ

PROVEDENÍ
Trup modelu je sestaven z několika výlisků 
z odolného plastu (obr. 4). Řídící elektronika 
a poháněcí jednotka jsou umístěny v zadní 
části trupu, pod vodotěsným plastovým kry-
tem (obr. 5). Je zde předlisován i prostor pro 
uložení šestičlánkového napájecího Ni-Mh 
akumulátoru 7,2 V/1000 mAh. Palubní ná-
stavba, karosérie, je vylisována z barevného 
plastu, doplněna kabinkou s pilotem a samo-
lepícími obtisky. K trupu je uchycena pružně. 
Vybrat si lze ze tří barev – červené, žluté 
a modré. Při testování jsme ocenili velkou 
mechanickou odolnost, oba testované mode-

ly přežily naprosto bez úhony desítky kolizí 
i několik vzájemných srážek v plné rychlosti. 
K modelu jsou dodávány měkké plastové 
míčky a „plácačka“, kterou lze připevnit na 
příď (obr. 6) a hrát vodní fotbal (obr. 7).
Zig Zag je vybaven stejnosměrným elektro-
motorem řady 380 s přímým náhonem. Na 
jedno nabití se dá s modelem jezdit naplno 
okolo 15 min. RC souprava je dvoukanálo-
vá, proporcionální a pracuje na frekvenci 
27 MHz. Provedení vysílače je standardní, 
viz. obr. 3, oba kanály jsou trimovatelné. 

ZIG ZAG RACERS

MODEL PRO RADOST
Titul jsem si vypůjčil z pravidelné rubriky 
MHM, protože nejvíc vystihuje charakter Zig 
Zag Racerů. Nehrají si na realismus plavby, 
na maketovost, ani na dokonalost. Ale je 
radost si s nimi zajezdit.  Jsou to rychlé, vel-
mi dobře ovladatelné a obratné RC modely 
(obr. 1, 2). Americká firma HobbyZone, od 
které Zig Zagy pocházejí, přináší zajímavý 
koncept RC modelů lodí. Zajímavý je v tom, 
že Zig Zagy jsou určeny nejen pro individu-
ální, ale také pro kolektivní ježdění a zábavu. 
Dají se s nimi organizovat různé typy soutěží 
a také se s nimi dá hrát vodní fotbal. Náměty 
na různé typy soutěžních úloh a pravidla, jak 
hrát vodní fotbal, jsou popsány v návodu, kte-
rý je s modely dodáván. Potřebné propriety 
– bójky, míče apod. jsou součástí balení. Zig 
Zag Racers jsou dodávány v setu, který obsa-
huje kompletně sestavený model s poháněcí 
jednotkou a RC soupravou, vysílač, akumulá-
tor, síťový nabíječ, stojánek na model a výše 
popsané příslušenství (obr. 3).

Jan POKORNÝ

Na první pohled nic moc, ale na vodě a v akci? Paráda! Svou akční premiéru před širší 
veřejností si Zig Zagy odbyly na veletrhu Model Hobby. Když jsme je přinesli k bazénu do 
depa lodních modelářů, setkali jsme se s úsměvy a s poznámkami, co je to za ptákovinu. Ale 
pouze do té doby, než šly Zig Zagy na vodu. Tady si získaly mnoho příznivců a ostatně není 
ani tajemstvím, že oba předváděné modely Zig Zag se po skončení veletrhu staly součástí 
„flotily“ dvou renomovaných lodních modelářů.  
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NA VODĚ
Zig Zag je dobře ovladatelný a bezkon-
fliktní model. Přesto, že je poměrně rychlý, 
zvládne ho bez problémů i naprostý začá-
tečník. Reakce na řízení je velmi citlivá, na 
druhé straně si model nechá hodně líbit. 
Na Model Hobby prošel rukama řady pilo-
tů, někteří z nich řídili RC model lodi vůbec 
poprvé. Nechal si líbit i velmi hrubé chyby 
v pilotáži, nepodařilo se ho ani převrátit, 
ani utopit a bez úhony přestál několik 
tvrdých nárazů do boků bazénu. Jedinou 
slabinou, která se při testu ukázala, je ne-
krytý lodní šroub. S modelem lze přeskočit 
překážku, nebo jiného Zig Zaga. Pokud 
přitom model vezme lodním šroubem 
o překážku, nebo o druhý model, může to 
odnést lodní šroub. Není to pravidlem, de-
sítky skoků proběhly bez problémů, ale při 
jednom vzal lodní šroub skutečně za své. 
Na druhé straně je tohle už extrémní druh 

zábavy a v takových přípa-
dech je vždy nutné s nějakými 

škodami počítat.   
Testování Zig Zag Racerů v průběhu 

veletrhu Model Hobby ukázalo, že je to 
všestranný a odolný model. Je vhodný pro 
začátečníky, vyřádí se ním i zkušení mode-
láři a nabízí i řadu dalších možností, jak se 
„vyblbnout“, třeba vodní fotbal.  
Nadšení bylo tak velké, že jsme je nakonec 
zapomněli na bazénu nafotit a vzpomněli 
na to, až když byl bazén vypuštěn a zbou-
rán. Díky ochotě pracovníků firmy Mari-
mex se ale podařilo situaci zachránit. Dali 
nám k dispozici své bazénové centrum na 
Praze 4 (mimo jiné největší v republice). 
Mají tam několik bazénů nejrůznějších 
velikostí a tam se mimo jiné ukázalo, že 
Zig Zagy jsou díky své velké obratnosti 
vhodné i pro provoz na podstatně menších 
vodních plochách, než byla na veletrhu. 
Cena setu, něco přes dvaapůltisíce korun, 
umožňuje pořídit za velmi přijatelný peníz 
dobře jezdící a univerzálně použitelný lod-
ní model. n

390 mm

14
6 

m
m

Sportovní RC model lodi
ZIG ZAG RACER 2
Vyrábí: HobbyZone, USA

Dováží: Astra s.r.o., Předbranská 415,
688 01 Uherský Brod,
tel.: 572 630 944, fax: 572 646 003, 
e-mail: info@astramodel.cz,
www.astramodel.cz

Prodává: Hobbylink.cz,
Horáčkova 1209/17, 140 00 Praha 4,
mobil: 604 226 749,
e-mail: obchod@hobbylink.cz, 
www.hobbylink.cz a další modelářské 
prodejny

Cena 2599 Kč

Technické údaje:
Délka 390 mm
Šířka 146 mm
Hmotnost 430 g
Pohon  elekro řady 380
Akumulátor NiMH 7,2 V/900 mAh

Hodnocení:
Provedení «««
Vybavení «««««
Předpracování «««««
Náročnost stavby «
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