
Eagle 550 - Úvod 

Projekt tohoto malého dronu je určen hlavně pro modeláře a kutily. Tedy pro lidi, 

kteří se nespokojí s nákupem hračky nebo hotové věci. Rádi přemýšlejí, inovují a 

vylepšují, nespokojí se s uzavřeným a omezeným systémem, do kterého se nedá 

zasahovat, požadují kvalitu a chtějí přijít věcem na kloub. Proč jsme se do takového 

projektu vůbec pustili? Množí se totiž případy zákazníků, kteří by si rádi pořídili dron, 

celkem nenáročný - problém je ale poměrně nízká kvalita dostupných stavebnic a 

zároveň omezená funkčnost a kvalita cenově přívětivých hotových systémů. Přitom 

pro modeláře, který dokáže dát dohromady třeba autíčko nebo model letadla, není 

velkým problémem postavit jednoduchý dron. 

Velikou výhodou je možnost ponechat si stávající RC soupravu, tedy pokud pracuje 

na pásmu 2.4 GHz (dnes již standard) a má alespoň 6 kanálů - v takovém případě 

stačí přidat vlastní přijímač a rádiové řízení je vyřešené. Programování vysílače je 

jednodušší než programování pro letadla. Obdobná situace nastává u baterií. Mnozí z 

Vás již mají svůj vlastní nabíječ, který zvládne pracovat s bateriemi typu Li-Pol, 

použitými pro tento stroj - tedy další úspora nákladů. Navíc si můžete zvolit vlastní 

baterii, koupit si náhradní, která nutně nemusí být stejná jako originál. V případě 

uzavřených systémů typu "DJI Phantom" jsou tyto věci (rádio, nabíjení a baterie) 

předem dané a koupit si je musíte. 

  

Multikoptéra Eagle 550 se stabilizačním závěsem kamery 



Připravili jsme pro vás seriál o stavbě malé 

quadkoptéry, vybrali jsme komponenty, 

sladili a otestovali za vás. V následujících 

dílech seriálu vám projekt představíme, 

vysvětlíme co a jak a Vy si tento dron pak 

budete moci dát dohromady sami. K tomu 

připravujeme návody a video tak, aby bylo 

jasné co, a jak přesně je potřeba udělat. 

Eagle 550 bude mít několik verzí, takže 

kromě základního poletování si díky videopřenosu na své přijdou milovníci FPV, další 

verze bude vybavena i stabilizačním držákem kamery GoPro nebo podobných a malý 

dron tak bude disponovat možností 

pořizovat stabilní letecké video. 

Veškeré potřebné komponenty jsou 

dostupné na našem e-shopu horejsi.cz, 

stejně jako některé nářadí. Vše ostatní, 

co byste mohli potřebovat, je běžné 

nářadí, které téměř jistě máte v dílně, 

nebo jej najdete v běžném obchodě s 

elektronickými součástkami a železářství. 

Odpadá tedy složité shánění speciálních 

dílů, nákup drahého originálního 

příslušenství, posílání z Číny a dlouhé 

čekání apod. Naopak, celý projekt je 

koncipován jako "udělej si sám".  

FPV - Z anglického First Person View , 

znamená  "pohled z první osoby", tento 

pohled je realizován malou kamerou, 

jejíž obraz je v reálném čase přenášen 

na zem k pilotovi - na displej LCD nebo 

do speciálních brýlí. Díky tomu je 

možné se dívat z ptačí perspektivy, 

tedy jakoby pilot v dronu přímo seděl. 

3-osý, stabilizovaný držák 
pro kameru GoPro T3D III 

Když se drony vyrábí ve velkém, jde hlavně o zisk - na zábavu není čas, a o nějakém 
dobrém pocitu se také nedá mluvit... 



Díky tomu je možné začít s kvalitní základní sestavou s minimem nákladů. 

Podle vlastních možností pak můžete sestavu dále vylepšovat, rozšiřovat, dokonale 

ovládnout. Velká výhoda tkví v tom, že poté, co si systém sami postavíte a 

porozumíte mu, budete schopni sami řešit problémy a nebude nutné s každou 

drobností chodit za výrobcem a čekat třeba měsíc protože servis je např. v Německu. 

Také shánění náhradních dílů a oprava stroje je mnohem jednodušší záležitost. 
Zároveň budete mít radost, že jste něco zvládnuli sami, nejen vybalili z krabice, vždyť 

se podívejte jak to vypadá v továrně na hotové drony, pracovníci se stavbou nijak 

nebaví, právě naopak, je to jen další vyrobený kus dronu, toustovače, televize, 

mobilu... 

 

Připravili jsme pro vás několik sestav, od základní po pokročilou: 

 

  

1) Základní sestava 

 uhlíkový rám, základní sada pohonu 

T-Motor, řídící jednotka s GPS, baterie 3S 

 vhodné pro výuku létání, rekreaci, můžete také 

přímo připevnit malou kameru, např. RunCam 

(č.2898), nebo klasické GoPro na jeho samolepící 

držák 

2) Základní sestava pro letecké video 

 základní sestava s vylepšenou baterií 4S, gimbal 

(č.3104) a FPV (vysílač videa, antény a LCD displej 

pro příjem) 

 sestava vhodná pro vstup do leteckého videa a 

fotografie s nižšími pořizovacími náklady, obecně 

doporučujeme sestavu 3) s vylepšeným pohonem 

(viz. níže, má lepší letové charakteristiky) 

3) Sestava pro letecké video 
(připravujeme) 

 sestava Eagle 550 přímo určená pro použití 

s kamerou a její stabilizací 

 uhlíkový rám, výkonná sada pohonu Dualsky, 

řídící jednotka s GPS, baterie 4S, Gimbal, OSD 

jednotka, FPV (vysílač videa, antény a LCD 

displej pro příjem) 

http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=2898
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3104


 4) Speciální sestava pro nadšence létání 
FPV (připravujeme) 

 konfigurace pro nadšence létání s videopřenosem, 

snímač na videobrýlích umožňuje pohyb palubní 

kamery prostým pohybem hlavy 

 uhlíkový rám, základní sada pohonu T-Motor, řídící 

jednotka s GPS, baterie 4S, pohyblivý úchyt FPV 

kamery, OSD jednotka, videobrýle FatShark (s 

kamerou a vysílačem), antény, Head-Tracker (snímač 

pohybu hlavy) jednotka, FPV (vysílač videa, antény a 

LCD displej pro příjem) 


