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Do sídla památkářů najel tank! 
 
 
Obrněnec s funkční radlicí a nákladní plošinou, vyzbrojený těžkým kulometem obsluhovaným 
mužem v košili s krátkým rukávem se dnes v ranních hodinách ocitl v budově sídla 
plzeňských památkářů, domě U Zlatého slunce v Prešovské ulici č. 7. Veliký a unikátní  
model vojenského vozidla ozdobí expozici dálkově ovládaných vozidel, jíž představí svoji 
činnost členové klubu automodelářů ze Starého Plzence v rámci Dní vědy a techniky v Plzni. 
„Obrněnec bude stát za sklem, na ploše pod divadlem ve Smetanových sadech představíme 
jízdy velkého modelu amerického vozidla Hummer,“ popisuje člen klubu Jaroslav Dvořák 
další z trháků chystaného programu, model který je na fotografiích téměř k nerozeznání od 
skutečného auta. Obě akce, výstava i předváděcí jízdy, proběhnou v Plzni na uvedených 
místech během pátku 14. a soboty 15. září 2007. „Modely jsou plně funkční, svítí či dokonce 
indikují odbočení a často vybavené i takovými detaily, jako jsou mapa nebo krabička cigaret 
odložené nad palubní deskou,“ láká Dvořák. 
 
Mezi stroji tedy lze spatřit jak giganty v měřítku 1:5 s benzínovým motorem, tak modely 
menší. „Během předváděcích jízd pro veřejnost samozřejmě nemůžeme jezdit tak vysokými 
rychlostmi, jako na závodech,“ uvádí modelář. Auta jsou schopna pohybovat se vysokými 
rychlostmi i okolo 100 km/h. Model, řítící se závratnou rychlostí je schopen v případě 
nezvládnutí řízení třeba i ne příliš tlustou zeď. „Návštěvníci naší exhibice se samozřejmě 
ničeho takového bát nemusejí, budeme jezdit opatrně, aby si vychutnali krásu pohybujících se 
zmenšených autíček; vše, co uchvacuje i nás,“ usmívá se Dvořák, který hodlá představit i 
svoji kolekci modelů vozidel Škoda. Modeláři představí i model z nenatřeného plastu, aby si 
návštěvník mohl udělat obrázek, jak vypadá vnitřek zmenšeného autíčka i co všechno obnáší 
modelářská práce. 
 
Práce modelářů i ukázky jízd si bude moci veřejnost prohlédnout během Dní vědy a techniky 
v ulicích: http://www.dnyvedy.cz/aktuality.php  - Podrobnosti a fotografie jsou uvedeny níže. 
Výstavu i předvádění garantuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, 
kde pan Jaroslav Dvořák pracuje na úseku autodopravy. Jaroslav Dvořák – mobil: 
606 666 414. 
 
 
Modely pana Jaroslava Štekla: 

 
HUMMER H2, měřítko 1:6, pohon 4x4 
elektromotorem, funkční osvětlení. 
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Modely Jaroslava Dvořáka 

 

 
 
Web modelářů: http://mkkr.net/ 
 
David Růžička, 12. 9. 2007 
 
Památkář pověřený propagací 
Národní památkový ústav 
Územní odborné pracoviště v Plzni 
Mobil: 724 663 688 
 


