
BALZA (OCHROMA 
LAGOPUS) 

MODELÁØSKÝ CHLÉB
6. díl

Pokračování kapitoly 6 - Stavba jed-
notlivých částí modelu z balzy

Lišty odtokové
Odtokové lišty patří bezesporu k nej-

obtížněji zhotovitelným částem kříd-
la. Odtoková lišta zakončuje profi l a má 
tedy vesměs končit téměř ostrou hranou 
(obr. 27). Ideálního stavu lze ovšem 
dosáhnout těžko, balza se deformuje 
a není dostatečně pevná. Protože ale 
ani obtékání není v této části dokonalé, 

doporučujeme pro první modely použít 
odtokovou lištu nezbroušenou, tedy 
obdélníkového průřezu (obr. 28). Tím-
to způsobem bylo postaveno několik 
soutěžních modelů, aniž by byl pozo-
rován úbytek výkonnosti. Zato bylo mno-
hem méně starostí s dodržením přesného 
průřezu odtokové lišty, i s tím, aby se ne-
zkroutila a zůstala dokonale rovná. 

Pokud se však rozhodneme pro 
zkosenou odtokovou lištu, pak k zajištění 
jejího stejnoměrného opracování použi-

jeme jednoduchý přípravek – viz obr. 29. 
Na základovou desku (nejlépe dřevěnou) 
připevníme ze strany pásek plechu tak, 
aby přesahoval desku o 1 mm. V potřeb-
né vzdálenosti pak upevníme na plochu 
desky další ocelový pásek (podložku) 
o tloušťce 4 až 5 mm. 

Místo pásků plechu lze výhodně vy-
užít ocelové dráty. Hodí se například 
drát do bowdenů (ø 0,8 – 1,5 mm) na 
užší straně klínu a rovnané dráty (ø 2 

Obr. 28

Obr. 27

Obr. 29

Obr. 30 Obr. 31

16 RC Modely 7/2019

te
ch

no
lo

gi
e



– 5 mm) z pružinové oceli (prodávány 
např. na podvozky) na straně širší 
(obr. 30, 31). Aby nám celá soustava 
nejezdila po stole, přilepíme ji oboustran-
nou lepicí páskou. Tu po obroušení klínu 
sloupneme a zahodíme. Výhodou oproti 
páskům plechu je snadná dostupnost 
pružinových drátů a jejich vyšší trvanli-
vost. 

Postup opracování lišty: 
Nezkosenou odtokovou lištu vložíme 

do přípravku a opracováváme ji napřed 
hrubým brusným papírem o zrnitosti 
80, potom brousíme načisto brusným 

papírem na pevné podložce zrnitosti 120. 
Při takovém postupu odpadá i nebezpečí 
přílišného stlačení balzy a následného 
případného prohnutí a zkřivení odtokové 
lišty. Pokud však máme odebírat větší 
množství materiálu, pracujeme nahrubo 
hoblíkem na balzu nebo opatrně ostrým 
nožem. Nejvyšší produktivitu lze dosáh-
nout použitím žiletkových hoblíků (např. 
Narex - byly dva typy), kvalitním a ostrým 
lámacím nožem (např. Olfa) a hlavně 

použitím kvalitních brusných papírů na-
lepených na prkénkách. 

Zářezy pro žebra děláme do čistě opra-
cované hotové odtokové lišty zpravidla 
plochým jehlovým pilníkem. Dbáme na 
to, aby všechny zářezy byly kolmo a stej-
ně hluboké. Také tuto práci nám značně 
ulehčí a potřebnou přesnost pomůže za-
jistit přípravek zhotovený podle nákresu 
na obrázku 32. Na stolek pod lupen-
kovou pilku připevníme kolmo lištu tlustou 
asi jako odtoková lišta. Na ni upevníme 
pásek překližky přesahující lištu o tolik, 
kolik je šířka odtokové lišty bez zářezů pro 
žebra. To znamená, že máme-li například 
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odtokovou lištu širokou 25 mm a za-
pouštíme-li konec žeber 5 mm hluboko, 
bude přesah překližkového pásku 20 mm. 
Na odtokovou lištu naznačíme místa pro 
zářezy a vložíme ji do přípravku zkosenou 
hranou k příčné liště. Ta vede odtokovou 
lištu stále kolmo k zářezu a přesahující 
pásek zaručí stejnou hloubku zářezů. 
Jediné, co musíme hlídat, je šířka zářezu. 
K tomu však máme různě tlusté pilníky. 
Pozor! Budou-li zářezy širší (než potřebu-
jeme), nebudou v nich žebra držet; bu-
dou-li užší, budou se při vtlačování žeber 
jejich konce lámat či deformovat, což by 
narušilo pevnost celého křídla. Dílo zkázy 
by pak dokončil vypínající se potah zbor-
cením narušených míst.

Poznámka: I zde může přípravek velmi 
dobře nahradit „oboustranka“ a kus lišty 
nebo plechu jako doraz. Nebo, u širších 
lišt, stačí pouze udělat značky na stole 
a odtokovou lištu přilepit ve správné 
vzdálenosti od okraje hrany pracovní 
desky (stolu) a můžeme dělat zářezy 
(obr. 33). 

Konce žeber lepíme důkladně, jinak 
hrozí nebezpečí, že je napětí potahu uvol-
ní a na potahu vzniknou vrásky. Vyplatí se 
vlepit do rohů i malé balzové, tzv. výz-
tužné trojúhelníčky (obr. 34), nebo aspoň 
zpevnit konce žeber potřením lepidlem 
z jedné i druhé strany. Žebra z příliš měk-
ké balzy se časem pnutím potahu zdefor-
mují těsně před vetknutím do „odtokovky“.

Také odtokovou lištu bychom nikdy 
neměli dělat z příliš měkké balzy a ani 
bychom neměli příliš šetřit na jejích roz-

měrech. Musíme mít na paměti, že se 
v žádném případě nesmí deformovat.

Nosníky hlavní a pomocné
Na lišty pro nosníky vybíráme (jak 

jsme již uvedli v tabulce na začátku toho-
to seriálu) balzu středně tvrdou až tvrdou. 
Prkénka, z nichž lišty řežeme, musejí 
mít rovná léta, nesmějí být zkroucená či 
prohnutá. Při správném řezání nemusíme 
lišty většinou obrušovat. Pokud už je 
musíme brousit, brousíme vždy více stej-
ných lišt najednou. Při broušení jediné 
lišty bychom se těžko ubránili zkosení 
některé z jejích stran a tedy i porušení 
pravoúhlého průřezu (obr. 35). 

Brousíme samozřejmě brusným 
hranolem a to vždy jen směrem od sebe 
(obr. 36), jinak vzniká nebezpečí, že lišty 
– zejména tenčí – při zpětném tahu brus-
ného hranolu zlomíme. 

Brousíme zlehka, abychom se vy-
varovali prohnutí lišt, které je nežádoucí 
hlavně u lišt určených pro hlavní nos-
níky. K broušení lze také využít desku 
s nalepeným pásem brusného papíru 
(s vyšší zrnitostí), ta zabrání posouvaní 
broušených dílů (nosníků) po stole. 

Při určitém průřezu je také možné vy-
užít „oboustranku“ a dráty pro kalibraci 
průřezu. Určitým pomocníkem může být 
i brusný špalek s nalepenými výškovými 
dorazy na koncích a broušení na kusu 
skla nebo jiné hladké podložce (díly fixo-
vat páskou nebo držet rukou).  

Pokud konstruujeme model sami 
a volíme sami i umístění lišt nosného sys-
tému v křídle či vodorovné ocasní ploše, 

pamatujme na to, že je výhodnější umístit 
všechny lišty na povrch křídla, než je za-
pouštět pod potah (obr. 37). 

Zapuštěné lišty sice dávají vzhled-
nější povrch a aerodynamicky čistší plo-
chu, v praxi však jsou dost nevýhodné. 
Takové křídlo má menší pevnost i tu-
host v ohybu i krutu, protože potah není 
možné nelepit přímo na lišty. Rovněž 
při opravách je nutné strhnout mno-
hem větší část potahu, který pak povolí 
v širším okolí opravovaného místa, neboť 
vlastně drží jen na náběžné a odtokové 
liště. To se týká především papírového 
potahu, avšak částečně i potahu z naže-
hlovací fólie. Potah, který je přilepen 
na všechna žebra a všechny podélníky 
nosné plochy, je rozdělen na malé čás-
ti, které lze snadno opravit a současně 
velmi vyztuží celou konstrukci (obr. 38). 

Kromě toho jde hlavně o to, že 
u pásnic nosníků umístěných co nejblíže 
k obrysu profilu narůstá jejich vzájemná 
vzdálenost, čímž je v maximální míře vy-
užit průřez pásnice k přenosu tlakového 
(tahového) zatížení vznikajícího od ohybu 
křídla (to u nosníku obdélníkového průře-
zu postaveného na výšku neplatí, tam se 
část materiálů podílí jenom na zvýšení 
hmotnosti modelu).

Konstrukce nosníku tvaru „I“ je sice 
komplikovanější, ale při stejném průřezu 
(i hmotnosti) však vždy přinese možnost 
vyššího zatížení, ve srovnání s obdél-
níkem na výšku. Což např. znamená, 
že pokud uvažujeme o stejném zatížení, 
můžeme u nosníku „I“ použít menší průřez 
a tím vyjde i menší hmotnost. Rozhodující 

Obr. 39 Obr. 40

Obr. 41 Obr. 42

18 RC Modely 7/2019



budou vždy priority, tj. jednoduchost kon-
strukce vs. výkony a životnost letadla.  

Skříňové nosníky
Při bližším studiu pevnosti nosníků 

zjistíme, že při stejné ploše průřezu nos-
níků a tedy i stejné hmotnosti, můžeme 
dosáhnout velmi rozdílné pevnosti. Nej-
výhodnější řešení poskytuje právě nosník 
skříňový (dutý), jehož použití umožňuje 
balza. 

Jelikož se tento seriál nezabývá teo-
retickým výkladem pevnosti, seznámíme 
se přímo s několika nejzajímavějšími dru-
hy skříňových nosníků při stavbě křídla či 
vodorovné ocasní plochy. Hlavní nosník 
uspořádáme podle některého ze způsobů 
uvedených na obrázku 39. U větších 
modelů volíme často i smíšený materiál 
(smrk, lípa nebo borovice + balza). 

Odtoková část nosných ploch se velmi 
osvědčila v provedení podle obrázku 40. 
Hlavní výhodou je značná tuhost a pev-
nost při malé hmotnosti. Takový způsob je 
ale obtížně použitelný u menších modelů. 

Musíme se však vyvarovat provedení 
podle druhého nákresu, který je ukáz-
kou nesprávné konstrukce. Místo, kde se 
stýká poměrně tenké žebro s odtokovou 
lištou bez jakéhokoli přechodu, je nejvíc 
namáháno, a proto se zde nejčastěji 
zlomí. Rozložení tuhosti konstrukce je 
proto nutné věnovat velkou pozornost. 

Odtokovou část či lištu nikdy neztenču-
jeme do úplného břitu, jak by odpovídalo 

teoretickému tvaru profilu. Potah a lak by 
ji jistě zkroutily. Profil raději spočítáme 
na větší hloubku a konec obrousíme 
(obr. 41). Aerodynamicky neztratíme nic, 
proudění je v této části již velmi často od-
trženo. 

Ale stavitelé maket či modelů, kde 
musí být odtoková hrana opravdu ostrá, 
mohou odtokovou hranu vyztužit páskem 
skelného laminátu (obr. 42). Tloušťka 
pásku stačí 0,3 až 0,5 mm. Nejen, že 
dovolí vyrobit hranu rovnou a ostrou, 
ale navíc ji značně zpevní, takže běžné 
„provozní šrámy“ jí neublíží.

Náběžné části nosných ploch se dají 
stavět také jako skříňové, i když je to 
stavebně obtížnější. Je tu nebezpečí, 
že nedodržením tvaru profilu a nedoko-
nalým povrchem zhoršíme obtékání a tím 
i aerodynamické hodnoty křídla. Kro-
mě toho se při nárazu tato část křídla 
poškodí nejčastěji a oprava je pak mno-
hem pracnější. Rozhodneme-li se pro 
takový způsob, potom je nejobvyklejší 
potáhnout celou náběžnou část podle 
obrázku 43 (nákres A). Ostatní způsoby 
jsou určeny pro vyspělejší konstruktéry. 
Největší tuhost a pevnost dává provedení 
D a E. Zásadou je, aby skříňová tuhá část 
byla zcela uzavřena. Úlohu nosníku pak 
přebírá i celý nosný potah. Taková kon-
strukce je velmi pevná i v krutu (torzi), 
proto se nazývá torzní skříň.

Křídlo se dá stavět i podle obrázku 44 
(A nebo B), kdy jsou zářezy vždy napůl 

v žebrech a napůl ve stojinách nosníku 
(pásnice jsou nahrazeny tuhým potahem). 
Ani jeden z těchto stavebních prvků pak 
není zeslaben příliš hlubokým zářezem, 
což by mohlo činit problémy zejména při 
nedokonalém slepení obou dílů k sobě. 
Účelné je nalepit na žebra mezi tuhý potah 
náběžné a odtokové části pásky z balzy 
stejné tloušťky, jakou má potah. Takto 
postavené křídlo vyniká tuhostí, pev-
ností i malou hmotností (obr. 44 C).

Poznámka: Ještě zdůrazněme, že 
přestože jako stojiny zde působí žebra, 
velmi zpevní konstrukci vlepení stojin 
z balzy mezi žebra a tuhý potah. Je-
jich léta musí být kolmo k potahu. Pouze 
v takovém případě přenese torzní skříň 
maximální zatížení od ohybu i kroucení, 
jinak by byl tuhý potah jenom pro udržení 
tvaru, přičemž pevnostně by nebyl 
schopen přenést zatížení „odpovídající“ 
jeho průřezu. 

Ideální jsou stojiny (pásky balzy mezi 
žebry a tuhým potahem) s vlákny pod 
úhlem 45 stupňů, kopírující vzepětí, 
případně u akrobatických letadel pásky 
slepené ze dvou destiček s vlákny pod 
45 ° (ale protisměrně, pro střídavé za-
tížení). 

RCM
(Pokračování)
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