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Trup z podélníků a příček
Takový trup lze nazvat klasickým, 

neboť se používá už dlouho a nejčastěji. 
Podélníky  (obr. 45)  zhotovujeme 
z  tvrdší nebo aspoň středně  tvrdé balzy. 
Z  balzových  lišt  téže  kvality  vybereme 
čtyři podélníky potřebné délky, ze zbytků 
nařežeme příčky. U příček dáváme pozor 
na kolmost  řezu, aby styčné plochy byly 
co největší (obr. 46).

Trup  sestavujeme  tak,  že  nejprve 
slepíme z podélníků a příček na sobě dva 
shodné  „žebříky“  (obr. 47  –  lepíme  jen 
příčky, nikoli žebříky k sobě, doporučujeme 
mezi  slepený  a  nově  slepovaný  žebřík 
vložit mikroténový  nebo  igelitový  pytlík  - 
fólii), zvané též příhrady (příhradový trup). 
Po zaschnutí lepidla je od sebe oddělíme 
(obr. 48),  postavíme  kolmo  na  stavební 
výkres  a  vlepením  zbylých  příček 
dokončíme základní  tvar  trupu (obr. 49). 

U  trupů  jednoduchých  a  s  delšími 
rovnými  částmi  stěn  (např.  pro  modely 
s  gumovým  pohonem  apod.)  nezáleží 
celkem  na  tom,  kterými  stěnami  začí-
náme. U složitějších tvarových trupů sle-
pujeme  nejprve  boční  stěny  a  trup  do-
končíme  vlepením  příček  horní  a  dolní 
stěny (obr. 50).

U  lehkých  modelů  potahujeme  takto 
zhotovený  trup  potahovým  papírem, 
když  jsme  předtím  obrousili  nerovnosti 
z vnějšku brusným papírem. Ten nalepíme 
na  rovný  dřevěný  hranol,  na  jehož  
koncích  uděláme  malé  rádiusy  a  brus-
ný papír nalepíme přes ně, abychom při 
broušení  neodtrhli  lepené  příčky.  Hranol 
musí být větší než šířka broušené stěny 
trupu  (obr. 51).  I  jednoduché  hranaté 
trupy  někdy  nejprve  potahujeme  balzou. 
Tloušťka  prkénka  bývá  asi  1  až  2  mm 
u modelů  na  gumu,  pro motorové  a RC 
modely  bývá  2,5  až  4  mm,  někdy  ještě 
tlustší. Po vybroušení do hladka polepíme 
balzový  potah  obvykle  ještě  navrch 
papírem  nebo  tkaninou.  Při  obrušování 
většinou  trup  zaoblíme,  přičemž  dbáme, 
abychom  některé  stěny  příliš  neztenčili 
(obr. 52). Jde-li o  trup s kruhovým nebo 
eliptickým  průřezem,  počítáme  už  při 
rozmísťování podélníků s tím, že tloušťka 
balzy  musí  být  dostatečná  pro  pozdější 
obroušení (obr. 53).

Trup pouze z prkének
Takový  trup  bývá  hranatý,  slepený 

natupo  a  v  rozích  zesílený  čtyřhrannými 
nebo  trojhrannými  podélníky  (obr. 54). 
Používán  bývá  pro  větší  modely  (moto-
rové,  RC  apod.).  Vnější  opracování  je 
obdobné, jako v předcházejícím případě.

Plochý deskový trup
Takové provedení je nazýváno rovněž 

stínový  trup.  Uplatnění  najde  především 
u  začátečnických  nebo  malých  modelů, 
především  u  cvičných  upoutaných 
modelů,  polomaket  či  házecích  kluzáků 
(nyní  se  vyskytuje  hlavně  u  halových 
akrobatických modelů, ale tam je vyroben 
z  desek  EPP  apod.,  nikoli  z  balzy). 
Zhotovení  stínového  trupu  je  velmi 
jednoduché. Bokorys trupu překopírujeme 
z  výkresu  na  prkénko  balzy,  vyřízneme 
a obrousíme. Trup můžeme ještě zpevnit 
vlepením  zesílení  pro  uchycení  křídla  či 

motoru apod. Na takové trupy si vybíráme 
zásadně tvrdší balzu.

Skořepinový trup dlabaný
Takové  trupy  se  už  dnes  prakticky 

nepoužívají.  Zde  je  uvádíme  spíše  jako 
vzpomínku na praxi, která našla uplatnění 
v  padesátých  a  šedesátých  letech 
minulého  století.  Trup  je  vypracován 
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z  plného  balzového  hranolu,  napřed 
vnější povrch trupu pak jeho vnitřek.

Obvyklý  postup:  Balzový  hranol 
vhodných  rozměrů  rozpůlíme  řezem 
v  podélné  svislé  nebo  vodorovné 
rovině  a  opět  jej  dočasně  spojíme. 
Obrousíme  nejprve  bokorysný  a  pak 
půdorysný  tvar  trupu  (obr. 55)  a  do-
končíme  téměř na  čisto  vnější  oblý  tvar. 
Poloviny  trupu potom oddělíme a zevnitř 
vydlabeme tak, aby tloušťka stěny zůstala 
2 až 3 mm, s výjimkou zesílených míst pro 
motor, křídlo, podvozek atd.

Po  nalakování  vnitřku  a  zamontování 
všech  doplňků  trup  definitivně  slepíme 
a  poté  dokončíme  jeho  povrchovou 
úpravu. 

Takto  vyrobený  trup  má  však  přes 
veškerou  snahu  většinou  dost  velkou 
hmotnost a i přes svoji pracnost není příliš 
pevný.

Stáčený skořepinový trup
Ten se používá častěji, hlavně u soutěž-

ních halových modelů (nyní už ale stále víc 
platí to, co je ohledně materiálu uvedeno 
u  stínového  trupu)  a  modelů  na  gumu. 
Podle  potřebné  pevnosti  a  hmotnosti 
se  takový  trup  stáčí  na  válcovém  či 
kuželovém  trnu  z  1  až  3  vrstev  balzy 
tloušťky cca 1 mm. 

Při  stavbě  je  vhodné  dbát  několika 
základních pravidel:

- balzová prkénka střední tvrdosti mají 
mít tangenciální řez;

- lepíme-li trup z více vrstev, můžeme 
použít  i  tzv.  řezu  namátkového,  avšak 
tak, aby spojení balzy bylo u každé vrstvy 
jinde;

- trn pro lepení musí mít tvar válce nebo 
táhlého  kuželu.  Trup,  který  má  přední 
část  válcovou  a  zadní  kuželovou  nelze 
lepit  vcelku na  jediném  trnu. Musíme ho 
rozdělit  a zvlášť slepit  válcovou a zvlášť 
kuželovou  část  trupu  a  obě  pak  slepit 
k sobě (obr. 56).

-  pro  další  zpevnění  trupu  můžeme 
vložit mezi vrstvy balzy vhodnou  tkaninu 
(nylon,  silon,  hedvábí,  skelnou  tkaninu), 
ovšem za cenu zvýšení hmotnosti;

-  vnitřek  trupu  modelů  s  gumovým 
pohonem  vylepíme  v  motorové  části 
papírem či tkaninou a  dobře prolakujeme;

-  trup zbytečně nenarušujeme (otvory 
pro  kolíky  a  lišty,  uložení  křídla  apod.), 
neboť tím bychom zmenšili jeho pevnost;

-  konce  prkének  (obr. 57)  slepujeme 
buď  natupo  (A),  nebo  i  tečně  (B).  Oba 
druhy spojení předpokládají přesnost, aby 
v místě spoje nevznikla spára či naopak 
vyvýšenina (C).
Postup při stáčení trubky

- balzové prkénko uřízneme asi o 10 % 
delší než bude čistá délka trupu;

- změříme si či spočítáme obvod trnu 
a podle toho vyměříme i šířku prkénka;

- zvolíme-li  tečné spojení, musíme už 
v  této  fázi  upravit  šířku  prkénka  velmi 
přesně. Šířku  zjistíme  ze  vztahu o = π  . 
d, nebo zkusmo  tak, že uřízneme pásek 
prkénka podle obr. 58 - A, namočíme jej 
a  obtočíme  jím  trn,  pásek  pak  žiletkou 
prořízneme  (obr. 58 - B),  čímž  zjistíme 
skutečně přesnou šířku;

-  prkénko  připravené  na  trup 
namočíme, položíme na papír a nabalíme 
na trn (obr. 59), povrch obalíme tlustším 
papírem,  případně  sestavu  stáhneme 
elastickým  obinadlem,  nebo  obložíme 
lištami  a  omotáme  gumou  (bez  obalení 
či  obložení  by  se  napjaté  gumové  nitě 
zařízly  do  balzového dřeva,  zeslabily  by 
skořepinu a trup by byl nevzhledný);

- stočené mokré prkénko necháme na 
trnu  dobře  vyschnout,  nejlépe  přes  noc 
(raději více než méně);

-  po  uvolnění  obalu  by  prkénko mělo 
držet téměř přesný tvar podle trnu;

-  zvoleným  způsobem  (opět  obr.  57) 
spojíme a slepíme na trnu okraje prkénka 
a  spoj  necháme  důkladně  proschnout, 
v průběhu schnutí lepidla občas balzovou 
trubku  na  trnu  opatrně  pootočíme,  aby 

se  nepřilepila  k  trnu.  Hotovou  (vyschlou 
a  slepenou)  trubku  trupu  uchopíme 
oběma dlaněmi, celou plochou najednou 
pootočíme, čímž případnou tenkou vrstvu 
lepidla poměrně snadno odtrhneme.

Obdobně  postupujeme  i  při  lepení 
další vrstvy. Pro spojení vrstev na sebe je 
vhodné disperzní či jiné pomaleji schnoucí 
lepidlo,  avšak  pro  lepení  spárového 
spoje  je  vhodné  lepidlo  rychleschnoucí 
(vhodnější  je  lepidlo  na  acetonové  bázi, 
kyanoakrylátové  lepidlo  by  nám  mohlo 
přilepit trubku k trnu zcela neoddělitelně).

Při konečném broušení ponecháváme 
trubku  na  trnu,  aby  se  nezdeformovala. 
Do  všech  balzových  trupů  zalepujeme 
po  zhotovení  základního  polotovaru 
potřebné doplňky, jakými jsou zesílení pro 
uložení motoru, křídla, podvozku, hlavice, 
uložení RC vybavení atd.

Trup z plné balzy
Jen  pro  úplnost  zmíníme  i  zhotovení 

trupu z plné balzy. Taková technologie je 
vhodná ke zhotovení nelétajících maket, 
ale  na  takové  modely  není  balza  příliš 
vhodná.  Sice  se  snadno  opracovává, 
ale  značné  „vystupování“  let  balzového 
dřeva  práci  znesnadňuje,  zvláště  pak 
u miniaturních a přesných modelů.
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