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Balzový potah
Balzový potah se nyní používá 

především na křídla a ocasní plochy, a to 
zejména u větších modelů. Tenké balzové 
desky zde méně nebo více doplňují vnitřní 
konstrukci (kostru) modelu, v některých 
případech ji zcela nahrazují, nebo kryjí 
měkké polystyrenové jádro.

Nejčastěji používaný způsob celo-
balzového potahu je znázorněn v řezu 
křídlem (obr. 60). Vnitřní konstrukce 
je podobná jako u křídla s papírovým 
potahem, léta balzového potahu jsou 
vždy podél rozpětí křídla. Správné 
stanovení tloušťky potahu vyžaduje 
zkušenost, aby se nepropadl kolem 
vnitřní konstrukce, k tomu napomáhá 
i tvrdnutí lepidla. Proto je vhodné udělat 
raději tlustší potah; funguje jako skříňový 
nosník, a na vnitřní konstrukci pak stačí 
použít pouze nejnutnější materiál pro 
zachování a dodržení tvaru profi lu. Místo 
vnitřní balzové kostry se často používá 
jako tvarová výplň pěnový polystyren, 
jenž lze lehce opracovat a po potažení 
balzou (může být tenčí, protože nehrozí 
propadnutí potahu) získáme odolný 
a pevný celek. Křídlo vyplněné poly-

(řeč je o volných modelech). Doporučuje 
se klást dřevo léty na výšku a vložit 
vyztužující vložku (u větších ploch i dvě) 
s léty napříč. Hrany SOP zaoblíme, ale 
zejména náběžnou stranu ponecháme 
dosti tupou.

Pylon pro volné modely
Z plné balzy bývají i pylony křídla 

(tzv. krky) zejména volných motorových 
modelů. Pro větší modely se sestavují 
zpravidla ze tří prkének s léty dřeva 
křížem (obr. 65). U menších modelů 
vystačíme s jedním tlustším prkénkem 
s léty vždy na výšku. 

Okrajové oblouky
Balzu posléze výhodně využijeme i na 

okrajové oblouky nosných ploch. Nejob-
vyklejší způsoby uvedené na obr. 66 
mají proti použití jiného materiálu jedno 
společné; rychlost opracování a možnost 
libovolného tvarování při přiměřené 
hmotnosti.

Potahování balzy
Potahování balzy papírem nebo 

tkaninou se používá, když je nutné 
podstatně vyztužit konstrukci. Typickým 
příkladem jsou trupy modelů pohaněných 
gumovým svazkem a modelů motorových, 

styrenem má však přece jen větší 
hmotnost (obr. 61). Vhodným 
hmotnostním i pevnostním kompromisem 
mezi popsanými způsoby je křídlo se 
skříňovou částí a žebry zesílenými shora 
i zdola přilepenými úzkými balzovými 
pásky (v řezu tvar I) podle obr. 62.

Způsob stavby ze „standardních 
prvků“ vyvinul před více než šedesáti 
lety Rakušan E. Jedelsky. Nosné plochy, 
zejména pro volné větroně a modely na 
gumu, se vlastně jen skládají ze sériově 
vyráběných i individuálně zhotovených 
polotovarů, jež lze navzájem různým 
způsobem kombinovat. Schéma skladby  
křídla je na dalším nákresu (obr. 63). 
Náběžná hrana je smrková, trojúhelníková 
žebra z topolové dýhy, ostatní z vybrané 
středně tuhé, ale tenké balzy. Zrcadlově 
složenou a přilepenou spodní půlkou lze 
získat i křídlo se symetrickým profi lem. 
Je to způsob velmi úsporný na pracovní 
čas, přičemž výkony takto zhotovených 
modelů si téměř nezadají s výkony 
modelů zhotovených klasickou metodou.

Vodorovné ocasní plochy (VOP)
Pro stavbu vodorovných ocasních 

ploch z balzy existuje kromě klasického 
způsobu ještě několik dalších způsobů. 
Ukazují další výhody balzy, jež dává 
opravdu velké možnosti tvůrčí fantazii 
modeláře. Na obrázku (obr. 64 - A) je 
znázorněna VOP zhotovená pouhým 
prohnutím balzového prkénka, obrou-
šeného předem do žádaného půdorys-
ného tvaru. Tvar prohnutí udržuje 
přilepená středová vložka, která sou-
časně slouží jako rovná opěrka pro 
připevnění k trupu. U větších ploch 
bývá přilepen pár výztuh (obr. 64 - B). 
Jiný způsob konstrukce z balzových po-
délníků a příček je na dalších obrázcích 
(obr. 64 - C a D), další variantu znázorňuje 
obr. 64 - E.

Kombinací je ovšem víc, a protože 
je většinou opravdu zbytečné dělat si 
starosti s aerodynamickou účinností 
profi lu při hloubkách užívaných na VOP, 
je zde pole otevřené pro vlastní návrhy.

Svislé ocasní plochy (SOP)
SOP jsou často zhotovovány z plné 

balzové desky. Kromě vzhlednosti a dobré 
viditelnosti je důvodem i to, že tenká SOP 
je účinnější a klade menší odpor vzduchu, 
než SOP konstrukční s tlustým profi lem 
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u nichž jsou balzové stěny vystaveny buď 
účinkům mazadla odstřikujícího ze svazku 
gumy, nebo zbytkům palivové směsi.

K potažení balzy je nejvhodnější 
neklížený pórovitý papír, který dobře 
přilne a netvoří na potahu nehezké 
vrásky. Nejjednodušší a nejpoužívanější 
způsob je prostě „přilakovat“ přiložený 
papír k balze. Řídký lepicí lak proteče 
póry papíru a současně jej prolakuje 
i přilepí. Před potažením je však nutné 
balzový povrch několikrát vylakovat, 
přebrousit a případné nerovnosti povrchu 
vytmelit. 

Pro přilepení potahu můžeme využít 
i čistý aceton, kterým potah přilepíme 
k vybroušené konstrukci důkladně 
nalakované čirým nitrolakem (např. 
C1105 zaponový…). V kritických 
místech, tj. například koncové oblouky, 
náběžná hrana apod., si můžeme pomoci 
zředěným lepidlem Kanagom. Takový 
způsob uchycení potahu na konstrukci 
lepenou kyanoakrylátovým lepidlem 
a disperzí značně zjednoduší jeho 
případnou výměnu.

školní pokojové modely zhotovíme třeba 
z brčka k pití limonád (obr. 69). Místo, 
kde hodláme brčko řezat (výhradně 
ostrou žiletkou), můžeme pro zpevnění  
potáhnout tenkým papírem.

Do středu náboje zasuneme balzovou 
výplň a zalepíme ji. Po zaschnutí náboj 
přesně uprostřed propíchneme jehlou či 
tenkým špendlíkem a do otvoru vsuneme 
hřídel z ocelového drátu o průměru asi 
0,5 mm. Pro lepší pevnost spoje rovněž 
ovineme kouskem potahového papíru 
a prolepíme lepidlem (obr. 70).

Kořeny listů. Podle průměru konců 
brčka zhotovíme z balzy válečky 
a pomocí prkénka je „vyválcujeme“ na 
potřebný průměr. Válcováním získá 
balzové dřevo určité pnutí, jež pomáhá 
držet listy v náboji. Válečky na jedné 
straně nařízneme a listy do nich zasadíme 
a zalepíme. Dbáme přitom na přesnou 
polohu (obr. 71). Po zaschnutí vsuneme 
listy do náboje a vrtule je hotová. Listy 
můžeme v náboji pootáčet a tím měnit 
stoupání vrtule (obr. 72). Pozorováním 
chování modelu při různě nastaveném 
stoupání získáme zkušenosti, které 
později dobře uplatníme. Správně 
nastavené listy můžeme pojistit proti 
samovolnému pootočení kapkou lepidla 
(obr. 73).

RCM 
(Pokračování)

Postup výměny je velice jednoduchý. 
Díl s poškozeným potahem zabalíme 
do papírových utěrek, jejichž  povrch 
důkladně postříkáme acetonem nebo 
nitroředidlem, a díl vložíme do igelitového 
pytle, kde necháme působit acetonové 
výpary. Po vybalení půjde potah sloupnout 
z kostry, aniž by došlo k jeho trhání. 

Po sloupnutí potahu nám zůstane čistá 
a nepoškozená konstrukce, což však 
neplatí v případech přilepení potahu 
disperzí, nebo když je konstrukce lepena 
výhradně acetonovými lepidly.

A protože budeme pracovat 
s chemikáliemi a hořlavinami, je třeba 
chránit pokožku (pozor také na oči) a dbát 
na požární bezpečnost.

Vrtule
Vrtule tvoří spolu s gumovým svazkem 

srdce modelu na gumu, to je přece 
známé. Současně je však též známé, 
že právě zhotovování vrtule odrazuje 
málo zkušené modeláře. Ale i v „RC 
současnosti“ se nám tato dovednost či 
znalost může hodit.

Pokusíme se ukázat, že i začátečníci si 
mohou s úspěchem vyrobit vrtuli z balzy. 
Pomineme vypočítávání stoupání, 
konstrukci kopyta, šablon atp. Bude nás 
zajímat zhotovení vrtule pro sportovní 
model, bez kalkulačky a velkých teorií. 
Musíme se však smířit s tím, že účinnost 
naší vrtule nebude pravděpodobně 
špičková. Lopatková vrtule, zhotovená 
zkroucením balzových prkének, je vhodná 
pro pokojové a malé sportovní modely či 
polomakety.

Postup: Z tuhého papíru si připravíme 
šablonu listu. Vybereme vhodná balzová 
prkénka; pro školní pokojové modely 
je ztenčíme asi na 0,6 mm, pro malé 
sportovní modely do rozpětí 200 mm 
použijeme asi 1mm tloušťku, pro modely 
do rozpětí 600 mm tloušťky 2 až 3 mm. 
Balza musí být středně tvrdá nebo tvrdá, 
kvalitní, stejnorodá na oba listy.

Jako tvarovací podložka (kopyto) nám 
poslouží obyčejná láhev. Pro pokojové 
a jiné malé modely je nejvhodnější 
půllitrová láhev od piva, pro větší pak 
litrová od vína.

Podle šablony vyřízneme oba listy 
vrtule tak, aby léta balzy byla rovnoběžná 
s delším rozměrem listu (obr. 67). 
Okraje listů zarovnáme a ohladíme 
nejjemnějším brusným papírem. Listy 
důkladně namočíme, přebytečnou vodu 
vytlačíme a přiložíme každý list z jedné 
strany lahve (obr. 68). Je nutné dodržet 
stejný sklon listu pro obě strany vrtule, 
jinak bychom dosáhli u každého listu jiný 
průběh stoupání a vrtule by mohla házet. 
Listy přiložené na láhvi obalíme několika 
vrstvami papíru, navrch dáme kousek 
tenké překližky nebo jiného tužšího 
materiálu a celek ovineme tlustší gumou 
tak, aby listy po celé délce dokonale 
přiléhaly k láhvi. Výhodné je také pružné 
obinadlo, které nezanechává nechtěné 
stopy.

Listy necháme dobře vyschnout 
v teplé místnosti, nejlépe přes noc, 
nebo urychlíme jejich schnutí položením 
do mírně teplé pečicí trouby. Suché 
listy dobře drží dané zkroucení. Zbývá 
přilepit k nim kořeny, jimiž se list zasadí 
do vrtulového náboje. Náboje vrtule pro 

správně špatně

zakápnuto lepidlem
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