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7. POVRCHOVÁ ÚPRAVA MODELŮ
Povrchová úprava je jakýmsi vnějším 

kabátem, který sice sotva zachrání 
„špatné tělo“ modelu, zato však dokáže 
snadno pokazit všechno to, co na něm 
bylo doposud uděláno dobře. Není nic 
ošklivějšího, než vidět balzový trup 
„vyvedený v barvě“ štětkou (o lakování 
se nedá v tomto případě mluvit), 
z kterého trčí ztvrdlé „chlupy“. Nebude 
snad na škodu, věnujeme-li tentokrát 
celou stať povrchové úpravě, i když 
o několika detailech jsme se již zmiňovali 
v souvislosti se zpracováním modelu, 
jeho konstrukcí atd.

Povrchová úprava závisí na tom, 
„kolik na ni máme“, tj. kolik hmotnosti 
modelu jí můžeme obětovat. Proto jsou 
na tom většinou lépe upoutané a RC 
modely; u volných modelů se snažíme 
dosáhnout pěkné úpravy čistotou kostry. 
Ostatně nyní jsou i repliky stavěné podle 
původních volných modelů osazovány 
RC vybavením.

Začneme nosnými plochami a těmi 
částmi modelu, jež jsou zpravidla 
potaženy pouze papírem. Snažíme se ale 
dodržet tyto zásady.

Povrchovou úpravu ovlivňujeme již při 
stavbě kostry, protože potahový papír je 
po prolakování většinou průsvitný a vady 
stavby nezakryje.

Případné značky na součástech 
neděláme zásadně barvou, která se 
může při styku s lepidlem či lakem 
rozpít (inkoustová tužka, kuličkové pero, 
popisovače apod.). Zejména pod bílým 
či žlutým potahovým papírem prosvítají 

i značky psané obyčejnou tužkou. Proto 
i ty pokud možno odstraníme, nejlépe 
jemným brusným papírem.

Všechny díly kostry před sestavením 
ohladíme. Nosníky, náběžné i odtokové 
lišty, různé výplně, výztuhy či žebra 
začistíme ještě v prkénku. U smíšené 
konstrukce nevynecháme samozřejmě 
ani překližkové části nebo smrkové lišty.

Vyvarujeme se nehezkých a zby-
tečných chuchvalců lepidla, zejména 
v místech, která jsou na úrovni potahu 
nebo která mohou být pod potahem 
viditelná. Domněnka, že čím je větší 
nános lepidla, tím je spoj pevnější, je 
falešná a v souvislosti s povrchovými 
úpravami i velmi nevkusná (obr. 74).

Nepěkně vypadají i nestejně tlustá 
žebra v protilehlých polích nebo dokonce 
žebra tlustší na jednom konci než na 
druhém. Stačí jen velmi málo, aby si 
oko všimlo rozdílu. I takový nedostatek 
odstraníme nejlépe již u prkénka.

Totéž platí i o ostatních nerovnostech, 
rýhách, prohlubních či boulích apod. 
Nepodceňujte je! Stačí několik nepěkných 
maličkostí a výsledný dojem z hotového 
modelu je úplně zkažen.

Už při stavbě se snažíme dodržovat 
vzájemnou kolmost lišt a žeber, protože 
kromě tuhého potahu žádný jiný takovou 
chybu nezakryje. Lze toho dosáhnout 
například tak, že kostru sestavujeme 
a slepujeme na milimetrovém papíře 
(nebo na nějakém vhodném rastru). 
Pouhé značky mnohdy nestačí (obr. 75). 

Již při konstrukci uvažujeme o tom, 
kde má, a kde nemá, být potahový papír 
přilepen. Vedeme-li například pásnici 
nosníku křídla jen těsně pod potahem, 
nesmíme se divit, že papír povolený 
lakováním k němu přilne a místy se 
i přilepí. Pěkně – pokud to není nějaký 
záměr – to rozhodně nevypadá (obr. 76).

Pracujeme pouze s čirým lepidlem 
a používáme čisté štětce. Jestliže 
acetonové lepidlo bělá, zkusíme je po 
zaschnutí přetřít čistým acetonem nebo 
i obyčejným nitroředidlem. Někdy tento 
stav odstraníme, pracujeme-li v sušším 
prostředí.

Vázání nití se při stavbě z balzy 
vyhýbáme; nelze-li je vynechat, 
nepoužijeme jistě černou nebo jinak 
barevnou nit. Nejméně nápadná je 

v balze nit bílá.
Potažený model lakujeme dokonale 

vypraným štětcem, který nedělá šmouhy. 
Předem si ještě vyzkoušíme, zda nepouští 
štětiny. I tato zdánlivá maličkost nám 
znepříjemní práci a na potahu působí 
nevzhledně.

Má-li lak po zaschnutí nádech do běla, 
znamená to, že jsme pracovali ve vlhkém 
prostředí. Pouze zřídka je to vada laku. 
Většinou opět pomůže přestříkání nebo 
přetření čistým acetonem či nitroředidlem, 
nyní pro jistotu v sušším a teplejším 
prostředí.  

To všechno, a možná i mnoho dalších, 
třeba i zdánlivých maličkostí, pomáhá 
k dobré povrchové úpravě modelu. 
Povrchovou úpravou rozumíme sice 
i barevné lakování, linkování, nápisy, 
obtisky apod., to však již nemá s naším 
seriálem bezprostřední souvislost.

Zbývá nám probrat ještě úpravu 
celobalzových ploch, tedy například 
trupů, náběžných částí křídel s balzovým 
potahem, vrtulí atp. Také zde bude hrát 
velkou roli hmotnost, kterou můžeme 
takové úpravě obětovat.

Začínáme proto vždy důkladným 
vyhlazením povrchu, a to – jak jsme již 
několikrát zdůraznili – jemnými brusnými 
papíry tak, abychom neudělali zbytečně 
hluboké vrypy. Jemným brusným papírem 
rozumíme papír tak od zrnitosti 400 výše. 
Rovněž dbáme, abychom broušený díl 
neopírali o hranu či hrbolek a neobtiskli je 
tak z druhé strany.

Plochy brousíme vždy brusným 
papírem upevněným na pevné podložce 
– brusném prkénku či hranolu.

Před broušením navlhčíme balzovou 
plochu (vodou nebo i lakem) a necháme 
vyschnout. Tím vystoupí léta balzového 
dřeva, která dalším broušením opět 
zahladíme. Takový postup opakujeme 
podle potřeby několikrát.

Lepidlo, jímž lepíme papír nebo 
tkaninu na balzovou plochu, zbavíme 
všech kousků, žmolků a jiných nečistot, 
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které by mohly pod potahem vystupovat 
(obr. 77). Přilepovaný papír na balzové 
ploše vyhladíme, aby se netvořily vrásky. 
Tlustším papírem se potahuje snáze za 
vlhka (tj. natřeme vodovým lepidlem celou 
plochu papíru, místo abychom lepidlo 
nanášeli na balzu).         

U větších modelů, kde můžeme 
„věnovat“ povrchové úpravě více 
hmotnosti, balzu často tmelíme. Někdy 
jen pro zaplnění pórů dřeva, jindy pro 
zarovnání nerovností či k utvoření 
přechodů. Chceme-li však dosáhnout 
hladkého povrchu, jaký potřebujeme 
získat jako podklad pro barevné laky, 
tmelíme celou plochu. K jemnějšímu 
tmelení používáme obvykle směs lepicího 
nitrolaku a dětského zásypu, na větší 
práce, zejména u přechodů apod., pak 
jemných balzových pilin a lepicího laku. 
Vzájemný poměr jednotlivých složek 
ovlivňuje tvrdost tmelu a tím i možnost 
jeho dalšího opracování. Použijeme-
li příliš mnoho laku, je tmel velmi tvrdý 
a opracovává se špatně. Často přitom 
uděláme i hluboké rýhy v netmelené balze, 
především v místech, kde končí tmel 
a začíná holý balzový povrch. Snažíme 
se tedy dostat do laku co nejvíce zásypu 
nebo balzových pilin, aby se zatvrdlý tmel 
dal snadno opracovávat. 

Tmelenou část necháme vždy 
důkladně zaschnout, nejlépe do druhého 
dne; i nepatrně vlhký tmel se začne 
při broušení drolit, a tím je celá práce 
znehodnocena. Teprve na dokonale 
vyhlazený balzový povrch nanášíme 
potom další vrstvy laku.

Tmel z lepicího laku má jednu 
nevýhodu. Při vysychání mění svůj 
objem, a tak například prohlubeň v balze 
musíme většinou tmelit na několikrát. 
Tento nedostatek nemá tmel z epoxidové 
pryskyřice. Vzhledem k tvrdosti epoxidu 
však musíme ještě více dbát na to, 
abychom do něj dostali co nejvíce plnidla 
(zásypu či pilin). Samozřejmě i zde pak 
musíme počkat na dokonalé vytvrzení 
tmelu, jež trvá např. u ChS Epoxy 1200 
minimálně dva dny.

V současnosti je na našem trhu 
rovněž nabídka různých výborných 
dvousložkových hotových autotmelů, 
které lze dobře uplatnit i při tmelení balzy. 

Některé z nich ředitelné i vodou. Těmito 
tmely ovšem budeme spíše vyrovnávat 
prohlubně a vrypy, než abychom jimi 
tmelili například celý povrch křídla. 
Jednak jsou jejich částice přece jen trochu 
hrubší, než např.dětský pudr, jednak jsou 
tyto komerčně vyráběné tmely podstatně 
dražší.

Nakonec se ještě zmíníme o dnes 
nejčastější povrchové úpravě, tedy 
o potahování nažehlovacími fóliemi 
(Oracover, Oratex apod). Příprava kostry 
či balzového povrchu před nažehlením 
fólie se prakticky neliší od přípravy před 
potahováním papírem, až na jeden velmi 
podstatný rozdíl. Před nažehlováním 
potahované díly nikdy nelakujeme! Z laku 
se totiž ohřevem uvolňují plyny. A protože 
většina fólií je nepropustná, vznikají na 
povrchu nepěkné bubliny! Kostru před 
nažehlením tedy jen pečlivě vyhladíme 
a poté důkladně oprášíme jemným 
štětcem a vysajeme vysavačem nebo 
ofoukáme opatrně tlakovým vzduchem. 
Řádné očištění kostry je velmi důležité, 
neboť právě pod tenkou fólií je i se-
bemenší smítko vidět, a kromě toho fólie 
na zaprášeném povrchu špatně drží.

8. OPRAVOVÁNÍ MODELŮ 
Z BALZY

Umět správně opravit poškozený 
model přímo na letišti, zvláště v průběhu 
soutěže nebo i jen při cvičném létání, není 
vždycky jednoduché. (Asi nejsnadnější 
je to u modelů z EPP a podobných 
materiálů, kdy nám mnohdy postačí 
vteřinové lepidlo a aktivátor pro urychlení 
zaschnutí lepeného spoje.)

U modelů zhotovených z balzy je to 
však rozhodně snazší než u některých 
konstrukcí z jiných materiálů, dodržíme-li 
však několik základních předpokladů.

Oprava musí být taková, aby:
- vrátila modelu původní tvar a tuhost
- nenarušila příliš aerodynamický tvar 

(zejména u křídla a ocasních ploch)
- nezměnila nakroucení modelu 

(prakticky každý model je totiž nějak 
zkroucen)

- zachovala vzájemné nastavení 
jednotlivých částí modelu (úhel seřízení, 
vyosení motoru, vychýlení SOP, kolmost 
křídla vůči trupu apod.), jak je patrné 
z obrázku 78.

- nepoškodila celkovou povrchovou 
úpravu modelu

Poslední zásada platí zejména pro 
opravy v dílně, neboť na letišti se nám ji 
těžko podaří dodržet, zejména spěcháme-
li na opravu během soutěže.

Pro rychlé opravy potřebujeme mít 
s sebou na letišti některé pomůcky:

Rychleschnoucí acetonové lepidlo, bez 
něhož jsou opravy, zejména papírového 
potahu, nemyslitelné.

Kyanoakrylátové lepidlo (tzv. vteřinové, 
nyní nabízeno i řídké, střední, husté), 
s nímž velmi rychle opravíme praskliny 
tuhého potahu či ocasních ploch z plné 
balzy. Případně zlomené lišty a nosníky 
i případné trhliny v laminátových dílech 
(trup apod.). Řídké vteřinové lepidlo je 
na opravu laminátu podstatně vhodnější 
než oprava samotným epoxidem. Řídké 
lepidlo pronikne do všech trhlin beze 

zbytku a slepí i místa, která bychom 
epoxidem slepili pouze na povrchu. Na 
trhu je v současnosti takových lepidel 
velký výběr (i v přijatelných cenových 
relacích).

Rychleschnoucí (tzv. pětiminutové) 
epoxidové lepidlo nám poslouží při 
rozsáhlejších opravách, zejména 
v těch případech, kdy při havárii došlo 
k vydrolení okrajů prasklého místa.

Ocelové špendlíky se skleněnou či 
ještě lépe plastikovou hlavičkou (někdo 
má v zásobě třeba ještě modelářské 
špendlíky Modela). Špendlíky udržujeme 
stále čisté.

Ostrou žiletku nebo nůž s lámací 
čepelí (opět k dostání ve velkém výběru).

Různé lišty z tvrdší balzy, odřezky 
balzových prkének (tl. cca 1 a 2 mm), 
kousek hedvábí či silonové tkaniny, 
potahový papír (pokud máme model 
potažený papírem), tlustší (režnou) nit.

Pérové kolíčky na prádlo, hrubší 
a jemnější brusný papír, jehlové pilníky 
a další pomůcky a nářadí podle svých 
zvyklostí a zkušeností. 

První zásadou po havárii je, že pečlivě 
sesbíráme všechny části modelu, i jed-
notlivé úlomky, které přineseme do depa, 
ačkoliv obvykle máme chuť „už nikdy na 
model nesáhnout“ nebo jej „hned spálit“. 
Havarujeme-li poněkud dále od depa, 
většinou již při zpáteční cestě vyprchá 
první zlost a začneme přemýšlet, jak 
a co by šlo s modelem udělat a jak ho 
doma opravit. Než ale do depa dorazíme, 
začneme uvažovat, že by to možná šlo 
opravit aspoň provizorně ještě na letišti.

Podotkněme, že toto uvažování by se 
mělo týkat především havárií při soutěži; 
pokud s modelem praštíme při tréninku, 
je přece jen lepší ponechat rozsáhlejší 
opravu až do vybavené domácí dílny.

Dále citujme autora původních řádků 
o balze, tj. Rudolfa Černého: „Nikdy jsem 
nebyl ve své kůži, pokud jsem nemohl na 
soutěži křečovat, tj. spravovat model do 
poslední chvíle před startem. Téměř vždy 
jsem také obstál zejména proto, že jsem 
věděl, co a jak v dané chvíli a že jsem nikdy 
neklesal na mysli a neházel flintu do žita. 
Často jsem začínal výběrová soustředění 
pro mistrovství světa s jedním modelem 
nadranc a druhým mírně narušeným. 
Jednou mně přátelé nechtěně šlápli na 
ucho modelu, jindy jsem zase nechal 
doma vzpěry apod. I když vím, že dnes 
by už taková praxe nestačila, zmiňuji se 
o ní úmyslně, abych dokázal, že znalost 
oprav v terénu je velmi důležitá.“

(Důležité je však připomenout, že tehdy 
šlo o soutěže volných modelů. Obdobnou 
praxi rozhodně nelze doporučit například 
při létání s RC akrobaty či pylonovými 
modely. Ale i přesto to zůstává zajímavým  
svědectvím dané doby - pozn. redakce.)

Pojďme ale zpátky na plac. V depu 
rozložíme úlomky havarovaného modelu 
na plachtu nebo jinou vhodnou podložku 
(nikdy ne do trávy), všechno očistíme, 
jak od prachu, tak např. od paliva nebo 
mazání na gumu. Zjistíme na čem bude 
lepidlo schnout nejdéle (tím začneme) 

a stanovíme si postup.
RCM 
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