
Oprava nosných ploch
Oprava prasklého nebo roztrženého 

potahu se sice netýká přímo balzy, ale pro 
úplnost se o ní zmíníme také.

Prasklý potah opravíme nejlépe tzv. 
sešitím. V místě spoje natřeme okraje 
papíru rychleschnoucím acetonovým 
lepidlem a prokládáme střídavě špendlíky 
tak, že na jedné straně trhliny je špendlík 
vně a na protější uvnitř potahu (obr. 79). 
Lepidlo musí spojit obě části potahu. 
Při lepení držíme špendlíky tak dlouho, 
dokud se nevytvoří na povrchu povlak. 
Ten už udrží papír při sobě, než lepidlo 
dokonale zaschne. Postupujeme po 
částech od konce trhliny ke středu 
(rovněž obr. 79). Neustále dbáme, aby 
lepidlo tvořilo souvislou vrstvu, jinak by 
konce potahu ztvrdly, zkroutily se a těžko 
bychom je spojovali znovu. Před úplným 
zaschnutím (když však již lepidlo pevně 
drží okraje papíru u sebe) vytáhneme 
postupně všechny špendlíky (nejlépe již 
osvědčeným jejich mírným pootáčením). 
Podle potřeby spoj znovu potřeme tenkou 
vrstvou lepidla a rozetřeme. Po úplném 
zaschnutí spoj přelakujeme řídkým 
lakem. Lepidlo tím znovu trochu změkne 
a pak stáhne papír k sobě tak, že často 
ani nepoznáme místo trhliny.

Nevýhodou takového způsobu je, že 
celé místo spoje ztvrdne a časem může 
začít praskat. Proto velké praskliny 
potahu spravíme defi nitivně až doma.  
Vyřízneme celou poškozenou část 
a potáhneme ji znovu. Postup je stejný, 

jako u dále popsaného způsobu opravy 
potahu na letišti.

Někdy se totiž stane, že potah je 
zatržen do skoby, nebo je kus vytržen 
či vůbec chybí. Malé díry opravujeme 
v největší nouzi záplatou a k přelakování 
papíru použijeme rovněž lepidlo, které 
rozetřeme (např. prstem). Taková oprava je 
bezesporu nejrychlejší, avšak často velmi 
nevzhledná. Většinou vyřezáváme celou 
část potahu až k místu, kde je nalepen 
na lištu, žebro atp. Předem vystřihneme 
příslušně velkou záplatu, okraje natřeme 
lepidlem, záplatu přiložíme a snažíme 
se napínáním za okraje potah vypnout 
a vyrovnat. Po zaschnutí lepených okrajů 
papír prolakujeme vypínacím lakem 
(v nouzi potřeme lepidlem).
Oprava lišt

Před započetím práce na kostře je 
zapotřebí odstranit potah. Není-li příliš 
roztrhán, nebo není-li ani poškozen, 
stačí jej rozříznout žiletkou tak, aby 
místo opravy bylo dobře přístupné. 
Papír odehneme a zajistíme špendlíky: 
ohýbáme obloukem (nepřehýbáme ostře). 
Po dokončení opravy a zabroušení kostry 
přilepíme papír opět výše popsaným 
sešíváním.

Hlavní druhy oprav:
a) Lištu zlomenou podélně potřeme 

v místě zlomu lepidlem a zmáčkneme 
pérovými kolíčky na prádlo (obr. 80). Po 
zaschnutí je dobře slepený spoj dokonce 
pevnější než okolní balsa.

b) Vícenásobně zlomenou lištu 
většinou vyřízneme a nastavíme šikmými 
spoji. 

c) Zvlášť namáhanou lištu často 
zesílíme podložením a dobře prolepíme.

d) Skříňový nosník opravíme a vy-
ztužíme vložením bambusové 
(borovicové) výplně (obr. 81), případně 
opravované místo ovineme tenkou 
tkaninou a prolepíme.

e) Zlomenou odtokovou lištu 
většinou vyřízneme, vlepíme kus nové 
nezešikmené lišty příslušných rozměrů 
a po zaschnutí lepidla seřízneme. Po 
dobu schnutí přiložíme zvnějšku tlustší 
lišty, abychom udrželi rovinu.

f) Balzový potah křídla je většinou 
jednodušší vyříznout a vložit nový plátek 
balzy než vlepovat odštěpky, které dají 
jenom zborcenou plochu (obr. 82). 
Po zaschnutí obrousíme nerovnosti, 
polepíme papírem a nejméně dvakrát 
lakujeme (nebo přetřeme lepidlem).

g) Obdobně opravujeme i roztříštěná 
žebra (obr. 83).

h) Nejhůře se spravuje střed křídla 
u spoje. Tady se často nevyhneme 

zesílení celé střední části nalepením 
celobalzového – lépe překližkového – 
potahu (obr. 84).
Ulomená SOP

Ulomenou SOP přilepujeme zásadně 
natupo; po zaschnutí drží stejně dobře, 
jako před havárií. Zvýšenou pozornost 
pak vyžaduje zalétávání, neboť i malé 
vychýlení – zvláště u rychlých modelů 
– znamená velké změny. Natupo však 
nemůžeme slepovat vzpěrky, různé 
kolíčky atp. Musíme je podložit a často 
i ovázat nití.
Zlomený trup

Při větších haváriích často zlomíme 
trup. To je nepříjemná oprava zvláště 
u motorových modelů, kde kostra bývá 
promaštěna palivem a lepidlo špatně 
drží (vyjma lepidel vteřinových). Proto 
zejména v přední části motorového 
modelu používáme kromě lepidla i jiné 
druhy materiálů (šrouby, drát, tkanina, 
překližka atd.) k vyztužení poškozeného 
místa.

9. ZÁVĚREM
Chtěli jsme práci s balzou přiblížit 

zejména začínajícím modelářům, proto 
jsme se zaměřili především na jednodušší 
modely. Balza je mezi „modelářskými 
materiály“ jakousi stálicí, i když nyní je již 
často nahrazována nebo kombinována 
s lamináty, plastickými i pěnovými 
hmotami. Využíván je také uhlík.
Tak, jako všechna řemesla, i práce s balzou 
vyžaduje především cit pro materiál, 
teprve tak lze zhotovit dokonalé „výrobky“.
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