
BALZA (OCHROMA 
LAGOPUS) 

MODELÁØSKÝ CHLÉB
V létech 1967 až 1969 vycházel v časopisu Modelář seriál 

článků z pera Rudolfa Černého. Ten přinesl asi nejucelenější 
a nejrozsáhlejší soubor informací o balze, jaký byl kdy u nás 
publikován. Tehdy vzbudil velký čtenářský ohlas, takový, že jej 
o patnáct let později tehdejší podnik ÚV Svazarmu Modela 
vydal - doplněný a aktualizovaný - v publikaci Letecké modely 
4. Náklad této publikace byl ovšem nevelký, a navíc od té doby 
uplynulo opravdu mnoho let a tak není divu, že i dnes se potřeba 
zveřejnění informací o balze jeví, zejména pro mladší modeláře, 
velmi důležitá. Stejně jako kdysi, i my jsme uvažovali o úplně 
novém zpracování jiným autorem, ale dospěli jsme k závěru, 
že je to zbytečné. Základ původního seriálu tedy zůstal stejný, 
ovšem aktualizovaný o další poznatky a možnosti současného 
modelářského dění.

Redakce RCM ve spolupráci s fi rmou HVP modell

1.  část - O BALZE VŠEOBECNĚ
1.1. Odkud je balza?

Španělé po dobytí Střední a Jižní Ameriky zjistili, že již 
v dřívějších dobách zde Inkové používali lehké dřevo v kmenech 
na vory. Vor se řekne španělsky balsa. Zvláštní lehké dřevo 
dostalo tedy název podle svého použití a rozšířilo se do celého 
světa.

Pod názvem balza si každý odborník vybaví, že jde o nejlehčí 
dřevo na světě, za něž se - vzhledem k jeho vlastnostem - 
nenašla zatím všestranná náhrada ani v lehčených (pěněných) 
plastických hmotách.

Botanické jméno ochroma lagopus zahrnuje podle J. H. Pierce 
asi deset druhů balzy, jež mají svůj význam pro podrobnější 
zkoumání z vědeckého hlediska. Ochroma lagopus patří do rodu 
bombacaceae. Přirozeně se balza vyskytuje v tropické Americe 
a je rozšířena od Antil a jižního Mexika až do Kolumbie, Bolívie 
a Peru. Nejdůležitější země je Ekvádor.

Nejlépe se balze daří na rovníku v nadmořské výšce do 
1000 m, přednostně pak od 100 do 500 m. Průměrné roční dešťové 
srážky jsou vhodné od 1250 do 3000 mm, se suchým obdobím 
2 až 5 měsíců. Balzový strom je náročný na světlo, což vylučuje růst 
v plném zápoji. Roste proto v průsecích a na pokraji hustého lesa, 
kde tvoří čisté porosty. Dává přednost půdám s hlubokými nánosy 
a má schopnost se přizpůsobit až po půdy písčité, rozhodující je 
hloubka půdy. Vzhledem k podobným podmínkám se uskutečnily 
pokusy s pěstováním balzy na Jávě a v Kamerunu, výsledky však 
nebyly valné. Nepovedlo se to ostatně v osmdesátých létech ani 
Kubáncům, jejichž ostrov leží v přirozeném teritoriu výskytu balzy, 
údajně proto, že půda na Kubě obsahuje příliš mnoho soli.

Vzrůst balzy je pro naše podmínky nepředstavitelný, což 
ukazuje Tabulka průměrných hodnot:

V příznivých stanovištních podmínkách dosahují stromy ještě 
lepších výsledků. V sedmi létech mohou dorůst do výšky 20 m 
a dosáhnout průměru až 70 cm, ojediněle se vyskytují starší 
stromy 40 až 50 m vysoké o průměru 80 až 100 cm! Ve stáří 
kolem patnácti let je balza v plném rozvoji, dřevo má však dvakrát 
větší hmotnost než to, které se běžně prodává v obchodech. 
Proto se kmeny těží dříve, spodní hranicí těžby je pět let.

Balzu lze pěstovat na plantážích, výsledkem jsou pěkné přímé 
a cylindrické kmeny (tato balza nemá fl eky, které jsou způsobeny 
růstem větví a tlačením větve na střed stromu, kde vzniká právě 
hnědá skvrna, to na plantáži nenajdeme, protože větve jsou 
v samém zárodku ořezávány). Hnědé skvrny na balze nemají 
jakýkoli vliv na její pevnost, ale jsou pouze optickou záležitostí. 
Rozdíl mezi jádrovým a bělavým dřevem neexistuje. Kůra balzy je 
barvy červenohnědé a na vzduchu je výrazně světlejší. Samotné 
dřevo je barvy bílobéžové, čím tvrdší balza, tím víc přechází 
barva do červenohnědé. Stromy poraněné v průběhu růstu dávají 
nižší jakost. Balza se těží holosečným způsobem, k dalšímu 
zpracování se však vybírají pouze vhodné kmeny (na místě se 
nepálí, ale na vysušení 1 m³ se spálí 1 m³ špatné balzy). Je nutné 
vyloučit poškození kmenů při kácení, neboť jinak jsou snadno 
napadány dřevokaznými houbami a hmyzem. Čerstvě pokácené 
kmeny se musejí ihned zbavit kůry a dopravit k řece, po níž se 
plaví ve vorech k pilám na pobřeží oceánu. Při otálení v této fázi 
dřevo černá a znehodnocuje se.

Protože čerstvě pokácené kmeny mají hmotnost 300 až 400 kg 
a vysychají jen velmi pozvolna, nepřipadá v úvahu export balzy 
v tomto stavu. Kmeny se rozřezávají na poměrně malé hranoly, 
aby se co nejvíce zkrátila doba vysoušení. Ta trvá podle počasí 
2 až 6 měsíců (umělým sušením 14 dní). Dřevo se třídí jednak už 
při pořezu na pilách a také při kompletování do balíků k námořní 
přepravě.

1.2. Kvalita
Na světový trh přichází balza v kvalitativních skupinách, jež 

jsou označeny A, AA, AAA a B. U kvality A se toleruje jen menší 
znehodnocení, kdežto u kvality B může být znehodnocení větší 
a dřevo je proto určeno pro méně náročné použití (například 
na obaly). Vedle těchto dvou skupin je známá i tzv. lehká balza 
speciál, zvlášť vhodná pro modelářské účely. 

Z předcházejícího vyplývá, že balzové dřevo je velmi 
choulostivé, náchylné k poškození a snadno podléhá různým 
škůdcům. Každý kmen má více či méně odlišné technické kvality 
a dokonce dřevo z různých částí jednoho kmene vykazuje 
odlišnost mnohem větší, než různé kmeny u jiných dřevin. 
Vzhledem k tomu můžeme stanovit činitele, které mají rozhodující 
význam pro kvalitu balzového dřeva.

1.2.1 Věk porostu - dřeva
Stromy kácené příliš pozdě (10 až 15 let) a mimo plantáže dávají 

dřevo, jež není vhodné pro modelářské použití. Nejvhodnější stáří 
balzových stromů pro naše účely je od 6 do 10 let.

1.2.2. Barva dřeva
Barva dřeva je v zásadě přímo závislá na jeho stáří. Čím starší 

dřevo, tím má tmavší zbarvení a větší hmotnost. V některých 
případech je však tmavší zabarvení způsobeno špatnými 
povětrnostními vlivy ještě rostoucího stromu (málo vody). Barva 
dřeva z různých částí kmene není stejná.

Stáří (roky)          
   1        
   2      
   3      
   4    
   5     
   6   
   7   
   8    
  10   
  12   
  15   

Výška (m)         
2     
5   
7    
9   
11   
12    
13  
14    
16   
18   
19    

Průměr na patě kmene (cm)       
11
15
20
25
30
35
40
45
53
60
65
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1.2.3. Poranění kmene
Poranění kmene způsobuje nenormální růst a porušení 

fyzikálních i technických vlastností dřeva. Dále umožňuje 
napadení stromu dřevokaznými houbami, a tím i hnilobou, jež se 
projevuje jako ojedinělá hnízda ve dřevě nebo jako souvislé pásy.
1.2.4. Včasný odvoz dřeva z místa těžby

Včasný odvoz k dalšímu zpracování je nezbytný pro zachování 
dobré kvality. Právě na místě těžby totiž bývá balzové dřevo 
nejčastěji poškozováno dřevokazným hmyzem a houbami.

1.2.5. Povětrnostní podmínky v období sucha
Za příznivých podmínek je dřevo kvalitnější a stačí mu kratší 

doba k vyschnutí, což opět zmenšuje riziko znehodnocení. 
To jsou tedy hlavní činitele ovlivňující kvalitu dřeva. Obchod 

a spotřebitelé je sice nemohou ovlivnit, měli by je však znát pro 
nákup. Na vnější posuzování kvality má vliv i kvalita zpracování. 
Nutno uznat, že od roku 1989 se právě kvalita zpracování u nás 
obrovsky zlepšila.

1.3. Použití balzy
Použití balzy je pro výjimečné vlastnosti tohoto dřeva velmi 

široké a zdaleka se neomezuje jen na modelářství. Malá měrná 
hmotnost přímo předurčuje balzu pro záchranné plovací pásy, 
vory, bóje. Poslední dobou jde nejvíce balzy do velkých loděnic, 
kde se používá jako tlumicí prvek mezi venkovní a vnitřní pláště 
trupů lodí a zároveň i jako záchrana proti okamžitému potopení 
(nasákavost balzy je pomalá) apod. Proti nasáknutí vodou se 
používá parafín. Pro velmi dobré tepelně izolační vlastnosti (až 
do -250 °C) je balza mimořádně vhodná pro chladírenská zařízení 
a používá se i jako izolace v kosmických tělesech (je už na Měsíci 
v amerických sondách). Je rovněž velmi dobrým elektrickým 
izolantem. Rozsáhlé je využití balzy na obaly v letecké přepravě. 
V letecké technice se balza osvědčila i jako konstrukční materiál 
(například proslavený letoun de Havilland Mosquito, z jehož vraků 
čerpali naši modeláři balzu v poválečných létech). 

Významnou úlohu má balza v průmyslu hraček, v ortopedii 
a v rybářských potřebách. Využití je možné i v nábytkářském 
průmyslu, zkoušela se i výroba celulózy a papíru. Balza rovněž 
slouží jako náhrada korku při výrobě linolea, používá se na výplně 
speciálních lyží, nezanedbatelná je i její spotřeba ve filmovém 
průmyslu a pro mnohé další účely.                                                   

2. část - BALZA V MODELÁŘSKÉ PRAXI
2.1. Pevnost a hmotnost

Balza je pro modeláře tím nejzákladnějším materiálem, 
podobně jako pro pekaře mouka nebo pro zedníky cihla. A zrovna 
tak, jako se dá ze stejné mouky upéci chleba dobrý i špatný, z cihel 
postavit dům masívní i chatrný, i s balzou se musí umět pracovat. 
Nerespektování základních zásad práce s balzou vede často 
k tomu, že postavené modely se od sebe velmi liší. Jeden modelář 
má to štěstí, že v jeho stavebnici jsou díly ze správné balzy. Je 
s výkony modelu spokojen a nemůže si jej vynachválit. Další 
naproti tomu za stejné peníze obdrží stavebnici, z níž sestavený 
model při prvním letu rozbije, protože volba balzy dopadla 
náhodou zcela opačně. (Samozřejmě za předpokladu, že výrobce 
balzu na jednotlivé díly netřídí.) Nejčastěji to bývá tak, že trup je 
právě z toho nejměkčího kousku, kdežto křídla z těžké a tvrdé 
balzy by snad odolala i přejetí parním válcem. 

Naštěstí právě naši výrobci v převážné většině balzu 
do stavebnic třídí, nedá se to však říci o některých - i dosti 
renomovaných - zahraničních výrobcích stavebnic. 

Samozřejmě to, co bylo řečeno, platí i pro ty z nás, kteří si 
chtějí postavit model vlastní konstrukce nebo jen podle plánku, 
nikoliv ze stavebnice. Chceme-li tedy z balzy stavět s úspěchem, 
musíme znát její zvláštnosti, umět ji třídit a zpracovávat vhodným 
způsobem. 

Neocenitelnou předností balzy je to, že se dá snadno 
opracovávat a spojovat. Při správném způsobu lepení dosáhneme 
dokonce větší pevnosti ve spoji než v samotném balzovém dřevě. 
K opracovávání stačí nemnoho nástrojů, zejména máme-li balzu 
již v prkénkách patřičných tlouštěk.   

Při práci s balzou je však třeba znát i její nevýhody. Kvalita 

balzového dřeva je velmi různá, takže z jednoho hranolu 
můžeme získat prkénka značně rozdílné kvality. To vše je třeba 
mít na paměti zejména při výběru balzy. Jinak se může stát, že 
zhotovíme například žebra křídla ze zdánlivě stejných prkének, 
ale část žeber bude jiné kvality a křídlo se zbortí.

Měrná hmotnost balzy je asi od 60 až do 350 kg/m³ (poslední 
léta se zvyšuje hmotnost z důvodu velké poptávky a těžby tzv. 
plané balzy; tzn. že roste jako u nás bříza - je to plevel). Pro 
potřeby modelářského využití se používá balza v gramáži od 80 
do max. 220 kg/m³; a to už je pro modeláře tzv. BUK. Nelze však 
říci, že čím je balza lehčí, tím je méně pevná, a naopak (není to 
pravda - z 80 % záleží na řezu balzy). Většina zahraničních firem 
třídí proto pro modeláře balzu na měkkou (soft), střední (medium) 
a tvrdou (hard). V některých odborných časopisech je však 
tříděna daleko pečlivěji, dokonce až na osm, deset druhů.

Rozdíly v pevnosti a hmotnosti balzy lze částečně vyrovnat 
při konstrukci modelu. Máme-li lehčí balzu, musíme zvětšovat 
rozměry všech dílů, a naopak u tvrdší balzy zmenšujeme 
hmotnost použitím menších rozměrů (průřezy nosníků, podélníků 
trupu, tloušťky atp.). Obě varianty mají přednosti i nevýhody. 
Použitím menších rozměrů a tvrdší balzy dosáhneme častěji 
větší pevnosti, materiál se však hůře zpracovává, nehledě na to, 
že například podélníky trupu se pnutím potahového papíru mezi 
přepážkami prohnou. Při volbě větších rozměrů je však třeba 
postupovat velmi opatrně, aby se hmotnost neúměrně nezvětšila. 
Při použití příliš měkké balzy je nebezpečí, že se celá konstrukce 
zejména po vypnutí potahu zbortí.

Uvádíme proto aspoň zhruba přehled druhů balzy 
doporučovaných pro jednotlivé části modelu:

DRUH BALZY  
zvlášť lehká do 90 g/dm³
        
                
 

lehká  do 110 g/dm³

             
        
            
            

středně lehká do 130 g/dm³
  
               
              
               

střední  do 160 g/dm³
 
              
             
      
            
           

tvrdá  do 190 g/dm³

             

            
velmi tvrdá  nad 190 g/dm³
   

JEJÍ POUŽITÍ

- halové (pokojové) modely
- křídla (plná) házecích kluzáků
- různé výplně nebo ukončení 
  nosných ploch volných modelů

- poloplné či dlabané trupy volných
  modelů
- potah náběžných částí nebo i celých 
  křídel a ocasních ploch  
- celobalzová křídla malých modelů
- výplně trupu i křídel a ocasních 
  ploch
- vrtule pro malé modely na gumu

- poloplné či dlabané trupy 
  upoutaných a RC modelů
- odtokové a náběžné lišty menších 
  a středních modelů 
- celobalzová křídla a VOP větších 
  modelů
- příhradové konstrukce trupů 
  z prkének

- příčky u konstrukčních trupů
- náběžné a odtokové lišty větších
  modelů
- plná celobalzová křídla a ocasní 
  plochy upoutaných modelů  
- žebra
- podélníky trupu u malých a středně
  velkých modelů 
- celobalzové vrtule pro modely F1B

- nosníky křídla
- podélníky trupu větších modelů 
  nebo podélníky malých rozměrů  
- středová žebra menších modelů

- hlavní nosníky velkých, upoutaných 
  a RC modelů  
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Druh balzy se v praxi zjišťuje vzájemným porovnáváním 
rozměrů a hmotnosti jednotlivých prkének, odhadem také podle 
zbarvení. Dříve platilo (i když ne zcela), že světlejší balza bývá 
lehčí, zatímco tmavší má větší hmotnost. To není vždy pravda, 
poslední dobou (přibližně asi 5 let) to už neplatí vůbec. Barva 
je většinou podle lokality, kde byla balza vytěžena (dnes je 
nesvětlejší balza z lokalit „Papua New Quinea“ a Austrálie). Velmi 
používanou metodou je vryp nehtem, který při určité praxi umožní 
poměrně přesný odhad. V této souvislosti je dobré připomenout, 
že tvrdší balza se snáze řeže na prkénka, a proto také při výběru 
snáze najdeme tvrdší balzu mezi tenčími prkénky.

2.2. Řezání balzy
Velmi záleží na způsobu řezání. Stále platí, že s nejmenším 

prořezem, a tedy i odpadem, lze balzu nařezat na pásové pile. 
Řez po pásové pile může však být nečistý (chlupatý) a nerovný, 
se stopami každého oběhu pásu. Pokud se však na pásu nešetří 
a koupí se pás kvalitní je řez čistý tak, že na obroušení stačí cca 
0,8 mm. 

2.3. Tři řezy balzy
Při výběru i řezání dřeva pro jednotlivé části modelů je důležitý 

tzv. řez dřeva. Podle orientace let rozeznáváme tři řezy dřeva. 
POZOR! Na balze jsou lépe vidět její vlásečnice, které jsou i na 
obrázku a podle těchto vlásečnic se balsa mnohem lépe rozděluje, 
než podle kruhových let (ty na tenčích prkénkách opravdu 
nenajdete).

Prkénka řezaná podle řezu A používáme zpravidla na 
potahování zakřivených ploch, na skořepinové stáčené trupy 
a zadní části trupů halových modelů, na žebra halových modelů, 
tuhý potah křídel a ocasních ploch (celých či částí).

Prkénka řezaná podle řezu B se hodí na většinu ostatních částí 
modelu. Je ovšem třeba každé prkénko vyzkoušet, neboť jejich 
léta mají různý sklon. Nejhůře se také rozpoznávají, tvoří totiž 
přechod od řezu A až k řezu B.  

Prkénka řezaná podle řezu C – tzv. zrcadélková balza, se hodí 
na většinu ostatních částí modelu: žebra, nosníky, stínové trupy 
atd. Prkénko řezu C však nejde příčně ohýbat, aniž by neprasklo, 
a nelze je ani stočit, jako prkénko řezu A.

Při konstrukci modelu a výběru stavebního materiálu je třeba vzít 
v úvahu všechna uvedená hlediska. Měrná hmotnost balzy i druh 
řezu jsou základními, a přesto značně zanedbávanými hledisky 
při stavbě modelu. I když výběr balzy v obchodech bude zřejmě 
věčným problémem, alespoň v rámci možností doporučujeme 
s balzou takto pracovat.

Všechno, co bylo řečeno, se týká údobí, kdy se modelář ke 
stavbě modelu teprve připravuje, kdy konstruuje, počítá a vybírá 
materiál.
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