
3. ŘEZNÉ NÁSTROJE NA BALZU
Balzoříz (Balzořez)

Balzořez je velmi používaným i když
 možná pro mnohé ze začínajících 
modelářů zcela neznámým nástrojem. 
Je určen zejména k řezání balzových 
lišt. (U nás jej zhruba v druhé polovině 
osmdesátých let vyráběl podnik Modela, 
dnes ho na pultech modelářských 
prodejen většinou nenajdeme. Jeho 
domácí zhotovení je ale celkem snadné 
a výhody, které poskytuje, bohatě 
vynahradí čas této práci věnovaný.)          

Balzoříz existuje v mnoha variantách. 
Tu asi nejobvyklejší ukazuje obrázek 1. 
Dřevěná nebo kovová základní deska 
je ze dvou nestejných dílů, spojených 
dvěma šrouby (u dřevěné základní desky 
dvěma vruty většího průměru). Spoj obou 
dílů musí být rovný, hladký a těsný, neboť 
bude svírat vlastní řezací nástroj – holicí 
čepelku. Čepelka vyčnívá jen o něco 

více, než je tloušťka řezaného prkénka. 
Hodí se jenom kvalitní a nejtlustší (0,10 
až 0,13 mm) čepelky, aby v řezané balze 
neuhýbaly. Při řezání tlustších prkének 
(od 5 mm) je nejlepší umístit stupňovitě 
za sebou několik ostří tak, aby každé 
řezalo jen asi 1 mm (obr. 2 - pohled 
z boku). Takto uspořádaným nástrojem 
pak uřízneme pěkně rovně i tvrdou balzu. 

Jestliže kousky čepelky nedrží 
dostatečně pevně jen sevřením mezi 
oběma díly základní desky, vypomůžeme 
si lepidlem (lze doporučit běžné 
nitrocelulózové, aby při případném 
poškození šla čepelka snadno vyměnit). 
Čepelku rozlamujeme opatrně kleštěmi. 
Pozor na oči! Vezmeme si ochranné brýle 
nebo raději dáme ruce pod stůl a tam 
čepelku zlomíme.

Při řezání vedeme prkénko příložnou 
deskou, upevněnou nejlépe dvěma 
šrouby s křídlovými maticemi. Oválné 
otvory umožňují nastavit různé šířky 
řezaných lišt. Musíme však dbát na to, 
aby příložná deska byla vždy přesně 
rovnoběžně s čepelkami. (Správné 
i špatné nastavení viz obr. 3.) Přípustná je 
pouze nepatrná odchylka do asi 0,5 mm 
na celou délku balzořízu a ještě tak, aby 
se směrem ke konci řezu nastavená šířka 
mírně zmenšovala. V takovém případě 
je totiž řezané prkénko neustále tlačeno 
k příložné desce a nehrozí nebezpečí, 
že vyjede z roviny řezu a řezaná lišta se 
zúží. Dále je nutné, aby rovina příložné 
desky, která vede řezané prkénko, byla 

kolmá na základní desku. S popsaným 
nástrojem lze zpracovávat i lišty o průřezu 
0,6x0,9 mm, např. pro halové modely.

Holicí čepelka (žiletka)
Žiletka je nejběžnější, poměrně 

nebezpečný, ale asi nejpoužívanější 
nástroj k opracovávání balzy. Hodí se 
však k řezání prkének do tloušťky jen asi 
2 mm. Ostrá žiletka však způsobí velmi 
snadno poranění, proto se doporučuje 
opatřit ji ochranným držákem. Jeho 
určitou nevýhodou je snížení citu 
v prstech. Přelepení jednoho ostří několika 
vrstvami leukoplasti tuto nevýhodu nemá, 
je ale zase nutné dávat pozor, aby se 
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leukoplast v průběhu používání žiletky 
neporušila. Při řezání žiletkou je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost kolmosti 
řezu, neboť, obdobně jako v balzořízu, 
může v materiálu „bruslit“ nebo ji můžeme 
i špatně vést. Daleko vhodnější je použít 
„nůž“ z modelářského hoblíku nebo ještě 
lépe nůž s „odlamovací“ čepelí (viz dále).  

X-acto (obr. 4)
X-acto je obchodní název uni-

verzálního nástroje na řezání balzy, který 
se stal v modelářství pojmem. Dnes už 
podobné nástroje vyrábí celá řada firem 
např. pod názvem Excel (obdobný držák 
s výměnnými čepelemi nabízela pod 
názvem „Balzořez“ před rokem 1989 
i firma Druopta Praha). Jde o držátka se 
sadou výměnných nožů, uzpůsobených 
pro jednotlivé operace. Nože musí být 
z trvanlivé oceli a velmi ostré, jinak se řez 
znehodnocuje prolamováním okrajů.

Lékařský skalpel
Skalpel byl u nás dříve náhradou 

nožů typu X-acto. Je k dostání v několika 
druzích, buď jako jeden celistvý nůž nebo 
i jako násada s výměnnými noži. Tvary 
těchto nožů nejsou sice navrhovány pro 
modelářské použití, ale to příliš nevadí. 
Velmi vhodný je jemný oční skalpel.

Nůž s lámací čepelí
Ten se stal zhruba v posledních dvaceti 

létech tak řečeno modelářským hitem. 
Jde o plastikovou či kovovou rukojeť, 
v níž je zasunovací čepel s rýhami. Díky 
těmto rýhám se čepel při otupení ostří po 
jednotlivých dílcích snadno odlomí, takže 
nůž je stále dokonale ostrý. Samotné 
čepele jsou výměnné a lze je dokoupit 
i samostatně. Téměř všechny nože 
(„střenky“) těchto typů jsou vybaveny 
aretací vysunuté čepele. Lámací nože 
jsou vyráběny v mnoha velikostech, 
pro řezání tenčí balzy jsou vhodnější 
malé (cena cca od 20 Kč). Samozřejmě 
v modelařině využijeme i ty větší. S nimi 
se dobře řeže nejen tlustší či velmi tvrdá 
balza, ale i tenká překližka a smrkové lišty 
(různé z výše vyjmenovaných nástrojů 
jsou na obr. 4a).  

Lupenková (lupénková) pilka, pilka na 
kov

Zmíněné pilky a podobné nástroje 
na dřevo jsou pochopitelně rovněž 
použitelné, zejména pro hrubé řezání 
větších bloků a tlustších prkének. Je jen 
třeba více než u tuzemských dřev dávat 
pozor na směr let řezané balzy. Řežeme-
li balzu po létech, pilka se sice velmi 
rychle zařezává, má však také snahu 
ujíždět ze směru. List běžné zámečnické 
pilky na kov má tu výhodu, že při řezání 
s ním vzniká 1mm prořez, čehož můžeme 
dobře využít například při řezání zářezů 
pro žebra v odtokové liště nebo naopak 
při řezání zářezů pro podélníky do žeber. 
Stačí k sobě pevně sešroubovat dva, tři 
či více listů, podle toho, jak chceme mít 
zářez široký.

Žiletkové pilky
Ty se na náš trh dostaly až po roce 1989. 

Jsou velmi tenké, ty nejtenčí jsou opravdu 
zubaté žiletky. Proto mají minimální 
prořez a díky kvalitnímu materiálu se při 
řezání dřeva prakticky neztupí. Hodí se 
na jemné řezání zejména tvrdší a tlustší 
balzy. Prodávají se v různých velikostech 
a jemnostech zubů.

4. OPRACOVÁNÍ BALZY
Řezání

Řežeme-li nožem z jednoho tlustšího 
prkénka více lišt, označíme nejprve 
společnou délku lišt, eventuálně další 
potřebné rozměry, ať nám nezbude 
hluboko naříznuté prkénko. 

Při ořezávání lišt z obou stran sice 
snáze dosáhneme pravoúhlého průřezu, 
ale je dost problematické se přesně strefit 
a odbrousit „schod“ je složité. 

Řežeme-li sbíhavé lišty (například 
odtokové), dosáhneme lepšího výsledku 
budou -li mít společnou šikmou základnu, 
úhel zkosení bude dokonale shodný 
a žádný odpad (obr. 5). 
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Přes léta řežeme nožem (žiletkou) 
jen tenčí prkénka, tlustší řežeme raději 
jemnou pilkou. Další způsoby a zvláštnosti 
– viz obr. 6:

a) Lišty malého průřezu řežeme ostrým 
nožem, větší průřezy nejlépe žiletkovou 
pilkou.

b) Řežeme-li prkénko po délce šikmo, 
vedeme nůž tak, že snaha sledovat 
léta dřeva jej stále přitlačuje k pravítku 
a v případě prasknutí prkénka bude 
prasklina vně řezané plochy.

c) Tlustší prkénka nejlépe řežeme 
jemnou pilkou naplocho.

d) Zakřivený tvar řežeme nožem v tom 
směru, aby případné vyjetí nože z řezu 
(po létech) směřovalo vně dílu.

e) Z tlustšího prkénka vyřezáváme díly 
zakřiveného obrysu lupenkovou pilkou 
s přídavkem na obroušení.

f) Tenké prkénko řežeme napříč let 
z obou stran, jinak hrozí nebezpečí, že se 
u konce část vytrhne.

g) Z bloku řežeme, kam až můžeme, 
listovou pilkou, lupenková nezaručuje 
pravoúhlý řez.

Broušení balzy
K obroušení balzy je nejlépe upevnit 

brusný (smirkový) papír (plátno) na 
vhodný špalík, například i tvarový, ze 
dřeva či korku (obr. 7). Důležité však je, 
aby základna špalíku byla vždy rovná 
a brusný papír byl napnutý. Úplně nejlepší 

je papír na špalík nalepit. Přeci jen balza 
je velmi měkká a tak je životnost dlouhá. 
Jen tak můžeme s úspěchem vybrousit 
případné nerovnosti prkének. Nezkoušejte 
brousit bez podložky (špalíku), protože 
tak jenom okopírujete všechny nerovnosti 
nebo je ještě zvětšíte. Čím jemnější 
povrch chceme mít, tím jemnější brusný 
materiál použijeme. Vyvarujeme se však 
i používání příliš hrubých papírů, ty 
totiž zanechávají v balze hluboké rýhy. 
Chceme-li dosáhnout zvláště dokonalého 
povrchu, celý jej po vyhlazení navlhčíme. 
Tím vystoupí léta z dřeva a ta po uschnutí 
opět vyhladíme. Postup opakujeme 
několikrát, až je povrch dokonale hladký. 
Pokud budeme balzu potahovat papírem, 
vlhčíme ji vodou, budeme-li ji však pouze 
lakovat, použijeme řídký lak. I o broušení 
však platí, že „všeho moc škodí“. Snažme 
se vždy napřed ořezat nebo ohoblovat 
co nejvíce materiálu a brusme jen tolik, 
kolik je nezbytně nutné. Za příklad nám 
může posloužit odtoková lišta obvyklého 
trojúhelníkového průřezu. Děláme-li 
ji z balzového prkénka, postupujeme 
nejlépe tak, že nejprve nožem 
opatrně seřežeme, co se dá (případně 
ohoblujeme hoblíkem), pak hrubším 
brusným papírem, pohyby napříč letům 
dřeva, zlehka zarovnáme a teprve potom 
lištu vyhladíme. Nikdy balzu nebrousíme 
„po létech“, tím jenom zatlačíme měkčí 
vlákna do materiálu nebo jimi zalepíme 

brusný papír. Vždy brousíme napříč letům 
v jednom směru. Větší plochy pro snadné 
„samočištění“ brusného papíru brousíme 
nejlépe v kruzích. Na broušenou lištu 
tlačíme co nejméně, jinak se materiál 
na této straně zhutní a lišta se prohne 
jako luk. I když ji zase srovnáme, různá 
hustota povrchů zůstane a můžeme 
očekávat, že se po potažení a nalakování 
modelu zkroutí třeba do tvaru S.

RCM
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