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6 - Stavba jednotlivých částí mo-
delu z balzy

Žebra křídla a ocasních ploch
Při výběru prkének, z nichž chceme 

zhotovit žebra, dbáme na stejnorodost 
dřeva. Často se stává, že prkénko je na 
jednom okraji měkké a na druhém tvrdé 
(obr. 13), rovněž příliš křivé prkénko 
je nevhodné, zejména pro větší žebra. 
Pokud přesto máme žebra z balzy různé 
tvrdosti, dáváme vždy na střední část 
křídla žebra tvrdší (tedy i těžší) a na konec 
žebra lehčí. Samozřejmě, pokud máme 
nebroušenou balzu, zbavíme před zpra-
cováním balzové prkénko všech „chlupů“ 
a vyhladíme je. Zářezy pro lišty v žebrech 
vybrousíme (vyrobíme) s minimální vůlí. 
Po oddělení jednotlivých žeber klade 
balza menší odpor, snáze se zmáčkne, 

a lišty by ve volných zářezech nedržely. 
Velmi důležitý pro pevnost žeber (obdob-
ně jako u překližky) je směr let dřeva. 
Platí zásada, že léta mají být rovnoběžná 
s nejdelším rozměrem součásti (obr. 14). 
Nelze ji však uplatňovat zcela bezmyšlen-
kovitě. U tenkých žeber, zejména pokud 
jsou v odtokové části více zakřivená, 
musíme přihlížet více k tomu, aby v této 
části nebyla léta probíhající mezi dol-
ní a horní stranou žebra příliš krátká 
a aby tedy takové místo nebylo náchyl-
né k prasknutí. Balzová žebra nesmě-
jí být příliš zeslabena zářezy pro lišty. 
Nebezpečí deformace žebra je v takovém 
případě značné, zejména pokud lišta 
jde do zářezu příliš těsně (obr. 15 a 16). 
V opačném případě, tedy při příliš velkém 
zářezu, zase lišta v žebru nedrží a zejmé-
na acetonové lepidlo (např. Kanagom), 

které se při schnutí smršťuje, může žebro 
zdeformovat. Nemůžeme-li do tenkého 
profi lu umístit lišty dostatečného průře-
zu, nezbývá než volit jiný nosný systém 
(obr. 17). Žebra zhotovujeme několika 
způsoby. Uvedeme jen ten nejpoužíva-
nější, který je i nejsnadnější a přitom nej-
přesnější. Z překližky tlusté nejméně 
1 až 1,5 mm zhotovíme dvě přesná vzo-
rová žebra – šablony. Opracováváme 
je samozřejmě společně a od sebe je
oddělíme až po úplném dokončení (včet-
ně zářezů). Překopírování profi lu a také 
zhotovení věnujeme velkou péči! Protože 
jaké si uděláme šablony, taková budeme 
mít žebra a tím i celé křídlo. Při roz-
mísťování lišt nosníků počítáme s pone-
cháním většího „masa“ mezi zářezy 
a hranou profi lu, protože balzová žebra 
nebudou ani zdaleka tak pevná, jako 
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překližkové šablony. Současně se šablo-
nami musíme mít připraveny i všechny 
lišty křídla, abychom zářezy dělali přesně 
na míru. Zářezy děláme o něco hlubší, 
než je výška lišty, neboť jinak – ve snaze 
domáčknout lištu do zářezu – bychom 
mohli žebro zdeformovat. Do šablon 
uděláme malé otvory pro špendlíky, jimiž 
spojujeme balzová žebra se šablonami 
(obr. 18). Prkénko balzy rozřežeme na 
destičky o něco větší, než budou že-
bra (obr. 19). Pak mezi dvě šablony 
spojíme spíchnutím tolik destiček, kolik 
žeber potřebujeme na jednu ucelenou 
část kostry (například levá střední část 
křídla, pravé ucho apod.). Šablony při-
pevníme tak, aby žebra ze všech prkének 
zaručeně vyšla. Žebra opracujeme 
nahrubo nejlépe ostrým nožem (Pozor, 
nerozštípnout!) nebo ostrým hoblíkem na 
balzu, později rašplí nebo středně hrubým 
pilníkem na kov (musí být ostrý, nejlépe 
nový). Pilujeme napříč žeber a dáváme 
pozor, abychom nepoškodili šablony 
(obr. 20). Pro kontrolu „přebroušení“ je 
vhodné natřít obvod šablony barvou, 
nebo počmárat černým fixem a hned je 
vidět, kde si „šmirgl škrábl“. Na čisto že-

bra dobrousíme brusným papírem při-
pevněným na větší nové podložce. 
Zkušení modeláři si zhotovují šablony 
raději z plechu, protože zejména větší 
model má tolik žeber, že je zapotřebí 
použít šablony i několikrát po sobě, 
např. šestkrát až osmkrát. A i při malém 
poškození překližkové šablony při každé 
sérii je pak rozdíl mezi prvním a posled-
ním žebrem dost značný. Zářezy pro liš-
ty děláme vždy až naposled. Používáme 
jehlové pilníky a dbáme zejména na 
ostré přechody a rohy. Větší zářezy 
můžeme připravit nahrubo jemnou pilkou 
a pak dokončit pilníkem. Opět pozor na 
šablonu, jinak bude zářez v posledním 
žebru úplně jiný než v tom prvním. Na 
takto dokončených žebrech už nic neu-
pravujeme, a přestože jsou jedno jako 
druhé, snažíme se je nesmíchat a klást 
je do křídla v témž pořadí, jak byla vedle 
sebe broušena.

Pozn.: Ještě než se vytáhne poslední 
špendlík nebo spojovací tyčka z bloku, je 
vhodné očíslovat pořadí žeber. 

Při sestavování křídla se hledíme vy-

varovat všech již zmíněných chyb, zej-
ména zborcení rohů, deformování tvaru 
žebra, přečnívání lišt přes obrys žebra 
apod. (obr. 21). Je třeba pečlivě připravit 
spojení žeber s odtokovou lištou, aby tvar 
profilu byl dodržen přesně (obr. 22). Že-
bra lze vyrobit i jinými způsoby. Zkušení 
modeláři je vyřezávají skalpelem nebo 
žiletkou jednotlivě z prkének přímo do 
konečného tvaru včetně zářezů. Taková 
metoda je ale velmi obtížná a proto i málo 
používaná. Další způsob je vhodný zej-
ména pro modelářské kroužky, jejichž ve-
doucí má přístup k dřevoobráběcím stro-
jům (především k CNC frézce). Nebo se 
zhotoví celý blok ve tvaru žebra a ten pak 
je po dokončení rozřezán.

Lišty náběžné
Zatímco u modelů z tuzemského ma-

teriálu (tj. ze smrkových lišt a překliž-
kových či dýhových žeber) je náběžná liš-
ta nejčastěji jen zasunuta do středového 
zářezu v žebru (opět obr. 22), při stavbě 
z balzy se takového způsobu zpravidla 
nepoužívá. Lišta z balzy musí mít totiž 
dostatečně velký průřez, chceme-li u ní 
dodržet odolnost nezbytnou právě pro 
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náběžnou lištu. Taková lišta se ovšem 
těžko vejde do úzkého nosu žebra. Ta-
kové špičky se lámou a na náběžné čás-
ti vznikají po potažení nepěkné vrásky. 
Proto se u balzových konstrukcí setkáme 
s náběžnými lištami, které nahrazují 
celý nos profilu. Nejužívanější je způsob 
uvedený na dalším obrázku jako první 
(obr. 23). Začínající modeláři však málo-
kdy dokáží opracovat náběžnou lištu 
přesně. Zpravidla to dopadne špatně – viz 
obr. 24 a 25 (to vznikne tím, že modelář 

při broušení obrousí hrany tenkých žeber). 
Lištu odřízneme s malým přídavkem, pro-
tože po uvolnění od prkénka se obvykle 
prohne. Proto ji pak musíme dobrousit tak, 
aby zmizelo jak „břicho“ na jedné straně, 
tak „rohy“ na druhé straně. Což platí 
pro všechny typy  balzových lišt větších 
průřezů (náběžky, odtokovky...). Pokud 
to neuděláme a lištu násilím vyrovnáme, 
vneseme do konstrukce přídavné napětí, 
které přispívá k deformaci křídla. Liš-

tu do konstrukce lepíme obvykle ještě 
s obdélníkovým průřezem. Do přesného 
tvaru ji ohoblujeme a obrousíme až na 
kostře křídla. Kontrolu úběru materiálu si 
zjednodušíme „počmáraním“ podélných 
vrstevnic měkkou tužkou, které postupně 
ohoblujeme či obrousíme. 

K opracování nahrubo se hodí hoblík 
na balzu, potom nejlépe brusný papír 
nalepený na rovné podložce. Brousíme 
v podélném směru, abychom do lišty neu-
dělali vruby. Tvar kontrolujeme dotyko-
vou šablonou z tvrdého papíru (obr. 26), 
kterou přikládáme na různá místa. 
Můžeme si rovněž vyrobit tvarový nástroj, 
jakousi šablonu vylepenou brusným 
papírem a brousit přímo jím. Nebo za-
koupit náběžnou lištu hotovou, dnes je 
k dostání přes 30 různých typů náběžných 
lišt na různé profily křídel.
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