
Model výpravní budovy III. třídy Rakouské severozápadní dráhy - ONWB  

návod ke stavbě 

(spoluautor Jiří Gryč)  

LAS 4050 TT 

LAS 5050 H0 

            

Vzorem pro tuto stavebnici byla výpravní budova ve Slatiňanech na trati Německý 

Brod - Rosice nad Labem (Rakouské severozápadní dráhy ONWB) která byla 

otevřena 1.6.1871. Výpravní budova byla postavena podle normalizovaných plánů 

navržených vídeňským architektem Karlem Schlimpem, jedná se o budovu III třídy. 

Výpravní budova se dochovala takřka v původním stavu, byly pouze vyzděny původní 

dřevěné štíty, vyměněna okna a dveře. 

Identické budovy (s drobnými odlišnostmi) byly postaveny v Hollabrunu, Poděbradech, 

Chotěboři, Jičíně, Vrchlabí, Svobodě nad Úpou, Mělníce, Kostelci nad Orlicí a Golčově 

Jeníkově.   

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, 

promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. 

Díly z kartonů vyřezávejte! Jednotlivé díly a následně sestavy dílu průběžně barvěte a 

sestavené retušujte. Nejvhodnější barvy jsou ty, které neobsahují vodu, např. lihové.   

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: lihová barva či syntetické barvy (podle 

plánovaných odstínů), průhledná fólie na zasklení oken, drátek o průměru 1,5, resp. 

1mm na okapové svody, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž 

s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, 

kartáček na čištění laserovaných dílů. 



 

Sestava budovy:  

Některé stavební díly doporučuji před samotnou stavbou barvit samostatně. 

- na základovou desku (1) sestavit střed budovy z dílů (2), (3), (4) a (5); 
- pokračovat levým křídlem budovy díly (6), (7) a (8); 
- pokračovat pravým křídlem budovy díly (9), (10), (11) a (12) = podpěra kratšího 

komína; 
- vlepit parapetní římsy (13), (14), (15) a (16); 
- pokračovat lizénami pod parapetními římsami (17) a (18); 
- přilepit římsu podezdívky (19), kvádrování nároží (20) a (21); 
- nalepit šambrány (22) kolem oken v přízemí a (23) v patře), šambrány (24) 

kolem dveří); 
- vlepit před všechny dveře schody (25), nabarvit a zasklít folií dveře (26); 
- budovu barvit podle vlastní předlohy, nejlépe lihovými nebo akrylovými barvami; 
- okna jsou dvojitá, špaletová: 

o přízemí  - 2x (27) a mezi ně špaleta (28); 
o patro   - 2x (29) a mezi ně (30); 
o ve štítech  - 2x (31) a mezi ně (32); 

- vlepit zevnitř budovy ven nabarvené pozednice (33); 
- na ně zvenčí nabarvené jalové krokvice 2x (34); 
- budovu uzavřít záklopem střechy (35); 
- štítové hrany střechy zespodu podlepit nabarveným podbíjením 4x (43); 
- střechu pokrýt barvenou krytinou (36); 
- sestavit komíny 5x (37)+(38) - jeden komín je kratší = usazený do dílu (12); 
- nalepit vikýře (39) na střechu - podle fotografie skutečné budovy; 
- podle vlastní úvahy přilepit hřebenáče (40) a osadit okapy (41), z drátků vyrobit 

svody; 
- sestavit lavičky (42); 

Model lze dovybavit vlastními doplňky, např. záclonami, výlevkou, drážním telefonem, 
tabulemi s názvem stanice apod.  

Rozměry modelu: (š x v x dl)  H0 =120x130x255mm   
     TT =  85x  90x183mm  

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na 
rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a 
netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).  
Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení 

domku,  než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob 

práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně 

zpracovaný. 

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků 

pište na domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných 

laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu . Zde lze také stáhnout i 

tento návod.                                                           

           Karel Barták 
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