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Příruční sklad typového listu LXXXI/H – Návod ke stavb ě 

LAS 4012 TT 
LAS 5012 H0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V době rozmachu železniční přepravy byl na každém nádraží sklad pro přepravované zboží    
a pokud měly stanice pro přepravu zboží omezená oprávnění, určitě se v nich našlo aspoň 
příruční skladiště přistavěné ke štítové zdi čekárny. Tato skladiště byla většinou stavěna 
podle typového listu  kk StB LXXXI/H z roku 1901. Takové příruční skladiště je možno ještě 
dnes spatřit např. ve stanici Holostřevy a mnoha dalších.  

Přípravné práce: pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete 
jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly 
stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i 
všechny řezy, které jdou skrz. Zabráníte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že 
by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě.  

Potřebné pomůcky a materiál: smrkové nosníky 2x2mm (pro velikost H0) nebo 1,5x1,5 mm (pro 
velikost TT) – nebo balsové destičky pro nařezání nosníků, 3x3mm pro zpevnění základní 
desky, temperové, lihové či a syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, bezbarvý 
matný lak na nábytek ve spreji, drát prům. 1,5mm na okapní svody, alobal na okapy a 
klempířské prvky, nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, 
mazací pryž, pinzeta, štětce č. 4-6.  

Sestavení skladu: Protože je sklad koncipován jako přístavba stavebnic LAS 5010/4010 a LAS 
5013 /4013, je k němu dodávána i protipožární štítová stěna (č.1 a 2), kterou lze nahradit 
příslušnou stěnu stavebnice výpravní budovy. Stěnu sestavte z jednoho dílu č.1 a dvou dílů 
č.2 slepených na sebe. Dbejte na to, aby popis na stěně (jednička v kroužku) byla situována 
směren ven z výpravní budovy - tj. do skladu. Nyní sestavte budovu skladu ze základny 3, 
obvodových stěn 4 a 5. Podezdívku a konstrukci skladu nabarvěte podle vlastní předlohy. 
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Poté přisaďte budovu skladu ke štítové stěně výpravní budovy tak, aby zámky zapadly do 
výřezů ve stěně. Základnu přilepte natupo na hranu a vyztužte modelářskými nosníky 
3x3mm provlečenými skrz výřezy ve štítové stěně 1. 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Sestavte 2x vrata skladu č. 8 vrstvením na sebe a vlepte je zevnitř na své místo. Okno č. 9 
zasklete folií a taktéž vlepte na své místo. Nyní sklad oblepte „prkenými“ stěnami 6 a 7. 
Doporu čuji  kartonek s „dřevěnými“ díly před samotnou aplikací nastříkat bezbarvým 
matovým lakem na nábytek ve spreji, usnadní to pozdější barvení a patinování. 

Nabarvěte a vlepte konstrukce krovů 3x č. 5a, po jejich zafixování provlečte a přilepte 
nabarvené vodorovné trámy – hřebenový a pozednice. Jejich rozměry si odměříte z dílu č. 
10 + přídavek na „tloušťku“ zdi č. 1.  

Sestava střechy: Nabarvěte podbití střechy, střechu narýhujte podle středové osy a přehněte, 
nalepte na budovu (POZOR – gravírovanými „prkny“ dospodu). Alternativně po přilepení 
střechy vyrobit z balsového prkénka, nebo z barveného kartonu prkna znázorňující dřevěný 
záklop střechy. Sklad měl střechu krytou stejnou krytinou jako výpravní budova. Ve staveb-
nici je standardně dodávána eternitová krytina, z naší nabídky lze dokoupit krytinu tašky 
„bobrovky“ pod kat. číslem LAS 5914-16/4914-16. Střechu potáhnout oboustranně lepicí 
páskou a na ni aplikovat pásky s „eternitem“, na koncích zastřihnout. Lepit odspodu, spodní 
řadu nalepit obráceně, vzhůru nohama, rovným řezem s okrajem střechy. Jako hřebenáče 
použijte odstřižek z předřezaného eternitu, rovný pásek odpovídající délky a šířky dvou eter-
nitových desek, vprostřed přehnout a přilepit na hřeben. Ze štítové strany nalepte návětrná 
prkna nebo plechy z papíru nebo nabarvené balzy. Model dokončete přilepením „krycích 
plechů“ 11 na hranu stěny č. 1 a osazením tabulky s názvem stanice č. 12 na díl č. 7. 

Rozměry modelu: V H0 (šířka x hloubka x výška): 71x70x85mm, TT 51x51x62mm 

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení modelu, 
než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pou-
ze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný. 

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů a 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. 
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