
 

 

Model skladiště ONWB 1871 Slatiňany - návod ke stavbě 

(spoluautor modelu Jiří GRYČ) 

LAS 4047 TT  

LAS 5047 H0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Typové skladiště Rakouské severozápadní dráhy (ONWB) ve stanici Slatiňany na trati Německý 
Brod – Rosice nad Labem se do dnešního dne zachovalo téměř netknuté v původní podobě a 
to od doby svého zprovoznění v polovině roku 1871. Proto se stalo po patřičném proměření a 
pořízení fotodokumentace podkladem pro tento náš model.  

Před započetím přípravných prací si pozorně prostudujte stavebnici a návod a promyslete si 
stavební postup. Připravte si potřebné nářadí a pomůcky. Díly ze stavebnice zásadně 
NEVYTRHÁVEJTE, ale vyřezávejte tak, aby šly lehce z kartonu vyjmout. V opačném případě 
hrozí jejich nenávratné poškození. Očistěte díly – při pálení laserem vzniká drobný popílek, 
který je nutno okartáčovat, nejlépe starým vyřazeným zubním kartáčkem.  

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, bílá), 
drátek o průměru 1,5mm (1,0mm) na okapové svody, drátek 0,5mm na madla vrat, disperzní a 
sekundové lepidlo, kousek průhledné folie na zasklení oken. Z pomůcek je to nůž s odlamovací 
čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, kleštičky, štětce č. 4-6.  

Před samotnou stavbou: z dílů (26) vyříznout díl (28), z dílu (27) vyříznout díly (28) a 2x (25) 

Sestava rampy: Jednotlivé díly doporučuji průběžně barvit. 

 na (1) přilepit (2), (3) a (4),  

 vlepit schody po 6ti kusech čísla 12x (5),  

 přilepit boky rampy (6) a (7) a čelo (8).  

Sestava skladu:  

 Na čela (9) přilepit díly (10) a (11) - POZOR přečnívající hrany (rohy) budovy o 1,5mm! 

 Vlepit štítové stěny (12) na které vlepte podokenní parapety.  

 Sestavte za pomocí stěn (13) obvod skladu.  



 

 

 Dveře (14) podlepte dílem (14A) a po nabarvení vlepit do čela (9). 

 Z vnitřní strany podélných stěn vlepte zesílení dveřních otvorů 4x (13A). 

 Vlepte vrata 4x (15), 

 Nalepit ozdobné římsy nad vrata 4x (16), 6x (21) nad okna, (22) nad vrata v dílu (9), 

 Nalepit ozdobné proužky (23) po obvodu budovy do gravírované drážky, 

 Do štítů (9) vlepit z vnitřní strany vyčnívající konce vazného trámu 2x (25) 

 Usadit a přilepit záklop střechy (26) a (27) - pozor na orientaci otvoru pro komín! 

 Přilepit jalové krokvice 2x (28) 

 Provléknout otvory nad vraty skladu výztuhy krokvic 6x (24), případně přiříznout a přilepit. 

 Vlepit vnitřní výztuhu střechy (39). 

 Střechu (34) po nabarvení podlepit "podbíjením" při okrajích - díly 2x (35) a 4x (36) 

 Střechu (34) přilepit na budovu, 

 Zasklít folií okna (17), (18), (19) a (20) - okna jsou vyřezaná na samolepce, takže jejich 
aplikace na průhlednou folii se obejde bez potřísnění vteřinovým lepidlem, 

 Okna vlepit na svá místa. 

 Sestavit komín: díly (29) zesílená část, díl (30) vsunout do dílu (29), díl (31) jako věnec 
na přechod mezi (29) a (30) navléknout na (30), na něj z vrchu navléknout díl (32), komín 
z vrchu osadit komínovou hlavicí (33),  

 Komín vlepit po úpravě délky do budovy.   

 Na střechu přilepit hřebenáč (37) a okapy 2x (38).  

 

Skladiště je možno dovybavit různými detaily, např. hasicím přístrojem a skříňkou, závorami a 
kováním na vratech, izolátory vedení el. sítě se stožárem, rozvodnou a pojistkovou skříní, 
osvětlovacími lampami, nápisy, výstražné žlutočerné pruhy na rampě, zboží, palety….  

 

Rozměry modelu:  H0 = 280x115x95mm; 

   TT = 203x84x69mm 

 

Tip pro stavbu: osvědčilo se 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, nežli 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 anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na e-
mail: 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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