
                                   Model nádražního bufetu „Hukovice“ - návod ke stavbě 

LAS 4201 TT 

LAS 5201 H0 

 

K nádražím patří i různé osvěžovny, kde si mohl znavený cestující dopřát něco pro osvěžení hrdla, 

žaludku a ducha. Podařilo se mi obstarat ne příliš kvalitní plánek nádražního bufetu v Hukovicích, k tomu 

nějaká dobová fotka a fotografie ze současnosti a vznikal tato stavbička, která bude zajisté vhodná 

k mnohé výpravní budově. Stavba nádraží v Hukovicích se datuje rokem 1898 a z této doby je i předloha 

tohoto modelu.  

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! 

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), 

průhledná fólie na zasklení oken, drátek o průměru 1,5, resp. 1mm, 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: Před samotnou stavbou modelu doporučuji jednotlivé díly nabarvit, po sestavení 

modelu pak pouze lepené hrany barvou retušujte. 



Z dílu (1) vyjměte díly (9) a (10). Do dílů (5),(6) a (7) vlepte díly (9) zevnitř tak, aby konce s vybráním 

vyčnívaly ven jako trámy. Nyní sestavte budovu tak, že začněte dílem (2), který přilepíte na díl (1). Poté 

díly (3) a (4). Stěnu uzavřete dílem (5). Poté pokračujte díly (6),(7) a (8). Přilepte před dveře schody 2x 

(10) a vlepte do budovy již nabarvené dveře 2x (11). Okna (12) a (13) jsou vyřezané na samolepce, 

nabarvěte je, sloupněte a nalepte na průhlednou folii. Tu potom přesně podle obvodu okna obstřihněte. 

Okna přilepte na budovu z vnější strany. Nad okna a dveře přilepte okrasné prvky (14) a (15). U dílů (16) 

a (17) prohlubte výřez "V" - je to ohýbací drážka, která má být uvnitř ohybu. Před ohýbáním je vhodné ji 

navlhčit vodou, jde to pak lépe. Budovu zakryjte nejprve dílem (16), přilepte jej a poté připasujte a přilepte 

díl (17). Na vyčnívající trámky ze štítových stran přilepte jalové krokvice 2x (18) a (19). Nyní připasujte a 

přilepte střešní krytinu (20) a (21). Přilepte nakrácené okapy (22), zábradlí před vchod (23). Sestavte, 

nabarvěte a vlepte komín (24).   

Okna modelu z vnitřní strany dovybavte záclonami. Model je možno dotvořit dalšími detaily, jako 

telefonním automatem na zdi, poštovní schránkou, odpadkovými koši, výlevkou, lavičkami, venkovním 

osvětlením, nástěnnými hodinami, rozvodnou a pojistkovou skříní apod.  

Rozměry modelu: (š x hl x v)  H0 = 110x130x90mm   
    TT =   80x  94x63mm  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016, ver. 1.0 


