Model čekárny KkStB typ. listu 531/H
"AMALÍN" - návod ke stavbě
LAS 4067 TT; LAS 5067 H0

Na osobních zastávkách byly zhusta budovány lehké, většinou dřevěné přístřešky pro cestující pro
ochranu před nepřízní počasí. Bývaly vybaveny lavicí a zpevněnou podlahou. Jak bývalo zvykem u
společností budujících železniční síť, byla pro tyto stavby vydána příslušná normálie 531/H. Tyto
stavbičky podlehly mnohdy zubu času, ale některé jsou ještě k vidění například na pošumavských
lokálkách, na trati Mělník – Mšeno, na řadě moravských lokálek i na úzkorozchodných tratích.
Stavebnice tohoto modelu byla zpracována podle dochovaného typového listu.
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! Pro
všechny záklopy střech platí, že ohýbací drážka musí být UVNITŘ ohybu (v budově). Ohýbací drážku
lze mírně proříznout (probrousit) a navlhčit vodou pro snazší ohýbání.
Doporučení: střechu (14) si dopředu nabarvěte, z rubové strany také po okraji cca 1 cm, barvou
znázorňující podbíjení střechy. Ještě v kartoncích si nabarvěte všechny díly stavebnice, po sestavení do
celku průběžně dobarvujte přechody a styky.
Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená,
šedá), 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:
 základní desku sestavte z dílů (1) a (2), dbejte na přesné sesazení otvorů;
 z dílů (4), (5) a (6) sestavte zadní stěnu čekárny;
 z dílů (7), (8), (9) a (10) sestavte 2x boční stěnu čekárny, vlepte zevnitř ven vyčnívající vazný trám
2x (11);
 do základové desky (1-2) vsaďte a vlepte nejprve boční stěny (7-10), poté zadní stěnu (4-6) a
uzavřete předním dílem (3);
 vlepte do čekárny lavice z dílů 7x (15) a 3x (16);
 ohněte podle ohýbací drážky záklop střechy (12) a vlepte do čekárny;
 přilepte jalové krokvice 2x (13);
 přilepte barvenou krytinu střechy (14) a stejně barevný hřebenáč (15);
 nabarvit, sestavit a přilepit okapové žlaby 2x (18) a okapové svody 4x (19);
Čekárnu lze dovybavit např. jízdním řádem, reklamními plakáty, názvem zastávky, odpadkovým košem
apod.
Rozměry modelu: (š x hl x v) H0 = 81x92x95mm
TT = 59x67x70mm
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.
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