
Model podružné budovy  - návod ke stavbě 
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Podružná budova se stavěla všude tam, kde byl ubytován železniční personál. V tomto 

případě jeden zaměstnanec plus jeho rodina. Pro domácí hospodářství zde byl chlívek na 

drobná domácí zvířata, kůlna na topivo a suchý záchod zaústěný spolu s odpadem z chléva 

do společné žumpy. Přináleží ke strážnímu domku podle typového listu LXXXVII. 

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: dřevěné nosníky 1,5x1,5mm (pro velikost H0) 

nebo 1 x 1mm (pro velikost TT), lihové či syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, 

oboustranná samolepicí páska („páska na koberce“) na instalaci střešní krytiny, průhledná 

fólie na zasklení okna. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, 

ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6. 

Sestava budovy: Základovou desku (1) natřete barvou betonu. Díl (4) vytvarujte tak, že z 

něho vznikne zadní stěna záchodu a suchý záchod (podle nákresu na dílu 5) a slepte ho. 

Poté z dílů (3),(4) a (5) sestavte záchod a vlepte jej do středu základové desky (1). Pokud 

chcete mít dveře záchodu otevřené, tak záchod vybarvěte (vlastní fantazii se meze 

nekladou). Nyní přilepte díl (2), obě štítové stěny (6) a (9) a uzavřete zadní stěnou (8). Na díl 

(6) přilepte pobíjení štítu (7). Část s chlívkem je zděná a proto je potřeba (po dveře k 

záchodu) budovu natřít malířskou barvou. Vlepte vyčnívající jalové krokvice 6x (11) zevnitř 

budovy ven.  



Natírání budovy: osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex) obarvený tónovacími 

barvami nebo temperami a smíchaný s několika kapkami disperzního lepidla.  Při natírání 

dbejte toho, aby se barvou nezanesly případné spáry „ve štukování“, ale aby zůstaly 

plastické. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit kapky a propilovat event kapky v rozích 

okenních otvorů.  Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řidší. Při barevném 

provedení budovy se orientujte podle fotografií předlohy.  

Pokračování ve stavbě: Nyní natřete dřevěnou část budovy - pokud chcete ztvárnit 

neudržované opršelé dřevo, natřete jej šedou barvou, jinak byly dřevěné části drážních 

budov natírány karbolkou - asfaltovou barvou, která je černá, nebo červenohnědou, Většinou 

to bylo v souladu s hlavní budovou, u které podružná budova stála. Do vnitřku chléva vlepte 

zasklené okno (10). Sestavte dveře chléva a kůlny 2x (16) tak, že je přehnete a obě poloviny 

slepíte k sobě. Pokud je budete modelovat otevřené, nalepte na ně z vnitřní strany svlaky 2x 

(17). Stejně postupujte při výrobě dveří záchodu (18) a (19). Dveře natřete stejnou barvou, 

jako dřevěnou část budovy, rovněž tak i víko žumpy (16). To přilepte na místo za záchod na 

základovou desku.  

Budovu zaklopte dílem (12) - ohýbací drážka musí být uvnitř ohybu. 

Střechu (14) natřete ze spodní strany barvou (naznačení podbíjení prkny) a přilepte ji na 

budovu. Alternativně podle druhu krytiny nalepte hřebenáč (15). Střechu je možno dotvořit 

okapy, návětrnými lištami. Chlívek i kůlnu lze modelovat s otevřenými dveřmi, do chléva je 

možno umístit vykukující domácí zvíře apod. 

Rozměry modelu: (š x hl x v)  H0 82 x 54 x 46mm  

TT 60 x 39 x 34mm 

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 modelu,  

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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