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Dům č.p. 7 je malým stavením, umístěným na okraji města ve vznikající řadové zástavbě s dřevěnou přístavbou 
k zadnímu traktu na malém dvorku,  jako doplňující řadový domek k již prodávaným stavebnicím domků čp. 8 a 
9. Motiv domku byl volně zpracován podle stránek kolegy modeláře Michala Šuly na http://tt-kraj.blogspot.cz/, 
kde je domek sice situován do období let 1928-1939, ale tyto domky přetrvávají leckde i do dnešních dnů. 
Stavebnice má variabilní možnost přístavby - vstupní dveře na dvorek vpravo anebo vlevo, umístění na kraj 
nebo doprostřed zadní stěny domku. 

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! Některé díly doporučuji před 
sestavením domku nabarvit, usnadňuje to pozdější dobarvování sestaveného domku. 

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: malířskou barvu, temperové, lihové či syntetické barvy, drátek o 
průměru 0,5 (0,3)mm na rameno vodní pumpy, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž 
s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, starý zubní kartáček na 
čištění dílů po vyříznutí z kartonku. 

Sestava budovy:  

 Nejprve vyřízněte z kartonků jednotlivé díly domku, u dílu (2) a (4) nalepte z rubové strany díly (13) – 

špalety okenních otvorů a díl (17A) – dveřní otvor; 

 Na základovou desku (1) sestavte budovu z dílů (2), 2x (3) a (4); 

 Zvažte si, kde chcete mít vstupní dveře z přístavby na dvorek a podle toho vyřízněte podle vyznačení dveřní 

otvor v dílu (5) anebo (6), s dílem (7) a (8) sestavte dřevěnou přístavbu; 

  Domek zaklopte střechou (9) a z vnitřní strany vlepte díl (10) jako čelní stranu mansardy;  

 Slepte a přilepte schody ke vstupním dveřím domku z ulice 2x (11) a ze dvorku 2x (12); 

 Domek si nabarvěte podle svého zvoleného barevného schématu, přilepte k zadnímu traktu do dvora 

dřevěnou přístavbu; 

 Nabarvěte a nalepte okna na průhlednou fólii, po obstřihnutí přilepte díly 9x (16) z venkovní strany domku, 

díly 9x (15) zevnitř a  díl (14) na díl (10) – podkroví, zbytkem fólie zasklete za pomocí vteřinového lepidla i 

okna přístavby; 



 

 Vlepte nabarvené dveře (17) ke hlavnímu chodu a (18) ze dvora, slepte dohromady „zády k sobě“ díly (19) a 

(20), nabarvěte a přilepte jako střechu přístavby;  

 Nabarvěte díly (21), (23) a (25) barvou střešní krytiny. Přečnívající okraj střechy (23) podlepte nabarveným 

dílem znázorňujícím podbíjení (22). POKUD budete domek zařazovat do sestavy řadových domků k dalšímu 

domku, přečnívající část střechy odřízněte! Střechu přikryjte díly (21) a (23); 

 Zhotovte náznak protipožárního štítu z dílu (24), který přilepte na pravou stranu - hranu střechy a překryjte 

ho dílem (25); 

 Sestavte a nabarvěte komíny z dílů (27) a (28) a vlepte je do budovy, kolem komínů zhotovte z barvených 

proužků kancelářského papíru oplechování jako u skutečného domku; 

 Na střechu umístěte níže mezi komíny vikýř (26), nad něj mezi komíny komínovou lávku  (32);  

 Na střechu přilepte nabarvené hřebenáče (29) a okapové rýny (30). Svody dešťové vody 4x (31) slepte po 

dvou kusech vždy „zády“ k sobě, nabarvěte a vlepte na konce okapů; 

 Na podezdívku z uliční strany přilepte kryty sklepních okének 2x (39) a na dvorek k přístavbě poklop od 

žumpy (36); 

 Plotové sloupky slepte vždy po dvou kusech (33) zády k sobě, na konci seřízněte do tupé špičky, ploty (34) 

přilepte na svlaky (35) a po zaschnutí lepidla vyřízněte, nabarvěte a sestavte plot; 

 Pumpu sestavte z dílů 3x (40) – skruž s víkem a 2x(41) – slepit zády k sobě a opracovat po napuštění 

vteřinovým lepidlem do kulata, madlo pumpy zhotovte z přilepeného naohýbaného drátku, pumu nabarvěte a 

umístěte na dvorek; 

  Lavičku sestavte z dílů (37) a (38), o 1mm zakraťte nohy lavičky a umístěte ji, kam potřebujete. 

Barvení modelu: Doporučuje se použít malířskou barvu smíchanou s několika kapkami disperzního lepidla a 
dobarvený tónovacími barvami, nebo temperami. Osvědčilo se nanášení barvy molitanovou houbičkou. První 
vrstvu je možno po zaschnutí lehce přebrousit, zejména v rozích, odstranit případné kapky v rozích otvorů. 
Druhý nátěr trochu řidší, dobarvený. Po zaschnutí znovu přebrousit, dočistit rohy okenních otvorů a dveří. Další 
barvení, např. okenních rámů, komínů, dveří, dobarvování patiny se doporučuje použít lihové barvy - eliminuje 
se tím vliv vody na karton a papír. Při barvení dbejte na vygravírované dřevěné plochy - dveře, dvířka a vrata. 
Natřete schody barvou betonu; podezdívku a chodník před domkem barvou kamene. 

Střechu se doporučuje napřed svrchu natřít (nastříkat barevným sprejem) barvou odpovídajícím odstínu tašek - 
terakota, ze strany podbíjení nabarvit hnědou, bílou nebo hnědošedou barvou (prkna podbíjení). Poté přilepit 
pod zátěží na budovu. 

Okna modelu z vnitřní strany dovybavte záclonami. Model je možno dotvořit dalšími detaily, jako venkovním 
osvětlením, rozvodnou a pojistkovou skříní apod.  

Rozměry modelu: (š x hl x v)  H0 = 127x153x91mm;  
    TT = 92x111x66mm 

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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