
 

                                  Model ocelového příhradového mostu 

- návod ke stavbě 

                              (pro mosty LAS 4416 až 4420 TT; LAS 5416 až 5420 H0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delší dobu jsem přemýšlel nad možností vytvořit variabilní mostní díly tak, aby se z nich daly 
sestavit soumostí v různých délkách podle potřeb modelářů a jejich kolejišť. Set mostů vznikal 
postupně cca 5 let, rok jsem to vše nechal "uzrát". Pracuji ještě na několika verzích pilířů, 
zejména krajových nájezdových s oblouky - ale to až později.... Takže vznikla série mostů 
katalogových čísel X416 až X420, kompatibilní je k nim most "Vlastějovice" kat. čísla X413. 

Délky jednotlivých mostů (H0/TT) jsou: X416 = 77/56mm; X417 = 114/83mm; X418 = 
152/110mm; X419 = 188/136mm; X420 = 225/163mm a pro úplnost ještě X413 = 346/251mm. 

Přípravné práce: pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete 

jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly 

stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny 

řezy, které jdou skrz. Zabráníte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo 

k úplnému proříznutí při výrobě. 

Potřebné pomůcky a materiál: temperové, lihové či syntetické barvy, disperzní lepidlo a 

vteřinové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové 

pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.  

Natírání mostu: osvědčila se základová barva s plničem na základní nástřik (autoemail ve 

spreji). Poté akrylové a lihové barvy, případně tmelení rychleschnoucím tmelem. Při barevném 

provedení se orientujte podle fotografií vaší předlohy. 

Sestava mostu:  

 Vyřežeme si díly základu konstrukce mostu (1), (2), (4), (5) a (6); 

 Na díl (1) nalepíme díl 2x (2); 

 Díl (4) si otočíme "na záda" a přilepíme žebra, díly číslo (5); 

 



 

 K slepeným dílům (4) a (5) přilepíme slepené díly (1) a (2). Pro zvýšení tuhosti je možno 

kartón napustit sekundovým lepidlem případně vylít vnitřní rohy konstrukce mostu 

sekundovým lepidlem anebo disperzním lepidlem. 

 Na spodní stranu konstrukce mostu přilepíme díl (6);  

(Tím dostaneme kompletní konstrukci mostu, následuje přilepení detailů) 

 Díly č. (7) dosadíme na stykové patky mostu z vnější a vnitřní strany po 1ks celých  

a nakonec dosadíme z vnější strany 1ks polovičních. 

 Na konstrukci osadíme díly č. (3) imitace nýtovaných spojů. 

 Osadíme držáky zábradlí č.(8); 

 Přilepíme konstrukci zábradlí 2x č.(10) a nalepíme na držáky č.(8); 

 Na hotový most nalepíme lávky pro pěší 2x č.(9); 

 
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 
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