Model budovy zastávky ONWB Horní Nová Ves
- návod ke stavbě
LAS 4014 TT LAS 5014 H0

Zastávka Horní Nová Ves je umístěna na trati 040 Ostroměř-Stará Paka, za stanicí Lázně Bělohrad. Jde o
poměrně frekventovanou neelektrifikovanou rychlíkovou trať s významnou dopravou do Trutnova. Samotná
zastávka je situována poměrně daleko od obce, v polích na svahu. Poblíž je pouze bývalý strážní domek, který
sloužil pravděpodobně k ubytování obsluhy zastávky. Od roku 1997 je budova zastávky neobsazená, což se
negativně odráží na vnitřním vybavení čekárny a na okolí zastávky.
Přípravné práce: Před samotnou prací si pečlivě prostudujte stavebnici, promyslete jednotlivé kroky stavby.
Připravte si pomůcky a materiál. Jednotlivé díly z kartonků vyřezejte, to i místa prořezů tak, aby šel díl lehce z
kartonu vyjmout. Na rub si poznačte tužkou čísla dílů (tam kde je to třeba). V žádném případě díly
nevytrhávejte, mohli byste si je poškodit. Díly očistěte kartáčkem od popílku po výrobě.
Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, bílá, šedá), lepidla
Herkules a sekundové, možno modelářský tmel (např. Tamiya). Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí,
skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček a měkká mazací pryž na čištění dílů.
Sestava budovy:


Na základní desku (1) přilepte postupně obvodové zdi čísla (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) a (10);



Budovu oblepte dokola zvýšenou podezdívkou - soklem č. (11);



Spoje budovy v rozích doporučuji přetřít vteřinovým lepidlem, následně přetmelit rohy modelářským
rychleschnoucím tmelem a přebrousit;



Budovu nabarvit barvou podle zvolené předlohy;



Přilepit nabarvené dřevěné obklady štítů (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) a (21);



Vlepit do budovy nabarvené vyčnívající konce jalových krokvic a vazných trámů 9x (22);



Připasovat a nalepit záklop střechy (23) a (24), přilepit nabarvené jalové krokvice (25) a 2x (26);



Přilepit nabarvenou střešní krytinu (27) a (28), přilepit nabarvené hřebenáče 2x (29);



Osadit nabarvené okapy (30) a zkompletované nabarvené svody dešťové vody 6x (31);



Nabarvit a zasklít folií dveře 2x (32) a (33) a tyto osadit na svá místa;



Okna jsou vypálena na samolepicí folii, takže odpadá riskantní práce se vteřinovým lepidlem - díly 3x
(34) nalepte na fólii, na ně nabarvené rámy 3x (35), okna obstřihněte z fólie s přesahem dokola cca
2mm a vlepte do budovy. Zrovna tak i okna 2x (36) - (37). Okénko (40) je jednoduché, bez rámu do
WC v rohu budovy. Rám okna po nabarvení vlepte do budovy, okno (39) nalepte na fólii, obstřihněte s
malým cca 0,5mm přesahem a vlepte do rámu v pootevřené poloze;



Z dílů (41) a (42) zkompletujte komín, po jeho nabarvení jej vlepte do budovy;



Z dílů (43) a (44) sestavte lavičku a umístěte ji dle vlastního uvážení k budově,

Model je možno dotvořit dalšími detaily jako např., venkovním osvětlením, rozvodnou a pojistkovou
skříní, stožárem přívodu el. energie apod.
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.
Rozměry modelu:

H0: 130x80mm, výška cca 60mm
TT: 94x58mm, výška cca 45mm

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů anebo 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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