Příruční sklad typového listu LXXXI/H – Návod ke stavbě
LAS 4012 TT
LAS 5012 H0

V době rozmachu železniční přepravy byl na každém nádraží sklad pro
přepravované zboží a pokud měly stanice pro přepravu zboží omezená
oprávnění, určitě se v nich našlo aspoň příruční skladiště přistavěné ke štítové
zdi čekárny. Tato skladiště byla většinou stavěna podle typového listu KkStB
LXXXI/H z roku 1901. Takové příruční skladiště je možno ještě dnes spatřit např.
ve stanici Holostřevy a mnoha dalších.
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 a syntetické barvy, disperzní a
sekundové lepidlo, bezbarvý matný lak na nábytek ve spreji, nůž s odlamovací
čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, mazací pryž, pinzeta, štětce č.
4-6, kartáček na čištění dílů.
Doporučuji v průběhu stavby barvení dílů hlavně na stycích, hranách apod. - na
místech, kde se po slepení celku budou špatně barvit.
Sestavení skladu: Protože je sklad koncipován jako přístavba stavebnic LAS
5010/4010 a LAS 5013 /4013 a dalších výpravních budov ZvKČ stejné třídy, je
k němu dodávána i protipožární štítová stěna (č.1 a 2), kterou lze nahradit

příslušnou stěnu stavebnice výpravní budovy. Stěnu sestavte z jednoho dílu (1) a
dvou dílů (2) slepených na sebe.
 Díl (3) vlepte do dílu (1) tak, aby vyčníval ven z budovy. Dbejte na to, aby
popis na stěně byl situován směrem ven z výpravní budovy - tj. do skladu.
 Nyní sestavte budovu skladu ze základny (6), obvodových stěn 2x (4) a
(5). Podezdívku a konstrukci skladu nabarvěte podle vlastní předlohy. Poté
přisaďte budovu skladu ke štítové stěně výpravní budovy tak, aby zámky
zapadly do výřezů ve stěně.
 Nyní sklad oblepte „prkennými“ stěnami 2x (7) a (8)+(9). Nabarvěte a
vlepte zevnitř vyčnívající konstrukce krovu 3x (10).
 Napasujte a vlepte záklop střechy (11) - pozor, ohýbací drážka musí být
uvnitř ohybu! Doporučuji před ohýbáním drážku mírně navlhčit vodou.
 Přilepte jalovou krokvici (12);
 Nabarvěte z rubu střechy okraj cca 15mm jako "podbití střechy", střechu
narýhujte podle středové osy a přehněte, nalepte na budovu (sklad měl
střechu krytou stejnou krytinou jako výpravní budova);
 Přilepte hřebenáč (14), okapové žlaby 2x (15), zkompletujte okapové
svody (16) vždy 2 a 2 "zády" k sobě a přilepte na budovu.
 "zasklete" folií okno.
 Na hřeben protipožární stěny nalepte "oplechování" (17).
Rozměry modelu: (šířka x hloubka x výška): H0 71x70x85mm,
TT 51x51x62mm
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 a 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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