
 

 

Model skladiště STEG 1886 Litovel - Návod ke stavbě 

 

LAS 4006 TT  

LAS 5006 H0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na mnoha místních drahách i malých nádražích byla vybudována koncem 19. a počátkem 20. 
století dřevěná skladiště, u nichž byly nakládací rampy různých rozměrů, většinou přizpůsobené 
místním podmínkám. Jde zpravidla o dřevěnou stavbu na kamenné podezdívce, z kamene byla 
i celá nakládací rampa, která byla u nájezdu opatřena kamennými kužely. Dřevěné části 
skladiště byly natřeny konzervační látkou, která způsobila, že natřené plochy byly černohnědé. 
Střecha byla kryta ve shodě spolu s přejímací budovou většinou bobrovkami, při pozdějších 
rekonstrukcích i jinou krytinou. Později v některých místech se tato skladiště natírala na zeleno 
nebo na šedo. Podkladem pro model tohoto skladiště se stal typový list STEG skladiště v Litovli 
z roku 1886. Model byl oproti své starší verzi přepracován, s více detaily, otevíracími vraty a 
střechou, podezdívkou a rampou gravírovanými ve 3D.  

Před započetím přípravných prací si pozorně prostudujte stavebnici a návod a promyslete si 
stavební postup. Připravte si potřebné nářadí a pomůcky. Díly ze stavebnice zásadně 
NEVYTRHÁVEJTE, ale vyřezávejte tak, aby šly lehce z kartonu vyjmout. V opačném případě 
hrozí jejich nenávratné poškození. Očistěte díly – při pálení laserem vzniká drobný popílek, 
který je nutno okartáčovat, nejlépe starým vyřazeným zubním kartáčkem.  

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě:  lihové či syntetické barvy (černá, hnědá), drátek o 
průměru 1,5mm (1,0mm) na okapové svody, drátek 0,5mm na madla, disperzní a sekundové 
lepidlo, travní posyp a jemný štěrkový posyp, kousek průhledné folie na zasklení oken. Z 
pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, 
kleštičky, štětce č. 4-6.  

Před samotnou stavbou: Vyjměte z dílů (16) a (18) díly (13) a (14) a z obou dílů (18) díly (19). 

Na díl (1), (2) a (3) přilepte z vnitřní strany díl (6) – zesílení dveřního otvoru, a nad ně díly (13) – 
vodítka vrat. 

Sestava budovy: Slepte k sobě díly (1) a (3), nasuňte natřenou podlahu díl (5) a uzavřete díly 

(2) a (4). Podezdívku vybarvěte barvou kamene. Výřezy oken a dveří obarvěte z hrany s 



 

 

mírným přesahem hnědou barvou, aby se sjednotily s obložením. Poté oblepte budovu skladu 
„dřevěným obložením“ č. (7), (8), (9) a (10). Vlepte folií zasklená okna 2x (11).  

Natřené dveře 6x (12) opatřete svrchu dílem (15) – slouží jako vodicí zarážka horní hrany dveří. 
Nyní dveře usaďte do vodicích dílů (13) nalepených zevnitř nad dveřmi. Výčnělek na spodní 
části dveří musí zapadnout do výřezu v podlaze. Po usazení obou křídel zakryjte svrchu vodicí 
díly dveří vlepení dílu (14) do stěny nade dveřmi. Až teprve nyní osaďte dveře madly 
vyrobenými z drátku 0,5mm. Nabarvěte je. 

Sestavte a usaďte pomocný krov z dílů 2x (16) a (17). Zavřete záklopem 2x (18) a přilepte krajní 
kleštiny 2x (19) na konce vyčnívajících „trámů“. Na budovu přilepte střechu (20). Na hřeben 
přilepte hřebenáč (21) zkrácený na správnou délku. Okapy 2x (27) z vrchní (rovné) natřete 
černou matnou barvou, z druhé strany pak vámi zvolenou barvou klempířských prvků. Z drátku 
příslušného průměru pak vytvarujte, nabarvěte a přilepte svody dešťové vody z okapů.       
Přilepte lávku rampy (23) a (24), z dílů (25) a (26) sestavte dřevěné schody a přilepte je na kraj 
lávky (23).  

K budově skladu přilepte rampu sestavenou z dílů (28), (29), (30), (31), (32), (33) a (34). Rampu 
z horní plochy přesypte šedým prachem imitujícím štěrk, v rozích u budovy náletovou zelení.  

Skladiště je možno dovybavit různými detaily, např. hasicím přístrojem a skříňkou, závorami a 
kováním na vratech, izolátory vedení el. sítě se stožárem, rozvodnou a pojistkovou skříní, 
osvětlovacími lampami, nápisy, výstražné žlutočerné pruhy na rampě, zboží, palety….  

Rozměry modelu:  H0 (ŠxVxD;D s rampou) 95x85x153; 280mm 

   TT  69x62x111; 214mm 

Tip pro stavbu: osvědčilo se 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, nežli 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 anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na e-
mail: 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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