
  Model hrázděné čekárny s výdejnou jízdenek  

podle typového listu ONWB  

Návod ke stavbě 
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Zastávka je označené místo na železniční trati, určené pro nástup a výstup cestujících 

do a z drážního vozidla, s omezeným rozsahem poskytovaných přepravních služeb. 

Není železniční stanicí a nemá tedy většinou kolejové rozvětvení. Zastávku tvoří 

především nástupiště, v zastávce bývá často i čekárna nebo přístřešek. V některých 

zastávkách je i výdejna jízdenek.  

Model takové čekárny pro cestující s výdejnou jízdenek podle typového listu ONWB 

z února roku 1901 si můžete postavit z této stavebnice. 

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! 

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: temperové, lihové či syntetické barvy,  

disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, 

skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění 

laserovaných dílů. 

Sestava budovy: Je vhodné díly průběžně barvit.   

 Na díl (2) přilepte díl (3), na díl (4) přilepte díl (5), na díly 2x (6) přilepte díly 2x 

(7), na štítové stěny (6) přilepte obíjení štítu 2x (8); 

 sestavte za pomocí základny (1) a dílů (2), (4) a 2x (5) obvodové stěny budovy; 

 dveře (9) a okna 4x (10) nabarvěte a podlepte průhlednou folií, vlepte zevnitř 

budovy na svá místa; 

 Nabarvěte a vlepte do štítů vyčnívající konce vazníku 2x (11); 



 nyní střechu zaklopte dílem (12) - před ohýbáním (aby byla drážka uvnitř - 

uzavřená v ohybu) si drážku navlhčete vodou;  

 přilepte nabarvené jalové krokvice 2x (13); 

 střechu (14) nabarvěte, a to i z rubové strany cca 1 cm od okraje barvou 

podbíjení, je možno znázornit i jednotlivá prkna ostrou tužkou, střechu přilepte 

na své místo;  

 Sestavte a nabarvěte komín z dílů (15)  a (16) a vlepte jej do budovy; 

 přilepte nabarvené hřebenáče (17) a okapy 2x (18); 

 sestavte a nabarvěte lavičku z dílů (19) a (20) a umístěte ji ke vchodu čekárny;   

 

Rozměry modelu: (š x hl x v)  H0 = 115x60x50mm;  
     TT =   84x44x37mm 
 
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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