
 

Strážní domek OELEG „LEŠNÁ“ - návod ke stavbě 

(LAS 4037 TT,   LAS 5037 H0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakouská společnost místních drah (německy Österreichische Lokaleisenbahn-

gesellschaft, zkratka ÖLEG) byla privátní železniční společnost v Rakousko-Uhersku 

zaměřená na výstavbu a provozování místních drah. Postavila a provozovala tyto dráhy 

na území rakouské části monarchie, převážně pak v Čechách. Na území Čech firma 

nakonec postavila 350 km místních drah. Společnost byla nakonec zestátněna v roce 

1894 na základě zákona schváleného v Říšské radě na konci roku 1893. Při stavbách 

železničních tratí používala normálie budov tak jako ostatní stavitelé železnic. Na 

základě jedné z těchto normálií – strážní domek „Löschna - Lešná“ byl zhotoven i tento 

model. 

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: lihové či a syntetické barvy, disperzní a sekundové 

lepidlo, bezbarvý matný lak na nábytek ve spreji, drát prům. 1,5mm na okapní svody, nůž 

s odlamovací čepelí nebo skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, mazací pryž, 

pinzeta, štětce č. 4-6, jemný brusný papír.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edlitavsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/1894
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%A1_rada_(Rakousko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1893


 

 

Sestava domku: doporučuji jednotlivé díly v průběhu stavby barvit, poté dobarvovat 

sestavy 

- na základovou desku (1) postupně nalepit obvodové zdi domku (2), (3), (4) a (5); 

- nalepit podokenní parapety (6) a schody (7); 

- nalepit podezdívku (8), lizény (9) a nadokenní oblouky (10), (11) a (12); 

- nabarvit sestavený domek jako celek; 

- barvit, zasklít a vlepit dveře (13); 

- vlepit zevnitř budovy špalety oken (14); 

- okna jsou gravírovaná na samolepce - barvit, nalepit na folii a obstřihnout, díly (15) 

osadit zvenčí, díly (16) pak zevnitř nalepit na špalety, díl (17) půdní okno ve štítu 

(3) osazovat zvenčí; 

- vlepit do budovy zevnitř ven barvené pozednice 6x(18), na ně jalové krokvice 

2x(19); 

- spasovat a přilepit záklop střechy (20) – POZOR – vygravírovaná ohýbací drážka 

dovnitř ohybu!!, přilepit barvenou střechu (21); 

- sestavit komíny: slepit tělo komínu (22), uzavřít dílem (23), do otvorů v rozích 

vlepit 4 dílky (24) jako nožičky, uzavřít dílem (23) a navrch komínovou stříšku (25), 

kompletní komín vlepit do budovy; 

- nalepit barvený hřebenáč (26) a okapy (27); 

 

Domek je možno dovybavit detaily, jako je drážní telefon, konzolí přívodu el., proudu, 

přenosnými návěstími, hasicím přístrojem apod. 

Rozměry modelu: (š x h x v) H0: 140x89x80mm;  

 TT:  101x65x58mm.   

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 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  

 

 

 

 

 

2017 ver. 1.0 


