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Model rodinného domku 70.tých let „Šumperák“ - návod ke stavbě 

LAS 4107 TT 

LAS 5107 H0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šumperák je označení pro typ rodinného domu, jehož projekt vznikl na konci 60. let 20. století. 
První dům navrhl projektant Josef Vaněk pro tehdejšího ředitele nemocnice v Šumperku. Podle 
něj se pak ujalo lidové označení šumperák. Oficiální název zněl "rodinný dům typu V". Druhý dům 
tohoto typu byl postaven v centru Šumperku, kde stojí dodnes.  Postupně bylo těchto domů po 
celé zemi postaveno několik tisíc. V přízemí se nachází garáž, na vratech jsou typické šikmé 
průhledy. V patře je kuchyně a obývací pokoj, propojeny jsou velkým oknem; úzký balkon přes 
celou šířku domu 

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! Díly (1), (11) až 

(15),(17),(23) až (28) natřete tmavou šedou barvou kamene, díl (10) - podlahu balkonu zvolenou barvou 

dlaždic. Ostatní díly včetně zamaskovaného dílu (15) nabarvěte barvou budoucí fasády domku. K dílu (15) 

přilepte z rubové strany díl (16) a k dílu (19) přilepte z rubové strany díl (20). Plexi 0,5mm na zasklení 

schodiště o rozměru 62x34mm (45x25mm), do kterého jehlou vyryjte rastr odpovídající velikosti luxfer v 

příslušném měřítku. Plexi ostřihněte na rozměr podle dílu (15). 

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: malířskou barvu (např. PRIMALEX), temperové, lihové či 

syntetické barvy, průhledná fólie na zasklení oken, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Připravte si kulaté 

špejle průměru 3mm (pro H0) nebo 2mm (pro velikost TT) - 5 ks délky 35mm (25,5 mm) a natřete je též 

barvou fasády. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, 

štětce č. 4-6. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%BD_d%C5%AFm
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960-1969
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Van%C4%9Bk_(architekt)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umperk
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Sestava budovy: Při sestavování přízemí budovy usaďte díl (otvor garážových vrat) do dílu (1), k němu 

připojte a zároveň usaďte do dílu (1) postupně díly (2),(3),(4) - na díl (4) přilepte z boku díl (5), pokračujte 

dílem s vchodovými dveřmi (6) a uzavřete obvodové stěny přízemí dílem (7). Díl (8) vyztužte z vnitřní strany 

dílem (9). Při osazování obvodových stěn dbejte jejich kolmosti k základové desce (1). Celek uzavřete 

stropem (10). Pokračujte patrem - usaďte balkonovou stěnu (18), zadní stěnu (21) a uzavřete z boku dílem 

(19). Nyní sestavte a osaďte kamenná nároží domku: v čele budovy u garážových vrat levá strana díly (11) a 

(12), pravá strana (13) a (14); roh u vchodových dveří díl (17) navazující na díl (15), oba zadní rohy 

(23),(24),(25) a (26,(27),(28). Nyní si podlepte průhlednou fólií karton "6" - všechna okna, poté z něj vystříhejte 

postupně díly (29) až (37). Usaďte okna a dveře na svá místa. Pokud chcete některá okna vybavit záclonami, 

je na to nyní čas. Zaklopte budovu střechou (22), sestavte komín (40) a usaďte ho do střechy. Budovu 

dobarvěte, zaretušujte přechody na rozích a světlá nebarvená místa. 

Natírání budovy: osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex) obarvený tónovacími barvami nebo 

temperami a smíchaný s několika kapkami disperzního lepidla.  Při natírání dbejte toho, aby se barvou 

nezanesly spáry „ve štukování“, ale aby zůstaly plastické. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit kapky a 

propilovat event kapky v rozích okenních otvorů.  Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řidší. Při 

barevném provedení budovy se orientujte podle fotografií předlohy.  

Na střeše vyrobte z alobalu nebo barveného papíru "klempířské prvky" a pokryjte střechu "asfaltovými pásy" 

nařezanými z přiloženého brusného papíru. Pro velikost H0 je šířka pásu 11,5mm, pro velikost TT je to 

8,5mm. Dobarvěte komín a komínovou hlavu. Nakonec sestavte balkonové zábradlí z dílů (38) a 2x(39) a 

usaďte ho na balkon. 

Domek je možno dovybavit okapy, televizní anténou, lampu nad vchodem apod.     

Rozměry modelu: (š x hl x v)  H0 135 x 135 x 85mm ;  

TT 98 x 98 x 62mm 

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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