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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 stodoly: 

 V případě, že budete stavět stodolu s otevřenými vraty, je potřeba je 

vyříznout ze stěn a vybarvit budoucí vnitřní prostory včetně podlahy; 

 Z dílů (1), (2) a 2x (3) a (4) sestavte obvodové stěny budovy, nabarvěte 

podlahu, vnitřní stěny (kdo chce mít otevřená vrata) a podezdívku, přilepte 

do štítových stěn (3) zvýraznění větracích otvorů 2x (11); 

 Nyní sklad oblepte „prkennými“ obloženími 4x (5), budovu nabarvěte;  

 Napasujte a vlepte záklop střechy (6) - pozor, ohýbací drážka musí být 

uvnitř ohybu! Doporučuji před ohýbáním drážku mírně navlhčit vodou; 

 Nabarvěte z rubu střechy (7) okraj cca 15mm jako "podbití střechy", 

střechu narýhujte podle středové osy a přehněte, nalepte na budovu 

stodoly; 

 Přilepte hřebenáč (8); 

 Pokud máte vyříznutá a nabarvená vrata, vlepte je do zárubní; 

 Usaďte nabarvené okapové žlaby 2x (9) a svody dešťové vody z dílů 4x 

(10) - slepené po dvou vždy "zády" k sobě a nabarvené. 

 
Rozměry modelu:  (šířka x hloubka x výška):   H0 120x70x85mm,    

       TT 87x51x62mm 
 

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. 

Karel Barták  
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