
Dětřichov nad Bystřicí 
Žst. Stanice Dětřichov nad Bystřicí se nachází na trati č. 310 mezi Olomoucí 
a Krnovem. V současné době není budova obydlena.  V budově slouží  
pouze výpravčí. 

Ke stavbě budeme potřebovat: 

•nůžky 

•skalpel nebo zalamovací nůž 

•pinzetu 

•vatové tyčinky  

•párátka 

•smirek, jehlové pilníčky 

•lepidlo na papír 

•lepidlo vteřinové  

 

* 
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Dětřichov nad Bystřicí. 



Do dílu číslo 4 vsuneme díl 23a z druhé strany přilepíme v zámcích. To samé u dílů 18a, 19a a 20a. Z druhé 
strany přilepíme všechny tři díly současně. Stejně i dílů 21a a 22a. Podpěry parapetu díl č. 24 si napustíme 
vteřinovým lepidlem, parapet 25a. Parapet 23a a 25a musí být z vnitřní strany čistý, přijdou na něj nasunout 
okna. U dílu 26a a 26b odstraníme ochranou fólii a přilepíme. Nakonec vsuneme a přilepíme díl 17a.  

Stejným způsobem s kompletujeme díly 17b, 18b, 19b, 20b, 21b, 22b a 23b a pokračujeme u dalších stěn na 
dalších stranách návodu. 
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Dílem 29a vytvoříme potřebnou sílu stěny na dílu 6. Celek s kompletujeme pomocí dílu 1, ale do dílu 1 zatím 
nelepíme. 

Stejně tak díly 29b a stěnu 8. 
. 
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Postup opakujeme i u stěny 3. 

Postup opakujeme i u stěn 10. 
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Než začneme s lepením stěn k sobě zapravíme štuky kolem oken a hloubky dveří. Potom se lehce přejede 
ředěným lepidlem přes římsy. Je to pro zpevnění a zatáhnutí řezaného papíru. Sestavení stěn 4 a 5 k sobě.  

Sestavení stěny 6 k celku 4 a 5. 
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… . 

Pokračujeme stěnami 7, 8, 9, 10 a 3 (na následující straně). 
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… . 

… . 
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… . 

Závětrnou stěnu sestavíme z dílů 28a a 28b. 
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Závětrnou stěnu připevníme k budově a spasujeme s římsou 18g, 19g, 20g. 

Do dílu 13 vlepíme okenní parapety 25b. Parapet musí zůstat z vnitřní strany čistý, přijdou na něj nasadit okna.  
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Pomocí dílu 1 skompletujeme díly 11 a 29f. 

Do dílu 12 vlepíme okenní parapet 25b. 
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Slepíme stěny 11 a 12, opět si pomůžeme dílem 1. 

Stejně tak díly 14 a 29g. 
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… a nakonec díl 14  k 11 a 13 k sobě. 

Pokračujeme stěnami 12 a 13. 
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K přístavbě přilepíme díl 16. Pokud nebudete používat průchodové dveře, tak mezi díly 15 a 16 vložíme druhý 
díl 15a. 

K přístavbě přilepíme díl 15. 
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Nasucho vložíme dláždění perónu 30d. 

K základní desce 1 přilepíme díly 30a, 30b a 30c. Budovu zatím k základové desce nelepíme. 
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Lepení podezdívky k budově a přístavku díly č.31ch,i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u. 

Lepení podezdívky k budově a přístavku díly v pořadí díl č.31a, b, c, f, e, d, h, g; přístavek w, x, y a z.  
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Lepení dílů 31v k přístavku. 

Lepení dílu 31h k budově. 
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Lepení dílů 31 o, p, q, r, s, t,  a u. 

Lepení podezdívky dílů 31n a z 
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Na štít a boky budovy přilepíme štuky 33a, b a c a také 32a, b a c, u kterých jsme odstranili ochrannou fólii. 
Bosovaný kámen znázorňují díly 34a, b a c. Lepit k budově začínáme od L (levý roh), nejprve odstraníme 
ochrannou fólii. 
 

 

Odstraníme ochrannou fólii na dílech 35a, b a c. Na vyznačená místa přilepíme díly 34a, b a c. 
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Na štít a boky budovy přilepíme štuky 33a, 32a a 34a, b, c. 

Na stěnu budovy směrem k perónu přilepíme štuky 33d, 32d a 34a, b, c. 
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Odstraníme ochranou fólii na dílech č. 35d ,e a přilepíme na vyznačená místa díly 34d a e. 

…. 
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…. 

Na štít a boky přístavku přilepíme štuky 32e, f, a g, ze kterých jsme odstranili ochrannou fólii. Na horní rohy 
přilepíme díly 36a a 36b. Začínáme dílem L a potom P. Na bosovaných kamenech díly 34d a 34e odstraníme 
ochranou fólii a srovnáme s hranou a přilepíme k budově. Začínáme L. 
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Okno patro díl 46a, b, c, d, e, f 

Okno přízemí díl 45a, b, c, d, e, f 
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Okno půda díl 48a, b, c. 
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Okno WC díl 47a, b, c, d. 



Světlík přístavek díl 50a, b. 

 

Okno přístavek díl 49a, b, c, d, e, f. 
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… . 

Budovu lepíme k základové desce až po nabarvení a doplnění oken. 
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Lepení dílu 30d, hlavní budovy a přístavku. Sestavení si nejdřív vyzkoušíme na sucho. 

Lepení  dílů 2 k základové desce. Matičky řádně zalijeme z vnější strany sekundovým lepidlem. Nezapomene si 
udělat díry na kolejišti před sestavením budovy. 
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Sestava schodů díly 37a 37aa, 37c a 37cc 

Prolití zámků na základové desce. 
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Takto sestavené dveře spojíme a vsuneme do průchodu. Kliku vsadíme po usazení dveří v průchodu. 

Sestava dveří,  „průchod“ se skládá stejně jako dveře 38 a 39. 
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Sestava dveří  39a – e (otevírají se dovnitř). Na díl č. 39c přilepíme díl č. 39b kde odstraníme kryt samolepky. 
Vložíme okno díl č. 39e a zlehka zajistíme lepidlem z vnitřní strany.  Přilepíme okno díl č. 39d. Pozor na díru pro 
kliku. Vložíme kliku (není součásti stavebnice), nabarvíme kliku a kování a nakonec přilepíme díl 39a kde jsme 
odstranili kryt samolepky. 

Sestava dveří  38a – f (otevírají se ven). U dílů 38b a 38c odstraníme ochranný kryt samolepky a přilepíme na 
díl 38a. Okno  díl č. 38f vložíme do dveří  a zlehka zajistíme lepidlem z vnitřní strany. Přilepíme díl č 38e. 
Pozor na otvor pro kliku. Vložíme kliku (není součásti stavebnice), nabarvíme kliku a nakonec klapačku dveří 
kde jsme odstranili kryt samolepky. 
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Dveře WC muži. Na díl č. 41a přilepíme díl č. 41b kde jsme odstranili ochranný kryt samolepky, taktéž u dílu 
41a a přilepíme okno díl č. 41c na díl č. 41a kde jsme odstranili ochranný kryt samolepky. Vložíme kliku (není  
součástí stavebnice), natřeme kování kliky a kliku. 

Dveře lampárny a skladu. Na díl č. 40a přilepíme díl č. 40b kde jsme odstranili ochranný kryt samolepky. 
Vložíme kliku (není  součástí stavebnice), natřeme kování kliky a kliku. 
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Dveře do prádelny. Na díl č. 43a přilepíme díl č. 43b kde jsme odstranili ochranný kryt samolepky. Vložíme kliku 
(není  součástí stavebnice), natřeme kování kliky a kliku. 

Dveře WC ženy. Na díl 42a přilepíme díl 42b, kde jsme odstranili ochranný kryt samolepky. Vložíme kliku (není  
součástí stavebnice), natřeme kování kliky a kliku. 

  

34 



Vsunutí schodů  díly. 37c a 37d. Přilepení dveří díl 38. V čelní stěně  velké budovy u průchodu vsuneme schod 
díl 37h a dveře díl č. 40. 
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Vsunutí schodů  díly 37a a 37b. Přilepení dveří díl 39. Sklepní okna 44a vložíme do podezdívky. U rámu 
sklepního okna díl 44b odstraníme ochranou fólii a přilepíme na podezdívku budovy. 



Schody do prádelny díly 37e, 37f a dveře 43. Schod průchodu 37g a vsunutí sestavených průchodových dveří. 
Po usazení průchodových dveří dosadíme kliku (není součásti stavebnice). 

Do  přístavku přilepíme okna díl 49 a 50. V sunutí schodů díly 37h a přilepení dveří díly 40, 41 a 42.  
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Díl 56 tvoří strop prvního nadzemního poschodí a zároveň podlahu půdy. 

Vsunutí  příček do zámků k díly 27a – 27d a 27e – 27ch. 

37 



Sloupy verandy sestavíme z nabarvených dílů 51, nabarvené mosazné trubičky 25mm a dílu 30e. 

Přilepení půdních oken díly 48. 
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Vsuneme podpěru 52a do budovy přístavku a do stěny 28. Vsuneme díl 52b do přístavku a stěny hlavní budovy. 
Nasucho vyzkoušíme střechu. 

Vsuneme sloupky do dlažby verandy - díl 30d. 
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….. . 

Do hlavní budovy vsuneme trámky - díly 53a a usadíme je na díl 52a. Na přístavku použijeme díly 53b nad 
průchodem a na konci střechy. Nad budovu použijeme díly 53c a k světlíku díl 53d. 
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Odstraníme ochranou fólii u dílů č. 55. a opatrně přilepíme na díl č. 54a 54b k čarám. Úzký proužek patří pod 
okna zbytek zastřihneme na míru. Přebytek střešní krytiny odstřihneme. 

Než oddělíme střechu od archu uděláme si tužkou čáry z vrchní strany. Od vnější hrany nejprve 10 mm a dále 
8,3 mm. Čáry slouží k přesnému usazení střešní krytiny (ipi). Poté přilepíme střechu verandy a průchodu s 
přístavkem 54a a 54b. 
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Středovou část krytiny necháme nakonec po dokončení střechy na hlavní budově. 

… čáry nejsou vyznačeny.  
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….. . 

Dosadíme krovy z dílů 57a-n. Nakonec díl 57o na podhledy. Díl 57j patří nad hlavní vchod. Pozor na vykřičníky, 
musí být na svých místech, jsou na nich zámky pro střechu. Zbytek dílů je nezaměnitelný. 
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Střešní krov díl 57o. 

Do štítových zdí v suneme díly 52c (pozednici) a díl 52d (vrcholovou vaznici). 
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Střešní krytinu položíme až ke střešním oknům. 

Střešní krytinu lepíme na díly 58a – c. Začneme dílem 59a, na něj ohnutý pásek první řady střešní krytiny díl 
č.59b. Díly 59a a 59b musíme délkově upravit. 
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Oplechování  střešního okna díl 60e. Okno si oplechujeme mimo střechu a poté usadíme na místo.  

Díly 60d a 60c slepíme k sobě a do něj vložíme spojené díly 60a a 60b. U dílu 60a odstraníme ochranou folii 
samolepky. 
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Střešní krytinu díly 59d a59c dosazujeme zároveň. Pro lepší viditelnost si vyznačíme tužkou křížky na komíny. 

Oplechování úžlabu střechy díl 58d. 
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Komín díl 61d. 

Komín díl 61g. 
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Oplechování komínu díl 61h navlékneme na komín díl 61g s dílem 61f a přilepíme k střeše. To samé u 
oplechování díly 61d a 61e. 

Komín díl 61a. 
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Hřebenáče díly 59c. 

Dokončíme boční oplechování komínů a střešních oken. 
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Plot vytvoříme z dílů 63a, 63aa a 63aaa. U dílu 63aa H (horní) a D (dolní) sundáme ochrannou fólii a přilepíme 
na díl 63a a kolmo 63aaa. Postup opakujeme u dílů 63b - bbb a 63c - ccc 

Dokončíme pokládku střešní krytiny 55a. Do střešní krytiny vyřízneme otvor pro komín 61a. Přesahující střešní 
krytinu odstřihneme. Do otvoru vložíme sestavený komín 61a a 61c s oplechováním komínu 61b.  
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Štítová deska 62b. 

Díly plotu jsou od kraje do středu 63a, 63b a 63c. 
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Celkový pohled na dokončený model.  
Hodně zdaru při stavbě a hodně spokojenosti z výsledku Vám přeje Stav Model plastyk3@seznam.cz . 

Štítová deska díl 62a. 
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