
Poštovní domek - Dolní Lipová 
 

(Lipová - Lázně) 

* 

 
Ke stavbě budeme potřebovat: 

• nůžky 

• skalpel nebo zalamovací nůž 

• pinzetu 

• vatové tyčinky 

• párátka 

• smirek různé zrnitosti, jehlové pilníčky 

• lepidlo na papír 

• lepidlo vteřinové  

• posuvné měřítko 

 



Na první díl, kterým je základová deska (Stav Model), přilepíme díl č. 2 s matičkou a vycentrujeme. 
Napustíme lepidlem. 

Díly 3 a 4 přilepíme k sobě. 



... díly 5 a 6. Stěny slepujeme navzájem. 

Zesílené ostění dveří 7a. 



Zesílené ostění dveří 7b. 

Podezdívky 8a, b, c. 



Podezdívky rohové 9. První lepíme B - boční a  poté Č - čelní. 

Podezdívky 8d, e. 



Podokenní římsy 10a, b, c.  

Podokenní římsy 10d, e, f. 



Okenní ostění 11. 

Římsy 12, 13 a 14. 



Podřímsový štuk 15. První lepíme B – boční a poté Č – čelní. 

Bosany 16a, b. U bosanů sundáme ochranný papír.  



Štuk půdního okna 18. 

Podkrovní štuky 17a, b, c. Pozor na záměnu dílů 17b a 17c. 

 



Nadedveřní štuk 20. Budeme-li stavbu natírat, je dobré si domek stříknout lakem. Domek se tím zpevní a 
nebude se kroutit. Než dáme fasádu, zapravíme spáry v rozích. 

Nadokenní štuk 19. 



Okno vnější  21 a, b, c. Na fólii přilepíme okno a potom klapačku. Před lepením sundáme ochranný 
papír. 

Okno vložíme do ostění. 



Usazení vnitřního okna. 

Na vnitřní okno díl 21e nalepíme klapačku díl 21f a okno na kastli. Před lepením sundáme ochranný papír. 



Usazení schodů  22. 

 

 

 

Schody 22a, b. 



Dveře sestavujeme v daném pořadí 23a, b, c. Před lepením sundáme ochranný papír. K přesnému usazení si 
pomůžeme drátkem na kliku. Díl 23c můžeme usadit po vložení dveří do ostění. 

Usazené dveře 23.  



Možnost vložení vnitřních stěn A, B, C, D. 

Vložení stropu 24. Strop vložíme tak, aby výřez byl na stejné straně jako otvor v základové desce. Budeme-li 
strážní domek osvětlovat, vyzkoušíme před přilepením stropu neprůsvitnost zdí a spár. 



Půdní okna 25a 25b. 

Půdní okno 25 vsazené do štítu . 



Krovy vsuneme do zámků - díly 26a, b. 

Podhledy 27a, b. 



Sundáme ochrannou samolepku z dílu 28a a přilepíme na díl 27. 

První řadu střešní krytiny 28b přihneme. Díky ohnutí nedojde k odstávání střešní krytiny. Okolo  komína krytinu 
upravíme na míru. 



Komín 29a, b, c. 

Na komín navlečeme oplechování 30a. Po usazení dáme boční oplechování 30b. 



Vsuneme pozednice a vrcholovou vaznici 31. 

Štítový krov 26c. 



Hřebenáče 28c. 

A na konec štítové desky 32. 

Mnoho stavebního úspěchu přeje Stav Model   plastyk3@seznam .cz 
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