
Strážní domek - přístavba 
 

společnosti MSCB 

* 

Strážní domek je typickou stavbou vyskytující se podél železničních tratí. Více 
informací na https://cs.wikipedia.org/ wiki//Železniční_strážní_domek . 
 
Ke stavbě budeme potřebovat: 

•nůžky 

•skalpel nebo zalamovací nůž 

•pinzetu 

•vatové tyčinky 

•párátka 

•Smirek různé zrnitosti, jehlové pilníčky 

•lepidlo na papír 

•lepidlo vteřinové  
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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, ale nelepíme k základové desce (podlaze). K základové desce nelepíme ani zbytek 
budovy. 



... díly 5 a 6. Stěny slepujeme navzájem, ale nelepíme k základové desce! 

Připravíme okna - díly 13a a 13b a parapet, díl 14. Parapet nelepíme! 



Okna postupem zobrazeným na obrázku vsuneme do zdí. Parapet slouží jako vodítko k přesnému vycentrování 
a ustavení. Parapet zatím stále nelepíme, přilepíme jej až před barvením, aby nedošlo k jeho poškození." 

K dílu 5 přilepíme díl 7. Stěny nelepíme k základové desce! 



… díl 8. Dbáme na pravoúhlé spoje. Při lepení dílů neustále odstraňujeme přebytečné lepidlo. 

Z dílů 33a, 33b a dílů 34a 34b složíme strop. Díly poslouží k přesnějšímu usazení čelních zdí. 
 



…  díl 9.  

… díl 10. 



… díl 11. 

Rám dveří díl 12 zasuneme do drážek v podlaze. Vypomůžeme si se schodem díl 30. 



Podezdívka díl 15. 

Podezdívky lepíme v tomto pořadí díly 16, 17, 18, 19, 20 a 21.  



U horních štuků sundáme ochrannou samolepku a nalepíme. Díly lepíme v pořadí 24, 25, 26a a 27a. 

Podezdívky díly 17, 22 a 23. 

 



… díl 28. 

… .díly 24, 26b a 27b. 



Než dáme fasádu, zapravíme spáry v rozích a doplníme parapety díl 14. Budeme-li stavbu natírat, je dobré si 
domek stříknout lakem. Domek se zpevní a nebude se kroutit. 

 

Na přední okno díl 29a nalepíme klapačky díl 29b na střed okna. Před lepením sundáme ochranný 
papír. Na vnitřní okno díl 29d nalepíme klapačky díl 29e. 



Z vnitřní strany do okna rámu vložíme fólii, díl 29c. 

Odstraníme ochranu samolepky a vnější okno vlepíme do rámu.  



Schod nad sklepem před sestavením díly 30a a 30b. 

 

 

 

Vnitřní okno 29d. 



Usazení schodů díly 30.  

Dveře čekárny – 31a, b, c, (nahoře). Dveře strážního domku – 32a, b, c, d (dole). Dveře sestavujeme v daném 
pořadí. Díly jsou na samolepkách, stačí odstranit ochranou fólii a přiložit na sebe. K přesnému usazení si 
pomůžeme drátkem na kliku.  



Usazení sestavených dveří do budovy – díly 31 a 32. 

Vložení stropu 33 a 34. Budeme-li strážní domek osvětlovat, vyzkoušíme před přilepením stropu neprůsvitnost 
zdí a spár. 



Půdní okna 35a a 35b. 

Půdní okno vsazené do štítu. 



Krovy v suneme do zámků – díly 36a, b, c, d, a 37a, b. 

Sundáme ochrannou samolepku z dílu 41a a přilepíme na díl 38a. Při první řadě střešní krytiny ohneme díl 41b. 
Díky ohnutí nedojde k odstávání střešní krytiny. Střešní krytinu kompletujeme mimo stavbu (38a).  



Střechu nasuneme do zámků ve štítové zdi. 

Podhledy 38b a 39a, b. 



Na podhledy nalepíme úžlabí – díl 40a. 

Sundáme ochranu samolepky ze střešní krytiny a přilepíme na střechu – díly 41b, c, d, e, f. 



Komín díly 42a, b, c. 

Okolo komína upravíme střešní krytinu na míru. Komín vložíme spolu s dílem 40b a druhý komín spolu 

s dílem 40c. 



Vsuneme krovy díl 44. 

Vsunutí pozednice a vrcholové vaznice díly 43. Dále krovy 36e a 37c.  



Střechu zakončíme hřebenáči díly 41g. 

A nakonec nalepíme střešní štítové desky díly 46 a 47. 

Mnoho stavebního úspěchu přeje Stav Model   plastyk3@seznam.cz 
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