
Strážní domek 
 

společnosti KFNB a MSNB - Vrahovice 

* 

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  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_str%C3%A1%C5%BEn%C3%AD_domek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_str%C3%A1%C5%BEn%C3%AD_domek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_str%C3%A1%C5%BEn%C3%AD_domek


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

Příčka 3 vsazená v základové desce. 
Doporučení: stavbu lepíme k základové desce až po usazení oken. 
 



Příčka 4. 

Zeď zadní strany 5. 



Štítová strana se vstupem na půdu 6. 
Dbáme na pravoúhlé spoje. Při lepení dílů neustále odstraňujeme přebytečné lepidlo. 
 

Štítová strana se světlíkem na půdu 7. 



Boky představku 9a a 9b. 

Příčka 8. 
 



Přední strana ke koleji 10a a 10b.  

Čelo představku 11. 



Podpěra okna 12a a 12b. 

Podpěra zároveň tvoří vnější část zdiva. 

Podpěra okna v představku 12c (2x). 



Podezdívka štítové stěny 13a. Stejný díl je i na druhé straně. 

Podezdívka zadní stěny 13b. 



Podezdívky představku 13e a 13f. 

Podezdívky stěny ke kolejím 13c a 13d. 

 



Podkrovní půdní štuk 14a. 

U podkrovních štuků sundáme ochranný papír samolepky a nalepíme.  

Podezdívky bočních stěn představku 13g a z druhé strany 13h. 
Než budeme dělat fasádu, zapravíme spáry v rozích. Budeme-li stavbu natírat, je dobré si domek stříknout 
lakem. Domek se zpevní a nebude se kroutit. 



Podkrovní půdní štuk 14b. 

 

Podkrovní štuk zadní strany 14c. 



Díly okenních a dveřního štuku 15a, b, c. 

Před lepením sundáme ochranný papír samolepky. 

Díly podkrovního štuku lepíme v pořadí  14d, e, f, g a nakonec h. 



Sklepní okno 16 lehce vtlačíme do otvoru v podezdívce. 

 

 

Sklepní okno 16a a 16b. 

Před lepením dílu 16a sundáme ochranný papír samolepky. 



Okna 17a (odstraníme ochranný papír), b, c, d před sestavením. 
Sestavené okno. 

Usazení okna 17. 



Okna 18a (odstraníme ochranný papír samolepky), b, c před sestavením. 

Sestavené okno představku. 

Okno 18 v představku. 



Schody 19a a 19b před sestavením. 

Usazené schody 19. 



Rám dveří 20. 

Dveře před sestavením 21a, b, c. U dílu 21a a 21b sundáme ochranný papír samolepky. 



Usazení dveří  21. 

Strop 22. 

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



Půdní okno 23a, b. Dílu 23a sundáme ochranný papír samolepky. 

Půdní 23 okno vsazené do štítu. 



Půdní dveře 24a, b. 

 

Půdní dveře 24 vložíme do otvoru ve štítové zdi. 



Krovy 25a, b, a 26a, b vsuneme do zámků. 

Podhledy 27a , b, a 28a, b nasuneme do zámků ve štítových zdech a představku. 



Krov 26c. 

Na podhledy nalepíme úžlabí 29. 

    



Sundáme ochranu samolepky ze střešní krytiny 30a, b, c. Přilepíme na střechu. Při první řadě střešní krytiny 
ohneme díl první řady. Díky ohnutí nedojde k odstávání střešní krytiny. 

Krytina 30a, b, c. 

Dodržujeme  vodorovnou  vzdálenost krytiny 30b. 



Komín 31a, b, c před sestavením. 

Okolo komína upravíme střešní krytinu na míru. Komín vložíme spolu s dílem 32a. 



Boční oplechování komínu 32b. 

Vsunutí pozednic a vrcholové vaznice 33a. 



Vsunutí pozednic a vrcholové vaznice 33b. 

Krovy 25c. 



Krov 26d. 

Hřebenáče 30d. 



Štítové desky 34a. 

Štítové desky 34b. 



Trámy půdní podesty 35. 

Podesta 36. 



Bočnice ke schodům 37a, jednotlivé schody 37b. 

Usazení schodiště 37 k podestě 36. 



Podpěra zábradlí 38. 

Zábradlí  39a ,b, c. 



Výztuha podpěry zábradlí 40a, b, c, d. 

Podpěra zábradlí schodiště 41. 



Zábradlí schodiště 42. 

Mnoho stavebního úspěchu přeje Stav Model .  plastyk3@seznam.cz 
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