
Strážní domek 
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, 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


Díl č. 1 je základová deska (Stav Model) a na něj přilepíme díly č. 3 a č. 4 k sobě. Příčky k podlaze nelepíme. 

Přilepíme díl č. 2 s matičkou a vycentrujeme. Napustíme lepidlem. 
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Z dílů č. 21 (číslem dolů) a č. 22 složíme strop.  

Připravíme okna - díly č. 9a a 9b a parapet, díl č. 10. Parapet nelepíme! 
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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 vnitřní příčce přilepíme díl č. 6. 

4 



Díl č. 7. Dbáme na pravoúhlé spoje. Při lepení dílů neustále odstraňujeme přebytečné lepidlo. 

… díl č. 5. 
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Štítová zeď díl č. 8. a podezdívky díly č. 11, 12, 13 a 14.  

Zasuneme do drážek  v podlaze rám dveří. Vypomůžeme si se schodem díl č. 19. 
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Sundáme ochranu samolepky a nalepíme horní štuky v pořadí díl č. 16 a 17. 

Než dáme fasádu, zapravíme spáry v rozích a doplníme parapety. Budeme-li stavbu natírat, je dobré si domek 
stříknout lakem. Domek se zpevní a nebude se kroutit. 
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Na přední okno díl č. 18a nalepíme klapačku díl č. 18e na střed okna, u které jsme sundaly ochranný papír. I z 
vnitřního okna, díl č. 18c, odstraníme ochrannou samolepku a nalepíme klapačku, díl č. 18f. 

Odstraníme ochranu samolepky a okno vlepíme do rámu.  
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… díl č. 18c a díl č. 18d. 

Z vnitřní strany do okna rámu vložíme fólii, díl č. 18b.  
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Do dveří vložíme fólii, díl č. 20c. 

Sundáme ochranu samolepky z dílu č. 20a a spojíme s dílem č. 20b. K přesnému usazení si pomůžeme drátkem 
na kliku. 
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Sundáme samolepku z dílu č .20c a spojíme s dveřmi. 

 

Usazení dveří se schodem, díl č. 19. 
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Půdní okna, díl č. 23a a 23b. 

Vložení stropu. Budeme-li strážní domek osvětlovat, vyzkoušíme před přilepením stropu neprůsvitnost zdí a 
spár. 
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Dosadíme krovy, díly č. 25a, b a c. 

 

 

Pozednice, díly č. 24a a vrcholová vaznice, díl č. 24b. Vrcholovou vaznici napustíme vteřinovým lepidlem. 
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Sundáme ochrannou samolepku díl č. 30a na díl č. 26. Při první řadě střešní krytiny ohneme díl č. 30b (z důvodu 
neodstávání střešní krytiny). Střešní krytinu kompletujeme mimo stavbu. Na straně, kde je komín, lepíme 
střešní krytinu jen po otvor komína.  

Střechu nasuneme do zámků ve štítové zdi a přilepíme. 
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Dvě poloviny komína složené z dílů č. 27. 

Dosazení střechy, díl č. 26 s krytinou. Komín, díl č. 27, věnec komínu, díl č. 28 a oplechování komínu, díl č. 29. 
Okolo komína upravíme střešní krytinu na míru. 
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Detail oplechování komína. 

Hřebenáče, díly č. 30c. 
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A nakonec střešní štítové desky, díly č. 31. 

Hotovo. 

Mnoho stavebního úspěchu přeje Stav Model   plastyk3@seznam.cz 
17 

mailto:plastyk3@seznam.cz
mailto:plastyk3@seznam.cz
mailto:plastyk3@seznam.cz

