
Horka nad Moravou 

* 

Skladiště Horka nad Moravou se nachází na trati č. 275 mezi Olomoucí a 
Senicí na Hané. V současné době není skladiště využíváno a je bez rampy a 
pilířů. 

Ke stavbě budeme potřebovat: 

•nůžky 

•skalpel nebo zalamovací nůž 

•pinzetu 

•vatové tyčinky 

•párátka 

•smirek, jehlové pilníčky 

•lepidlo na papír a dřevo 

•lepidlo vteřinové  

 



Díl č. 1 je Stav Model a na něj přilepíme díl. č. 2 i s matičkou a vycentrujeme. Napustíme lepidlem. 

Do zámků  základové desky vložíme díly č. 3, 4 (díl č. 4 číslem ven) a 5. Zde si již musíme rozmyslet, na kterou 
stranu dáme okno. Základová deska je směrována ke koleji širším okrajem za pilíři. Při lepení dílů neustále 
odstraňujeme přebytečné lepidlo (tak, jak je vyobrazeno). Dbáme na pravoúhlé spoje. 
 



… .  

Okolo skladiště vložíme do zámků díly č. 6 a 7. Rohy podezdívky můžeme napustit vteřinovým lepidlem a poté 
hrany zapravit pilníkem. 

 

 



Vsuneme podezdívkové římsy díly č. 8 okolo skladiště. 

Ostrých rohů docílíme protažením trojhranným jehlovým pilníčkem a kontrolou proti světlu.  



Fasáda. Budeme-li stavbu natírat je dobré si skladiště stříknout lakem. Skladiště se z pevní a nebude se kroutit. 

Dosadíme vnitřní a rohové štuky díly č. 9 a 10. Podokenní a dlouhý štuk na protější straně díly č. 11, 12  
a můžeme barvit. 
 



Vyvýšení  terénu díly č. 27b,c a 28. 

Aplikace hlíny. Hrubou omítku si podlepíme oboustrannou lepicí páskou. 

 



Pilíře - díly č. 13. 

Schody - díly č. 26. Díly č. 25 si začistíme na planžetě. Schody jsou pravé a levé.  



Na sucho si vyzkoušíme, jestli vše pasuje díly č. 13, 14, 15, 16, 17 a již sestavené schody. První  připevníme 
trámy díl č. 14. Vycentrujeme. Vyladíme výšku pilířů s trámem díl č. 15. Pilíře lepíme zespodu. 

Při lepení hrubé omítky si vypomůžeme dílem č. 14. Pozor, hrubá omítka je pravá a levá!  

 



Dosadíme venkovní podlahu díl č. 17 a dveře díl č. 18 s již dosazenými madly. 

Vsuneme podlahu díl č. 16 z jedné strany pod štuky dveří a druhou stranu stlačíme (má výkroje okolo dveří). 



Okenní mříž mírně ohneme. Na ohnutou stranu mříže směrem k sobě přilepíme fólii. 

 

Zalití okna. 

 



Na sucho vyzkoušíme díly č. 19, 20 a 21.  

 

Dosazení okna. 



Krovy - díly č. 21. 

 

 

Nasadíme horní díl č. 19 a štítové desky díly č. 20. 



Střešní krytinu lepíme na díly č. 22 a to vždy mimo stavbu. 

Střecha. 



Hřebenáče. 

Dosazení schodů. 



A na konec střešní štítové desky díly č. 22. 

Celkový pohled na dokončený model.  
Hodně zdaru při stavbě a hodně spokojenosti z výsledku Vám přeje Stav Model plastyk3@seznam.cz.  
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