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Stavebnice – nádraží Jemnice 
Stavební návod pro složení stavebnice 

Doporučujeme Vám si nejdříve projít tento návod a poté si rozmyslet zdali se budete držet návodu, nebo zvolíte vlastní pořadí 

navazujících kroků, protože každý modelář může mít trochu jiné zvyklosti při stavbě modelů.  Před začátkem kompletace 

doporučujeme mít díly již nabarvené. Začneme přípravou dílů na kompletaci komínů – sety 97-100 a okenních sestav – u oken pozor, 

v každém patře je jiná velikost – okna prvního patra se musí usazovat s parapety č. 22. Tyto kroky by nás zdržovaly v průběhu stavby, 

proto jimi začneme a při stavbě pak už můžeme usazovat.  

23+trubička  24+trubičky  25+trubičky   OKNA: přízemí – (1. patro) - <2. patro půda> 

                                            
Set 99+92+89 Set 97+93+96   Set 98+94+95    57+fólie 50  60  54+ fólie 50  

        (58+fólie 51)   (61+22)  (55+fólie 51) 

        <59+fólie 52>  <62>  <56+fólie 52> 

Ještě než začneme u podesty (1), která je základem celé budovy, nalepíme z vnitřní strany obvodových stěn vstupní dveře a do 

otvorů usadíme dříve zkompletovaná okna.    

8 set okna  9   11   5 set oken 

 

  
7 76 + fólie 53   1   5     6 
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Po zkompletování krajních částí budovy pokračujeme stejným způsobem u střední části. Potom vlepíme dělící příčky místností a 

strop přízemí, který zároveň tvoří podlahu patra – díl č. 2.  

  38    4 40 37 76+53 39  38 40 

 

 
 2   76+53   3 

 
…ke dveřím usadíme schody č. 20 a podobným způsobem, jak jsme zkompletovali přízemí, pokračujeme v patře… 
15 13   15 10 16            12 – zde je středové okno zaslepeno dílem č. 21 
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21 42    45 41 43 44 14 43  45 

 
   20  14 
 
 
 
Jestli máme usazeny všechny dělící příčky, 
můžeme zakrýt stropními díly 17 a 18, na které usadíme 
poslední dělící příčky č. 46 – usadit výřezy k sobě, budou  
na ně v dalších krocích navazovat další díly.  
 
 
46  18   17 46 18 
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Pokud jsme to neudělali již dříve, tak usadíme do otvorů poslední vrchní okna a kolem usadíme okrasné římsy… 
    46  68 47 69 17 

 
 
…a vrátíme se ke spodní části budovy, kde usadíme kamenné sokly po celém obvodu budovy.   67  103  
 

 
26 70  32  27 28a 102 28 30  27 33 70 71 
Potom pokračujeme překrytím nároží a zároveň můžeme usadit okrasné římsy kolem oken a dveří. 
 67 – 3x     67 65  103   67  103 
 

 
33 26  31  34 29 101 35 28 30 27 66 32    71 
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Pokračujeme v horní části budovy, kde doplníme trámy a reliéfy pod střechu – umístění je vyznačeno malými rohovými značkami… 
80 64  63 64   80     46            80 

 
  81 79  87 81 

 
Nejdříve usadíme krovy na krajní přístavby (první dva z obou stran jsou stejnoměrné, středové pak zkrácené do příčky) a teprve pak 
usadíme krovy na středovou část… (krajní krovy umístíme cca 0,5mm od konce podélných trámu nebo můžeme zkusit přiložit díly 
77, aby nám to pak dodatečně sedělo – ale nyní nelepit, zavazely by při usazování střechy). 
82 83  84  79  82    84 
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   85      85        <----------------------------------86--------------------------------->      85     85 

 

 
 
Po usazení trámů a krovů usadíme hnědé podbití střechy, na které do šikmých spojů doplníme oplechováním. 

48     49      90 48 
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Pokračujeme usazením střešní krytiny a teprve potom usadím špičky štítů, které je lepší ještě před usazením lehce opracovat. Jsou 
vypáleny a zkoseny ze dvou stran, aby vypadaly souměrněji, je lepší je z vedlejších stran také obrousit, aby se špičky sbíhaly do 
jehlanu a na stavbě pak působily rovnoměrně. 
77+78   74+75   72+73  77+78    74+75 77+78 

 
Na závěr doplníme o komíny a průlezy na střechu… 
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Tímto je stavba dokončena a připravena k umístění na kolejiště.  
Doufám, že se vám to povedlo jak jste si předsevzali a že vám tento základní návod pomohl  k bezproblémovému dokončení dle 
vašich představ. 
Případné přípomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz 
Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz , kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a 
dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na 
modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu. 
 
 
 
 
 
 
IGRA MODEL, s.r.o. 
Kotkova 3582/19 
669 02   ZNOJMO 
www.igramodel.cz 
info@igramodel.cz 
tel.: +420 515 282 891 
fax: +420 515 282 890 
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