
 

 

 

Čtyřmístná remíza Hanušovice 
norm. ÖLEG  



Stavbu remízy začneme slepením korpusů budovy, do kterých vlepíme vnitřní díly. Nesmí se 

zapomenout na mezery pro podpěry krovů. 

 

  



Po slepení korpusů si otestujeme přesnost slepeni na podlaze remizy. Hrany budov a podlahy musí 

být v jedné rovině. 

 

Následně se vlepí vnitřní stěny. Dejte pozor na zachování mezer pro sloupy krovů. Jako distanční 

pomůcku lze použít libovolný kus kartonu.

  



Po zaschnutí korpusů je stříkneme bílou barvou. Chcete-li štětcovat, musí se použít podkladová barva (primer). Při této 

příležitosti se nabarví i oba díly budovy, která je mezi remízami. Pro vytvoření trámoví jsou dva způsoby. Prvý, určený 

pro modelářské masochisty je, že linky naznačující trámoví se vybarví hnědou barvou, druhý způsob je, že z hnědého 

kartonu vyřezané trámoví nalepíme podle vygravírovaných linek. Trámoví lze napatinovat krakelovacím lakem pro 

zvýraznění prasklin a rýh na trámech. 

 

Následně usadíme fólii a okna. 

  

https://obchod.resinovemodely.cz/blog/krakelovani-podruhe-a-patinovani-sten-pastelkou


Na čela budov přilepíme díly imitující pobití prkny. 

 

Pod spodní hranu trámoví se přilepí díly z kartonu imitující podezdívku. Výška kartonu podezdívky je vyšší a přesahuje 

přes okraj korpusu budovy. Přesah slouží k přesnému přilepení k podlaze remízy. Po jejím nalepení přilepíme oba 

korpusy k podlaze. Spoje necháme zaschnout a můžeme přistoupit k vlepení posledních dvou dílů remízy. Vzhledem 

k tomu, že korpusy jsou pod úhlem, je nutné oběma dílům pečlivě seříznout hrany, aby zapadly a nevyčnívaly. Následně 

vlepíme vnitřní steny, folie, okna a trámoví. 

  



  



 

  



Nejdříve vlepíme krovy s podpěrami a nezapomeneme na patky z kartonu. Následně dolepíme zbývající krovy. Pro 

odkuřovací nástavbu jsou určeny dva krovy před a za středový krov s přesahem. 

  



 

při instalaci podbití střechy projedeme kulatým pilníkem otvory pro 

dýmníky a srazíme jim hrany. Tím se zamezí, aby se dýmníky rovnaly 

kolmo na střechu.  

Sestavení dýmníků. 

Jestliže chceme dýmníky i s jejich vnitřní částí budeme postupovat 

takto: Díly potřebné k sestavení dýmníku navlhčíme vodou. Trubku 

navineme přes 6mm tyčovinu a přilepíme chlopeň zevnitř trubky. 

Můžeme ji zafixovat pomocí maskovací pásky. Zkroutíme prvý kužel, a 

aby byl spodní okraj rovnoměrně kruhový, tak jej přes špičku 

Herkulesu vytvarujeme. Stejně postupujeme i s větším kuželem, jen 

ten jsem rovnal přes miňonkovou 

žárovku. Po zaschnutí všech dílů spojíme 

dýmník dohromady. Ideální je při lepení 

rovnat souosost pomocí kulatiny.  



 

 

Vzhledem ke konstrukci střechy doporučujeme vnitřní zadní dýmník zkrátit a pouze jej nalepit na střechu. Stojiny pro 

stříšku dýmníku slepíme podle obrázku, a odložíme až na konec prací. Stříšku vytvarujeme pomocí zaobleného předmětu 

jak je vidět na obrázku. Stojinu a stříšku přilepíme až ve finále. 

  



Po zalepení dýmníku do střechy dokončíme střechu střední části. 

 

Střešní nástavbu slepíme a přilepíme jí na hotovou střechu. Kancelářský papír natřeme hnědou barvou a nařežeme z něj 

3mm široké proužky, ze kterých vytvoříme oplechování nástavby. 

Dokončíme dýmníky a komíny na středovou nadstavbu. Na zadní stranu vrat přilepíme rám z prken a natřeme. 

Hotovou budovu buď ponecháme jako leštěnku, nebo jí opatinujeme. 

  



 

 

 

  



 

 


