
Stavebnice objektu EX 101 

Dostala se Vám do rukou stavebnice objektu EX 101. 

Je to jedna z mnoha typických staveb, které se ještě dnes v hojném počtu vyskytují podél českých 

drah. 

Základ je vždy stejný, ale vyskytují se v řadě různých modifikací. Jednak doplněné o různé průchodky, 

větrací mřížky či přívody kabelů, někdy jsou i propojené do skupin. 

Typická je ale samostatná, stojící na 4 nohách, umístěných zhruba metr od obvodu. Většinou 

s takovými schůdky a plošinkou, ale najdou se i volně ležící na terénu. Kromě noh vedou na různých 

místech dolů svazky kabelů.  

 

Stavebnice je jen z několika málo částí. Základní tělo je ze dvou částí z  tzv. umělého dřeva, ze 

schůdků s plošinkou (již sestaveno), dveří, jejich rámu a štítu pod kliku. Klika není součástí stavebnice. 

Na kliku stačí kousek zahnutého drátku o průměru 0.3 mm a nožky jsou z hranolku 1x1xmm, materiál 

je přiložen. 

Sestavování začněte slepením dvou základních částí pomocí disperzního lepidla. Nejlépe tak, aby 

příliš nevyteklo, co nejpřesněji, stáhnout ve svěráčku (neulamte si přesahující hrany, chce to 

podložit). Nechte vytvrdnout do druhého dne. Po vytvrdnutí zabruste jemným smirkem, nejlépe za 

mokra. Tím máte základní tělo. Zespoda si vyvrtejte 4 dírky o průměru 1,4 mm na osazení nožek. 

Nejčastější poloha je metr od obvodu, tedy 8,3 mm. 

Pokračujte zkušebním osazením rámu dveří, ověřte, aby nezavazely podlaze později osazované 

plošinky se schůdky. Asi to bude chtít začistit. Umělé dřevo se snadno obrábí, takže stačí případné 

přesahy seříznout skalpelem. Zatím to nelepte, prvně je třeba to nabarvit. 

Rám dveří, dveře, štítek kliky jsou vyříznuty z nerezového plechu. 

Před barvením je vhodné brouskem zahladit zbytky po 

propojovacích můstcích. Kliku jsem ohnul z kousku drátu. Jednu 

stranu jsem prostrčil štítem kliky a zasunul do připravené dírky 

ve dveřích. Po natření dveří jsem přilepil.  Štítek kliky a klika se 

mohou nechat nenabarvené, vypadá to fakt dobře.  Před 

přilepením dveří stačí miniaturní kapkou lepidla přilepit. 

Barvení, patina, případně osazení dalších doplňku už ponechám na Vaší fantazii. V naprosté většině 

jsou objekty šedobílé, ale našel jsem i zelený.  



Ten měl zrovna nožky prakticky na kraji. 

Všechny díly jsem pochopitelně barvil před osazením a každý zvlášť. Sestavení nabarvených částí už 

spočívá jen v přilepení například vteřinovým lepidlem. 

Níže obrázek ještě nehotového  objektu. (nemá kliku a patinu) 

 

A také potřebuje trochu zarůst vegetací. 
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