
Foto návod na slepení modelu nákladního vozu řady Pp.
Tento model lze zařadit do III-V provozní epochy. Vůz byl převážně používán v ucelených 

soupravách. V současnosti jsou tyto vozy již nahrazeny vozy modernější konstrukce.
Model vzhledem odpovídá skutečnosti s přijatelnou mírou zjednodušení.
Více informací o skutečném voze lze najít na  www.parostroj.net 



Model lze sestavit velmi snadno, není třeba díly dodělávat, jen pozor na dokonalé začištění 
přechodových můstků (obdoba vtoků na odstřicích) řezaných ploch, které na sebe mají dosedat. 
Nepřesnost, pří začištění, se zde sčítá a následkem toho může dojít k situaci kdy díly přestanou 
navzájem pasovat. Vznikají mezery mezi díly. Jednotlivé díly se snadno vyřezávají z archů, 
postačuje odlamovací nůž. Většina dílů je opatřena zámky, které zaručují vzájemnou polohu . Díky 
tomu práce postupuje velmi rychle.Čela vozu jsou opatřena drážkou pro vlepení šachty spřáhla, 
drážka musí být na pravo. 

Pro slepení stavebnice můžeme použít jakékoliv lepidlo na plastikové modely, případně 
rozpouštědla ( toluen, toluenovou směs, perchlor) a lepidlo na papír.

Dvojkolí umístíme do podvozků ihned po slepení a vyzkoušíme zda se dvojkolí volně otáčí. 
Pokud tomu tak není sevřeme dvojkolí v místě hrotového uložení prsty a dvojkolí protočíme (otřep 
v místě uložení). Poté necháme podvozek na rovné podložce zaschnout. 

Podvozek je provozuschopný, pro dokončení stačí dolepit další vrstvy papíru, ty nemají na 
funkčnost podvozku žádný vliv. První vrstvu je možno lepit pomocí rozpouštědla, kdy se papír 
doslova namočí v rozpouštědle. Další vrstvy lepíme jakýmkoliv lepidlem na papír. Pozor na 
přebytky lepidla, mohou zanechat viditelné stopy. Bok podvozku je tvořen papírem. Nátěr lze 
provést například i pomocí obyčejných temperových barev. Papír je savý materiál proto doporučuji 
barvu více naředit.

Skříň vozu je rovněž tvořena plastovými díly, na které se dolepují díly z papíru. Jedná se o 
poměrně velké plochy, které při lepení vrstev na sebe, mají sklon k deformacím. Hlavně horní díl 
podlahy, má snahu se po slepení kroutit, pozor je to ve výsledku hodně vidět.



Proto budeme postupovat obezřetně a díly, které je možno slepíme na rovné podložce 
zatížíme a necháme zaschnout.

Jako první nalepíme papírové podlahy vozu, dokud máme volný přístup ke spodní podlaze, 
je to snadnější, než se potom snažit papírový díl protáhnout mezi sloupky horní podlahy. 
Pokračujeme vlepením horní podlahy do vozu, čepy na podlaze vozu zapadají do otvorů ve 
sloupcích.

Papír, jak již bylo zmíněno je v tomto případě nejvhodnější lepit pomocí rozpouštědla.díl je 
lepší napustit rozpouštědlem mimo vůz. Napuštěný díl poté stačí přiložit na bočnici vozu. Namáčení 
papíru je výhodnější, než nanášení lepidla přímo na plastové díly, už jen z toho důvodu, že nemůže 
dojít k zašpiňení povrchu a může dojít k zaschnutí lepidla dříve než budeme schopni pokračovat v 



lepení. Rovněž rozpouštědlem snáze opravíme špatně přilepená místa, prostě znovu papír 
namočíme, bez nutnosti složitě aplikovat mezi styčné plochy lepidlo.



Na boční sloupky nalepíme zesílení, kolo ruční brzdy a skříň je připravená na lak. Pro 
povrchovou úpravu jsem jako vždy použil základní barvu ve spreji. Doporučuji při barvení použít 
raději více slabších vrstev. Dvě patra komplikují stříkání. Konečný lak byl asi šest vrstev barvy, 
vždy velmi tenká vrstva.

Před vlepením závaží a podvozku do vozu, je lepší vlepit jako první šachty spřáhel. Pro 
dvounápravové vozy je výhodnější použít delší provedení šachet s délkou 15mm 

Do spodu vozu vlepíme šachtu spřáhla, to jde bez problému. Jen opět dáme pozor na 
přebytek lepidla který může zhoršít funkčnost spřáhla. Pořadí dílů šachty je patrné z návodu 
dodaného ke stavebnici.

Stavebnice neobsahuje žádné díly brzdové výstroje vozu. To musí každý modelář dokončit 
dle vlastního uvážení. V návodu pro stavbu vozu Vase je ukázka jak dotvořit tyto díly. Vůz je sám o 
sobě členitý a zajímavý na pohled, nepředpokládám že někoho bude zajímat jestli má něco vespod. 



Stavebnice neobsahuje obtisky. Pro vytvoření popisů na voze jsem použil různé zbytky 
obtisků. Z modelářského hlediska se jedná o naprostý paskvil, nicméně to nikdo při provozu na 
kolejišti nepřečte takže neví co tam napsáno je nebo není. Kdo chce ať čeká na obtisky, já už 
jezdím.

 Nakonec doporučuji celý model přelakovat matným bezbarvým lakem. 


