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Představky

Čelní stěna

Kryty větráků
Zábradlí (střecha)

II. vrstva rámu
Kryty větráků

Rám s rozshochy

Kliky

Košové nárazníky

Bedna baterií

Přechodový můstek
Kryt bedny baterií

Schody

Brzdy

Ochoz střechy (schod)

Držáky lamp (střecha)

Pásy (na bočnice)

Zábradlí

Kryty ložisek

Pružnice

Háky

Nárazníky
Přechodové dveře

NEM šachty

Rámy oken

Kryt ovládání brzdy 
(na čelo)

Rámy oken

Základ (spodek vozu a boky)

Schody (základ)Žebříky
Brzdový válec

Úchyt bedny baterií

Rozpis dílů Be 7,8 metrů



Čelo/zábradlí představků

Čelní stěna

Zábradlí (střecha)

II. vrstva rámu

Rám s rozshochy

Kliky

Košové nárazníky

Bedna baterií

Kryty větráků

Kryt bedny baterií

Schody

Brzdy

Ochoz střechy (schod)

Držáky lamp (střecha)

Pásy (kratší na bočnice,
delší na čela)

Podlaha představku

Kryty ložisek

Pružnice

Háky

Nárazníky
Zábradlí

NEM šachty

Rámy oken

Kryt ovládání brzdy 
(na čelo)

Rámy oken

Základ (spodek vozu a boky)

Schody (základ)Žebříky
Brzdový válec

Úchyt bedny baterií

Be/Bi 7 a 8 metrů
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Netiskni mne, šetři přírodu!

Úchyty pro osvetlění

Kryty větráků

Kryty větráků

Dveře oddílu

Zábradlí přechodových můstků

Přechodový můstek

Rozpis dílů Bi 8 metrů

Rozpěrky 
(na udržení tvaru skříně)



Nejprve si z archu vystřihneme základ (spodek a boky) čelní stěny a představky (u Be). Lept si položíme 
spodkem vzhůru a sestavíme kinematiku. Jedná se o kinematiku magnetickou, skládající se z magnetu 
na základní části a kuličky na části NEM šachty. Dbejte na to, aby se k neodymovému magnetu 
nepřiblížil např. hrot pájky, a magnet se vyšší teplotou nezničil (doporučuji lepit ho na kinematiku až 
před nástřikem, nebo ke konci stavby). Díl ve výřezu ohneme do pravého úhlu (následným přihnutím 
můžeme regulovat sílu kinematiky) a do dírky ve spodní části naohýbáme část přesahující ven z 
podvozku. ta se ohne o 180°. V této části je dírka, do které se bude řezat závit na šroub M1. nejprve 
hrotem skalpelu vytvoříme kuželovitý tvar dírky a za pomocí samotného šroubu vyřežeme závit. 
Můžeme po nasazení šachty s kuličkou zajistit lepidlem (šachtu šroubovat po nástřiku!, plocha  pod 
šachtou by měla být co nejvíce hladká, čistá). Tuto šachtu lze také nahradit průmyslově vyráběnými 
kinematikami. Pro jejich použití stačí jen odstranit všechny části kinematiky z podvozku.

Nyní již můžeme pokračovat horní části. Ohneme boky, do čelních výstupů vsuneme čelní stěny a 
proletujeme. U čelních stěn je třeba dbát na to, že nejsou zaměnitelné, u vozů Be je stěna  s velkým 
výřezem u značky WC, a malého okna v boku. U vozu Bi jsou dveře do oddílu vzdálenější dírce v podlaze 
a značce WC. U vozů Bi se ještě na tento díl již letují dveře oddílu, madla a delší pásy na čelo vozu (resp. 
i boky). Přečnívající části nezastřihujeme, bez problémů by měly zapadat do výřezu ve střeše. S 
představky je dobré počkat, jejich oválný tvar by nám zbytečně přitížil během dalších kroků, je však 
možné je ohnout a v rozích proletovat.

Po sestavení nezbytné kinematiky můžeme ohnout čtveřici obdélníků, které nám pomůžou zajistit rám s 
rozsochy. Ten vletujeme do vyleptaných obdélníků ve spodku, konce se ohýbají směrem dovniř a měly 
by nám trochu pomoci s pravým úhlem. Pozor, ať si zbytečně nezaletujete dírky na pakny, ty jsou 
umístěné ve středu rozsoch ve vnitřní části. Pokud máme naletované obě poloviny můžeme z archu 
vyjmout i druhé vrstvy rámu. Ty je ideální letovat, je třeba je zarovnat ke kraji, nabodovat a postupně 
letovat. Dávejte si pozor, ať si zbytečně nepřiletujete i vzpěry rámu, ty po naletování přijdou ohnout do 
připravených proleptaných dírek ve spodku. Jako další je třeba naletovat pružnice a kryty ložisek. 
Nejprve na rozsochy naletujeme pružnici, poté kryt ložiska, na výbeěr buď s logem ČSD nebo bez něj. 
Průběžně je dobré si kontrolovat jak moc je zalitá dírka pro uložení dvojkolí a případně ji odsát (např. 
odsávacím lankem). Pružnice by šly letovat i na rozsochy v nenaletovaném stavu, ale může hrozit 
nebezpečí, že při letování na spodek odpadnou. Tím je rám a rozsochy hotov.

Již sletované představky doplníme o přechodové dveře, můstky a kryty ovládání ruční brzdy (pouze 
jedno čelo). Stříšky nadedveřmi ohýbáme směrem dolů a ven z vozu. Následně celý komplet letujeme na 
vůz. Jako další na spodek vozu doplníme pakny brzd a bednu baterií. Ta se skládá ze dvou dílu a to 
základu a samotného krytu. ještě je možné doplnit bednu úchytem bedny baterií, je třeba ho jen na 
tupo z vrchní části naletovat. Pakny vletujeme do dírek za rozsochy, dejte pozor na otočení, patří 
naznačením brzd ven. U vozů Bi přiletujeme na čelo/zábradlí představků přechodové zábradlí, můstky a 
ovládání ruční brzdy. Doletujeme zábradlí, to z části sedí na čelo, (viz obrázek), vletujeme dřevěnou 
podlahu představku. Celé čelo (se zábradlím) pak můžeme letovat na vůz.

Ohneme o 90° 
a letujeme na čelo

Sestavení vozu
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Výřezy pro umístění 
vzpěr rámu

Umístění dveří (čelních stěn) oproti umístění WC u vozu Bi

Zkosená část směřuje 
ke středu vozu

Bedna baterií 
doplněná
o držák Složení vrstev

rozsoch

Čelní stěna vozu Bi



Jak by jsme do vozu nastupovali, kdyby nebyly schody. Každý se skládá z čtyř dílů a to schody základ a 
samotných stupínků s dvěma výřezy a jedním stupněm s úchytem do spodku vozu. Stupně mají 
naznačené dřevo, pokud by se někomu reliéf nelíbil, stačí je otočit spodem vzhůru. Základ je vhodné 
ohnout, upnout do kleští/svěrky a na něj pak letovat jednotlivé schody (potřít pastou, přiložit a prohřát 
páječkou s cínem). Celý komplet pak stačí vletovat do výřezu ve spodku vozu. Ještě před samotným 
kompletem schodů je však nutné naletovat  první schod. Ten se letuje přímo na spodek, jen stačí ohnout 
úchyt do pravého úhlu, vždy větším přesahem ven!(viz obrázek).

Schody máme naletované, nyní doplníme zábradlí, to se letuje do malého proleptání v představku a na 
druhý schod. Pokud se rozhodneme dělat vozy dřívější epochy s vstupem na střechu tak z levé strany 
při pohledu proti představku naletujeme žebřík. Ten se u střechy čela přichytí k ochozům čela (takový 
malý schod se dvěma trojúhelníky na boku). Ty se letují na tupo. Na čelo pak doplníme ještě zábradlí 
střechy a držáky lamp. Samotný prkenný ochoz je na archu umístěn taktéž, a tvoří spojnici mezi díly, 
má vyleptaný reliéf dřeva je rozdělen na prkna, stačí jen nastříhat dle potřeby a nalepit na střechu 
(nezapomeňte udělat na střeše výstupky plynových lamp!). Jako poslední si vybereme koše nárazníků, 
na výběr jsou buď starší košové, nebo novější s plnou oporou. Stačí ohnout (ideálně v kleštích, díl je tak 
tenký, že se sám snadno ohne uprostřed) a letovat do děr v čelníku.

Zbývá nám doplnit detaily na bok. Jedná se o kryty větrání (dřívější a 
pozdní typ) a spoje plechů (pásy). Ty letujeme za pomocí pasty na 
připravené proleptané pásy. Větráky letujeme nad okna (dle obrázku), 
nad malé okno patří kryty s menším proleptáním z druhé strany. Po laku 
z vnitřní strany dosadíme okna. Nejmenší patří na čela představků, samostatná do dveří a pásy na bok.

Tímto krokem je stavba u konce, doplníme odlévanou střechu dle výběru, případně interiér a osvětlení 
(které nalepíme na držáky, nebo ke střeše). Střechu je možné upravit dle vlastních podkladů, lze doplnit 
zešikmené okapnice nade dveřmi, případně upravit spoje plátů střechy.
V případě jakýchkoliv připomínek neváhejte napsat.
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Delším přesahem ven od vozu

Delším přesahem ven od vozu

Díly pro stavbu vstupu na 
ochoz střechy

Výběr ze dvou typů větráků
U malého okna je větrák menší!

Spoj plechů (pásy)

Obrazová příloha

Netiskni mne, šetři přírodu!

Návod Dd Návod Osvětlení
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Bedna baterií

Schody (boční)

Košové nárazníky

Zadní čelo
(bez představku)
II. vrstva dveří

Kryt bedny baterií

Schody (boční)

II. vrstva rámu

Zábradlí ochozu střechy

Základní díl dveří

Kryty ložisek

Pružnice

Schod ochozu střechy

Kryt ruční brzdy
Nárazníky

Zábradlí

Kryt ovládání brzdy 
(na čelo)

Rámy oken

Základ (spodek vozu a boky)

Schody (základ)Žebříky
Brzdový válec

Úchyt bedny baterií

Dd 8 metrů
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Netiskni mne, šetři přírodu!

Výhledová okna

NEM kinematika

Pakny

Výhledová okna

Čelní stěna

Přechodový můstek

Rozpis dílů Dd 8 metrů

Úchyt dveří (vrchní pojezd)

Přední čelo
(s představkem)

Pojezd dveří (spodní)

Úchyt lampy 
(čelo, střecha)

Okap (nad boční dveře)

Okap (nad boční dveře)

Boční kryty



Služební vůz Dd 8 metrů se z větší části skládá jak ze stejných nebo hodně podobných dílů (ještě aby 
ne, když vychází ze stejné konstrukce) jako vozy Be/Bi. Zaměřím se na věci které jsou na voze jinak.

První odlišnost je v provedení čel, jedno je s představkem, druhé rovné. Čelo s představkem se taktéž 
skládá ze dvou dílů a to čela a představku, jediný rozdíl je v tom, že čelo oddílu má na sobě stříšku nad 
dveře. Tu ohýbáme směrem ven z vozu a zámky zapadá do výřezu v čele. Dveře do oddílu lze udělat 
otevřené, stačí postřihnout můstky držící dveře z jedné strany (z druhé budou sloužit jako pant).

Boční dveře se skládají ze dvou dílů a to základu a II. vrstvy. Základ patří naznačenými (proleptanými) 
rohy dovnitř, jistícím hákem k madlům. Po sletování obou vrstev ohneme madla a proletujeme.
Samotné dveře vkládáme do pojezdu. Spodní díl pojezdu ohneme do pravého úhlu a vletujeme do 
vybrání na spodku vozu (viz obrázek), hloubkou zasunutí můžeme regulovat plynulost chodu dveří 
(proto ideálně nejdřív pouze na krajích nabodovat, a až po vyzkoušení funkce řádně prohřát). Vrchní 
pojezd se umístí do dvou výřezů ve vrchní části bočnice (těsně nade dveřmi).
Výhledová okna se ohnou podle proleptání, díky proleptání skrz by neměl ohyb činit větší problémy. 
Dejte pozor, vrchní část je pod úhlem, nikoliv rovnoběžná s částí spodní.

Jako takový malý bonus jsem do archu přidal dva kusy kola. To se skládá ze základu, převodů a sedla. 
Sestavení by nemělo zabrat více času. Na kole ohneme řidítka, naletujeme sedlo na přesah rámu a 
naletujeme kryt převodů.

Sestavení vozu
hocan.cz www.hocan.cz hocan@hocan.cz

Uchycení čela do přestavku

Proleptání
má být
ze zadní

strany dveří

Vrchní pojezd

Spodní pojezd

Výhledové
okno

Bočnice
vozu

Základ
kola

Sedlo

Kryt
řetězu



In progress.

Osvětlení vozu
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