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Úvod 

Stavebnice modelu rodinného domu v měřítku 1:20 je určena pro všechny ty, kteří si chtějí 

vyzkoušet stavbu domu jako ve skutečnosti od základu až po střechu. Pokusili jsme se    

do stavebnice zahrnout pokud možno co nejvíce z reálné stavby domu, ale i tak tam 

některé věci nenajdete, jako je např. kanalizace či elektroinstalace. Můžete si ho rozšířit 

podle vašich nápadů. 

V případě, že si nebudete vědět rady, nebo přijdete na chybu či nejasnost v manuálu, tak 

nám napište na email realnestavby@email.cz . 

 

 

Před stavbou i v průběhu doporučujeme shlédnout video, je tam vidět vše potřebné. 

 

Odkaz na video: https://youtu.be/z_WqTE4T5Lo 

Odkaz na video v QR kódu:  

 

 

 

Tato stavebnice není hračka pro děti a je vhodná od 16 let. 

 

Co bude potřeba pro stavbu: 

Misku pro míchání malty 

Misku pro míchání betonu a omítky 

Silikonovou stěrku pro míchání betonu a omítky 

Úzkou špachtli pro nanášení malty 

Širokou špachtli pro nanášení omítky 

Zalamovací nožík pro půlení cihliček, izolace a trámků 

Váhu pro odvážení přesného množství malty betou a omítky 

Odměrku pro odměření přesného množství vody 

Pravítko, úhelník 

Lepidlo, např. Herkules 

Tužku 

Špendlíky pro zajištění nosníků 

Nůžky pro zkrácení parapetů 

Kleště pro zkrácení kovové armatury věnce 

Jemný smirkový papír pro vyhlazení omítky 

 

 

 

mailto:realnestavby@email.cz
https://youtu.be/z_WqTE4T5Lo
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Obsah dílů ve stavebnici: 

Deska pro stavbu modelu - 1ks 

Sádrová směs MALTA 300g - 1ks 

Sádrová směs BETON 1800g - 1ks  

Sádrová směs OMÍTKA 500g - 1ks 

Štěrk pro základ (černý) 2500g - 1ks 

Základová tvárnice - 135ks 

Cihlový blok - 881ks 

Pórobetonová tvárnice - 300ks 

Cihle pro obvodový věnec - 120ks 

Překlad široký délka 100mm - 6ks 

Překlad úzký délka 75mm - 3ks 

Střešní taška - 670ks  

Střešní hřebenáč - 20ks 

Tepelná izolace pro základ - 35ks 

Tepelná izolace obvodového zdiva - 240ks 

Kari síť vč. drátu o průměru 0,3mm - 8ks 

Kovová armatura věnce - 11ks  

Okenní parapet - 5ks 

Okno malé - 1ks 

Okno střední - 4ks 

Dveře - 1ks 

Hranol 5x8mm, délka 500mm - 2ks 

Hranol 3x2mm, délka 500mm - 2ks 

Hranol 2x2mm, délka 500mm - 22ks 

Příhradový vazník pro stavbu krovu - 7ks 

Model OSB desky - 14ks 

Návod pro stavbu modelu - 1ks 

Výkresy modelu - 1ks 

Černá barva - 1ks 

Injekční stříkačka – 2ks 
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Postup stavby: 

1) Základy 

- obvodové zdivo základu 

- vysypání základu štěrkem 

- pokládka kari sítí 

- vylití základu betonem 

- izolační nátěr základové desky 

2) Stavba nosných stěn a vnitřních příček vč. překladů, vylití hrubé podlahy 

- obvodové zdivo budovy 

- vylití hrubé podlahy 

3) Stavba obvodového věnce 

- příprava pro vylití věnce ( stavba z cihel pro věnec) 

- pokládka armatur 

- vylití věnce betonem 

4) Stavba krovu, stropu a štítu střechy 

5) Lepení tepelné izolace na obvodové zdivo 

6) Omítání venkovního zdiva 

7) Instalace oken a dveří 

8) Pokládka střešních latí  

9) Pokládka střešních tašek 

10) Instalace venkovních měděných parapetů 
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1) ZÁKLADY 

VYMĚŘENÍ STAVBY 

                      
Dle výkresu základu si překreslete půdorys domu. Nejlépe fixou si vyznačte hranici základového 

zdiva na desku. V našem případě jde o rozměr 301x374mm. Správné vyměření je velice důležité, 

proto použijte i úhelník. 

  

Připravte si maltu pro stavbu zdiva základu. 
 

Příprava směsi MALTA 

                              

                      Odkaz na video návod                                                                                                

                 Příprava malty           

Nikdy si nepřipravujte směs z celého sáčku, vždy si promyslete, kolik toho chcete postavit.             

Podle toho si připravte potřebné množství směsi.   

Samotná směs smíchaná s vodou vydrží cca 1hod, než zatvrdne. Pokud směs už začíná tuhnout, 

lze ji znovu zředit s vodou a tak prodloužit dobu zaschnutí.   

Aplikovaná směs zaschne cca do 2min, ale k vytvrzení dojde až po úplném zaschnutí. Do té 

doby lze cihličky stále odloupnout.    

Příprava směsi pro spojování sádrových cihliček   

1) Nachystejte si mělkou nádobku a něco na míchání (ideálně tenkou špachtli). 
2) Do nádobky nasypte přibližně jednu čajovou lžičku sádrové směsi. 
3) Za pomocí injekční stříkačky pomalu přidávejte vodu a celou směs řádně promíchejte. 

- Ideální konzistence připomíná kaši. 

    4) Takto namíchanou směs nechte cca 15 min odstát a následně ji znovu důkladně promíchejte. 

          - pokud jsou ve směsi hrudky, nechte směs odstát dalších cca 10min a znovu promíchejte.    

Poznámka: takto namíchanou směs si můžete dát do větší injekční stříkačky, následně vytlačením 

ji aplikujte na cihličky.            

Tuto směs používejte pouze ke spojování sádrových cihliček (má pouze funkci lepení). 

POZOR: ZBYTKY MALTY NEVYPLACHOVAT DO UMYVADLA, ZÁCHODU ANI 

KANALIZACE!!! SMĚS BY ZASCHLA A UCPALA POTRUBÍ! 
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STAVBA ZDIVA ZÁKLADU 

 
 
Na díl ZÁKLADOVÁ TVÁRNICE ze spodu aplikujte tenkou vrstvu směsi MALTA a usaďte na 

vyznačené místo. Na následující tvárnice aplikujte tenkou vrstvu směsi MALTA i na boční stěny 

tvárnic, které se budou přikládat k již usazeným tvárnicím tak, aby byly slepeny i ve svislých 

spárách. Takto vytvořte celou spodní řadu. 

 

 
 

Pokud tvárnice bude delší, než je potřeba, označte si část, kterou je potřeba zakrátit a za pomocí 

zalamovacího nože nepotřebnou část odřízněte, nebo zabruste smirkovým papírem na potřebný 

rozměr.  

V případě, že bude zapotřebí tvárnici zakrátit o větší kus, tvárnici si naříznete po obvodu 

a následně ji rozlomíte např. jako tabulku čokolády. Nepotřebnou část cihličky si uschovejte a 

použijete ji v další části zdiva, kde bude zapotřebí stejná nebo menší cihlička. Toto platí pro 

všechny ostatní cihličky, včetně střešních tašek. 

V případě, že bude potřebovat vytvořit prostup např. pro odpadní potrubí, tvárnici v požadovaném 

místě obruste např. kulatým pilníkem, nebo vyřízněte drážku zalamovacím nožem. 

                     
              SPRÁVNĚ                                  ŠPATNĚ 

 
Při pokládce druhé řady musí být tvárnice skládány přes spáry, tak aby nevznikla svislá spára 

mezi horní a spodní řadou.  
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                                          Takto by měla vypadat dokončená druhá řada. 

 

 

Poznámka: kontrolujte pravoúhlost i rovinnost za pomoci pravítka, úhelníku či vodováhy. 

Toto platí pro celý průběh stavby. Nedodržení rozměrů, úhlů a rovinnosti může zapříčinit vážné komplikace 

při pokládce stropní a střešní konstrukce!    

 

PŘÍPRAVA NA VYLITÍ ZÁKLADOVÉ DESKY 

 
Díl model TEPELNÉ IZOLACE PRO ZÁKLAD (bednění) seřízněte na rozměr 24x50mm (původní 

26x50mm) a proužky 2x3mm které nám tím vzniknou si USCHOVEJTE. Následně model tepelné 

izolace pro základ (bednění) připevníte. Na bednění základu v místě spoje s tvárnicemi aplikujte 

směs MALTA. Toto bednění bude POUZE po vnějším obvodu základových tvárnic. 

 

Přesahující bednění si označte a potom zařízněte zalamovacím nožem. 
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                            Rohové napojení musí být provedeno s přesazením, jak je na obrázku. 

                                      

                                        Takto by mělo vypadat dokončené bednění.  

                                               

Po úplném zaschnutí je nutné i zaspárovat vnitřní spáry bednění. K tomuto použijte směs MALTA.  

                                        

Do postavených základů vysypte štěrk a to do výšky druhé řady základových tvárnic. 
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                                                                 Uvažovaná skladba kari sítě 

 

Do štěrkem vysypaných základů naskládejte model kari sítě nejlépe tak, aby byly alespoň jednou 

řadou „mřížky“ přes sebe. Následně je mezi sebou spojte pozinkovaným drátem o průměru 

0,3mm. Kari síť by měla být položená částečně i na základové tvárnici. Tam ji zafixujte MALTOU 

k tvárnicím.  

Poznámka: kari sítě před pokládkou vyrovnejte tak, aby při položení nepřesahovali nad bednění. 

V případě, že nechcete sítě vyrovnávat, tak je zafixujte např. špendlíkem k podkladové desce.     

VYLITÍ ZÁKLADOVÉ DESKY 

Poznámka: před dalším postupem doporučujeme bednění zpevnit např. provázkem po celém 

obvodu. Může se stát, že při vylívání zavadíte o bednění a to se odlepí. Následně by vám beton 

vytekl mimo základ. I tak doporučujeme, abyste měli při ruce větší kus látky a kyblík, do kterého 

byste v případě nehody vyteklý beton setřeli.   

Připravíme si sádrovou směs BETON. 

POZOR: Směs si připravujte po částech, nepřipravujte celé množství! 

Do nádobky si nalijte vodu a přisypte sádrovou směs BETON. Směs důkladně promíchejte, aby 

v ní nebyly hrudky. Takto připravenou směs ihned vylijte do základů, než směs začne tvrdnout. 

Pozor: směs se musí sypat do vody, ne naopak! 

Doporučujeme směs připravovat a vylívat v tomto množství: 

1) Nalijte 230 ml vody a přisypte 260 g sádrové směsi beton, vylijte do základů. 

2) Nalijte 230 ml vody a přisypte 260 g sádrové směsi beton, vylijte do základů. 

3) Nalijte 230 ml vody a přisypte 260 g sádrové směsi beton, vylijte do základů. 

4) Nalijte 230 ml vody a přisypte 260 g sádrové směsi beton, vylijte do základů. 

5) Nalijte 115 ml vody a přisypte 130 g sádrové směsi beton, vylijte do základů.           

Poslední část betonu nevylívejte celou naráz. Pomalu dolívejte a zároveň vyrovnávejte. BETON 

by měl být v rovině s bedněním. Až bude základ vylitý po okraj, za pomocí široké špachtle stírejte 

a vyrovnávejte celou plochu základu, aby vám vznikla rovná plocha.  

POZOR: Stírání a vyrovnávání musí být provedeno ihned po vylití, než sádra začne 

tvrdnout! 
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                    Takto by měla vypadat hotová základová deska po vylití betonem. 

Základovou desku nechte zaschnout, optimálně by deska měla schnout 2-3 týdny v závislosti na 

okolní teplotě a vlhkosti. Pokud nebude deska úplně rovná, namíchejte si směs BETON v poměru 

60ml voda a 40g beton, namíchanou směs vylijte na nerovná místa a špachtlí ji rozetřete do 

roviny. Vyschnutou desku můžete přebrousit smirkovým papírem, aby se odstranily nerovnosti.  

2) STAVBA NOSNÝCH STĚN A VNITŘNÍCH PŘÍČEK VČ. PŘEKLADŮ, VYLITÍ HRUBÉ 

PODLAHY 

Před stavbou si načrtněte pouze půdorys obvodového nosného zdiva. A plochu pod nosným 

zdivem natřete izolací (jako imitaci izolace použijte přibalenou černou tónovací barvu). 

POZOR: Rozměr 22mm nosného zdiva je od vnitřní strany bednění!

 

Jako první postavte dvě řady obvodového zdiva z modelu cihličky CIHLOVÝ BLOK. 

        

                     První řada                                                    Druhá řada 
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Při pokládce dalších řad musí být cihličky skládány přes spáry, tak nevznikla svislá spára mezi 

horní a spodní řadou. Zbytek plochy základové desky natřete izolací (jako imitaci izolace použijte 

přibalenou černou tónovací barvu). 

Nyní budete potřebovat odřezky z dílu model tepelné izolace pro základ 2x3mm. Ty nalepte 

lepidlem (např. Herkules) po celém obvodu, aby výška nalepeného odřezku byla 3mm (podstava 

2mm).  

        
 

Vylití hrubé podlahy 

Připravíme si sádrovou směs beton pro vylití podlahy. 

Příprava betonu pro vylití podlahy 

1) Do nádobky si nalijte 360ml vody a přisypte 240g sádrové směsi BETON.                

 Pozor: směs se musí sypat do vody, ne naopak! 

2) Směs důkladně promíchejte, aby v ní nebyly hrudky. 

Takto připravenou směs vylijte na základovou desku. 

Po vylití BETONU vyrovnávejte celkovou plochu podlahy za pomocí široké špachtle. Podlahu 

vylijte do výšky 3mm (po horní okraj nalepených proužků izolace). Po vytvrdnutí můžete podlahu 

přebrousit smirkovým papírem. 

POZOR: Stírání a vyrovnávání musí být provedeno ihned po vylití, než sádra začne 

tvrdnout! 

Po vylití podlahy betonem počkejte, než zaschne a potom si načrtněte dle výkresu půdorys 

vnitřních příček.  
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Teď s obvodovým zdivem stavte i příčky z cihliček PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE. 

Při pokládce dalších řad musí být cihličky skládány přes spáry, tak aby nevznikla svislá spára mezi 

horní a spodní řadou.  

   

První řada cihliček vnitřních příček          V místě, kde tvárnice tvoří T musí být cihličky 
                                                                „provázané“ s kolmou stěnou.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                              

                                        Takto vypadá stavba včetně překladů. 

POZOR: překlad u vchodových dveří je o jednu řadu cihliček níž, než okna! 

Pro stavbu nosného zdiva a vnitřních příček použijte jako předlohu výkresy (pohledy, řezy, 

půdorys). 
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3) STAVBA OBVODOVÉHO VĚNCE 

Po celém vnějším i vnitřním obvodu postavte dvě řady z CIHLIČEK PRO OBVODOVÝ VĚNEC. 

Tím se vytvoří „žlab“, do kterého umístíte kovovou armaturu pro obvodový věnec.  

Pozor, cihličky obvodového věnce musí být řádně přilepené. Všechny mezery ve žlabu utěsněte 

maltou. 

                                     

                                           Takto bude vypadat „žlab“. 

Do středu žlabu po celém obvodu umístěte KOVOVOU ARMATURU VĚNCE. Armatury můžete 

svázat drátem o průměru 0,3mm nebo použijte pouze maltu, kterou armaturu zafixujete na 

potřebnou pozici. Pro zkrácení armatury použijte kleště. 

                                

Připravíme si sádrovou směs beton pro vylití obvodového věnce. 

Příprava betonu pro vylití obvodového věnce. 

1) Do nádobky si nalijte 280ml vody a přisypte 280g sádrové směsi BETON. 

    Pozor: směs se musí sypat do vody, ne naopak! 

2) Směs důkladně promícháme, tak aby v ní nebyly hrudky. 

Takto připravenou směs vylijeme postaveného „žlabu“. 
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Po vylití betonem vyrovnávejte celkovou plochu věnce za pomocí špachtle a nechte zaschnout. 

POZNÁMKA: Těsně po vylití se bude beton v „žlabu“ ztrácet, je tedy potřeba věnec průběžně 

dolívat betonem. 

 

4) STAVBA KROVU, STROPU A ŠTÍTU STŘECHY 

Postavte si první řadu štítu z pórobetonových tvárnic po obou stranách. Mezi ně a na střed 

obvodového věnce položte hranol 5x8mm. Tyto hranoly nelepte.                

                                

Dozděte štíty po obou stranách modelu. Jako šablonu pro šikminy použijte nosník krovu. 

Štít nesmí být vyšší než nosníky krovu.  

 

Podle výkresu umístěte nosníky. Pro přilepení použijte lepidlo (např. Herkules). 

Nosníky si můžete provizorně, než zaschne lepidlo přichytit po stranách špendlíky.   
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Potom co zaschnou nosníky, OPATRNĚ vyjměte celou konstrukci střechy a nalepte OSB desky 

ze spodní strany nosníků. Začněte desky lepit od rohu. Je uvažováno, že budou osazené mezi 

hranoly 5x8mm a pórobetonové tvárnice štítu. 

Z jednoho kusu OSB desky si nařežte boční desky dle zbývající mezery. 

Pro řezání desek použijte zalamovací nůž. Krov ještě nevracejte do modelu. 

 

 

 
Uvažovaná skladba OSB desek.                                     Detail osazení OSB desek    

 

5) LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE ZDIVA 

Díl TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÉHO ZDIVA nalepte sádrovou směsí malta po celé ploše 

obvodového zdiva. Desky izolace lepte tak, aby na sebe svislé spáry nenavazovaly a v rozích 

se desky provázaly. U otvorů pro okna nalepte po obvodu pásky z izolace o šířce 6mm, u dveří 

pouze boky a vršek. Tyto pásky lepte tak, aby byly zároveň s vnitřní hranou izolace obvodového 

zdiva. Okno musí být zapuštěné 9 až 11mm od vnější hrany izolace! 
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6) OMÍTÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA. 

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU A APLIKACI SMĚSI OMÍTKA                            

  

                                                                               

                                                                                       Odkaz na video návod 

                                                                                Ukázka přípravy a nanášení omítky                                   
           
Nikdy si nepřipravujte směs z celého sáčku, vždy si promyslete, kolik toho chcete omítnout.  

A podle toho si připravte potřebné množství směsi.   

Samotná směs smíchaná s vodou vydrží cca 10 min, než zatvrdne.  

Příprava směsi a aplikace 

Připravte si plastovou nádobku a něco na míchání. 

1) Do nádobky nalijte vodu 
2) Přisypte sádrovou směs omítka a důkladně promíchejte 

Poměr míchání:1g směsi / 1ml vody  

Optimální dávka je 50g směsi / 50ml vody. 

3) Podle velikosti plochy, na kterou chcete nanášet omítku, si zvolte i velikost špachtle. 
Čím větší plocha tím širší špachtle. 

4) Na stěrku si naberte směs a plynulým tahem ji nanášejte na stěnu. 
Omítku nanášejte po více tenkých vrstvách. Ideální tloušťka omítky je 1mm. 

5) Po zatvrdnutí omítky ji můžete přebrousit. 
 
Omítku nanášejte na již nalepenou izolaci obvodového zdiva.  
 
Při omítání nepanikařte z menších nerovností, po zaschnutí lze přebrousit, nebo vytmelit směsí 
omítka. Pro broušení použijte jemný smirkový papír. 
Pokud vám nevyhovuje barevnost omítky, lze ji přebarvit např. tónovací barvou. 

 

7) INSTALACE OKEN A VHODOVÝCH DVEŘÍ. 

Okna i dveře jsou menší než připravené otvory. Pro snadné usazení oken doporučujeme nalepit 

izolaci lepidlem pouze na horní a spodní část oken a u dveří pouze na horní část. Pásek izolace 

by měl být vysoký 3mm. Potom okno usaďte spodní částí do požadované polohy (k izolaci) 

a teprve potom přiklopte horní část okna. Při zasouvání okna byste měli cítit menší odpor díky 

nalepené izolaci, ta pak drží okna a dveře v požadované poloze. Okna a dveře není potřeba 

už lepit. 

V případě, že při usazování oken zjistíte velkou vůli, tak přilepte ještě další proužek z izolace. 

Podle potřeby si můžete proužek izolace zaříznout na požadovanou tloušťku.  
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Nalepené pásky na oknu a dveřním křídle                     Osazené okno 

 

8) POKLÁDKA STŘEŠNÍCH LATÍ  

Nyní opatrně vraťte částečně slepený krov do modelu, krov není potřeba k modelu lepit. 

Podle výkresu krovu si na nosníky načrtněte pozice střešních latí na nosníky a ty potom nalepte 

lepidlem (např. Herkules). Střešní latě by měly přesahovat 10mm od štítu (bez izolace). 

Latě dodané k modelu mají délku 500mm, před nalepením je zkraťte na potřebnou délku, ideálně 

na 394mm. Před tím, než začnete latě zkracovat, zkontrolujte si, zda je uvedená délka dostačující. 

Při stavění vašeho modelu mohlo dojít k různým odchylkám a výsledný rozměr krovu může být 

odlišný. Délku latí vypočtěte tak, že si změříte vnější vzdálenost štítového zdiva a připočtete 

20mm. Pro řezání latí použijte zalamovací nůž popř. kleště, pilku. 

                          
Po nalepení hranolů 
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9) POKLÁDKA STŘEŠNÍCH TAŠEK 

Tašky pokládejte od spodní řady a další řady skládejte tak, aby spáry na sebe nenavazovaly 

viz. obrázek. Jako poslední pokládejte střešní hřebenáče, které můžete přilepit k taškám lepidlem 

(např. Herkules). 

                                      

 

10) INSTALACE VENKOVNÍCH MĚDĚNÝCH PARAPETŮ 

 

 

 

                                                                                                             Odkaz na video návod 

                                                                                              Ukázka zkrácení měděného parapetu                                    

Podle rozměru finálního otvoru pro ona si zkraťte parapet a ten přilepte pomocí malty na místo. 

U dveří parapet nebude. Pro zkrácení parapetu použijte nůžky. 

 

                                      

Tímto je stavba ukončená. 

 

POZOR: Postavený model nevyhazujte, připravujeme v budoucnu rozšíření tohoto modelu, kde 

budou i bourací práce a přístavba další části domu.           


