
Kostel v obci Podčetrtek (Slovinsko, http://podcetrtek.eu), Cerkev Sv. Lovrenca 

             

Měřítko přibližně 1:120, doporučeno tisknout na 200g papír 

Návod: 

U dílů 7, 22 a 55 přeneste na zadní stranu naznačené úsečky. Vytvarujte okno 1 a vlepte do stěny 2. Vytvarujte 

okna 3 a vlepte do 4. Vytvarujte okno 5 a dveře 6 a vlepte do čela 7. Vytvarujte výklenek 8 a dvě okna 9 a 

vlepte do 10. Vytvarujte okno 12 a 13 a tři okna 14 a přilepte na 15. Vytvarujte okno 14, 16, 17, 18, 19, dveře 

20 a 21 a vlepte na 22. Na 22 nalepte ozdoby 23 a 24. Vytvarujte okna 25 a 26 a vlepte na 27. Na podlahu 28 

přilepte díly 2, 10 a 4. Vlepte čtyři žebra 29 a žebro 30. Na čelo 7 nalepte sloupy 31 a 32 (při pohledu zepředu 

je 31 vpravo a 32 vlevo). Nyní přilepte čelo 7 na podlahu 28 a přilepte k stěnám 2 a 4. Též k nim přilepte 

sloupy, které ozdobíte stříškami 33. Díl 15 a 27 přilepte na 22 a celek na podlahu 34. Na věž 15 přilepte 

pomocný díl 35. Nyní věž a loď přilepte k sobě. Budovu uzavřete stropem 36 a věž dílem 37. Do střechy 38 

vlepte žebra 39 (jedno vlepte tak, aby střecha přesahovala 3 mm. Později bude na něj nalepeno čelo 48). 

Střechu uzavřete a nalepte na 36. Vytvarujte komín 41 a vlepte do 40. Celek přilepte na 22, 27, 35 a střechu 

38.  Na díl 40 přilepte střechu 41, kolem komínu přilepte 43 a komín dokončete přilepením 44. Kolem věže 

přilepte na střechu 45, dále na střechu nalepte díly 46 a 47 (45, 46 a 47 zkrátit dle potřeby). Na pomocné čelo 

7 a žebro 39 přilepte čelo 48, na které nalepte ke dveřím 11. Podél celého kostela nalepte „beton“ 49, 50, 51, 

52 a 53.  Pod střechu nalepte 54. Vytvarujte a slepte díly 55. Na 56 nalepte hodiny 57 a ozdoby 58 a vlepte do 

55 (na úsečky). Celou střechu přilepte na 59 (na vnitřní čtverec). Vytvarujte střechu 60, vlepte do ní kříž 61 a 

celek přilepte na 55. Celou střechu věže přilepte na věž. Všechna okna opatřete parapety 62 (nařezat dle 

potřeby). Horní okna věže opatřete ozdobami 63. Práci dokončete nalepením kostela na podstavec 64. 

Hotovo, gratuluji!!! 

PS: Pokud se Vám model líbí, napište mi. Pokud se Vám nelíbí, nebo máte nějaké připomínky či náměty na 

vylepšení, napište mi též. Děkuji.  

pavel.styl@seznam.cz, http://papir.pavelstyl.cz 


















