
Kostel  sv. Jakuba Většího, Jakubov u Moravských Budějovic 

             

Pozdně románský kostel sv. Jakuba Většího (též "Staršího") pochází z poloviny 13. století. Tomu nasvědčuje 

stavební dispozice jednolodního kostela s plochým stropem, patrovou emporou a čtvercovým chórem 

uzavřeným apsidou. Je nejstarší stavbou v obci. Ve své historii prodělal gotické i barokní úpravy a také prošel 

rozsáhlou rekonstrukcí během 19. století. Na věži se nachází zvon z roku 1474, uvnitř kostela najdete mimo 

jiné dva gotické náhrobní kameny, dvě gotická sankturaria nebo románskou křtitelnici. V letech 2004 – 2006 

byla vyměněna střešní krytina a opraveny vnější i vnitřní omítky. V červenci 2007 byl do věže kostela 

vyzvednut nový zvon. 

 

 

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

Návod: 

Vytvarujte čtyři okna 1 a nalepte je do stěn 2 a 3. Okna opatřete ozdobami 4. Vytvarujte okno 5 a vlepte do 

stěny 3. Nalepte ozdobu 6. Stejným způsobem zpracujte dvě okna 7 ve stěně 8 a ozdoby 9. Na podlahu 11 

nalepte postupně jednotlivé stěny (při pohledu zepředu jsou to ve směru hodinových ručiček díly 10, 2, 8  a 3). 

Dle vlastního uvážení vlepte žebra 12. Vytvarujte dveře 13, vlepte do 14 a přilepte 15. Celek nalepte na 

podlahu 11 a stěnu 10. Vytvarujte okna 16, vlepte je do 18 a 19 a přilepte ozdoby 17. Do stěny 18 vlepte též 

20. Na díly 18, 19 a 21 nalepte pod střechy 22, potom je vytvarujte a slepte dohromady (díl 21 lepte na 18 na 

naznačenou úsečku – vznikne přesah). Vzniklý celek nalepte na stěnu 2. Nyní celek nalepte na podstavec 23 a 

uzavřete stropem 24. Na 18, 19, a 21 nalepte střechy 25 a 26. Vytvarujte střechu 27 a nalepte na 10 a 14. Na 

střechu doplňte hřebenáče 28 (nařezat dle potřeby). Slepte střechu z dílů 29, 30 a 31. Dle vlastního uvážení 

vlepte žebra 32. Do dílu 33 vlepte okno 34, díl 33 uzavřete a vlepte do 29. Střechu uzavřete nalepením 

zespodu na 35. Celek nalepte na 24 (na čárkovanou čáru). Opět doplňte hřebenáče 28. Na věž 33 doplňte 

okrasy 36 (úkosy vytvořit dle potřeby). K dílu 37 přilepte díly 38 a celek nalepte na 39. Přilepte 39 na 33. 

Vytvarujte věž 40, doplňte 41 a celek nalepte na 37. Kolem celého kostela (včetně zákristie) nalepte pod 

střechu 42. Model dokončete nalepením parapetů 43 (nařezat dle potřeby). 

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 




















