
Farní kostel sv. Martina v Horních Borech 

     

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

Návod: 

Vytvarujte a slepte okna 1, 2, 3 a 4, výklenek 5 a dveře 6 a 7. Postupně nevlepte do stěn 8-11. Do stěny 9 

vlepte též dvě okna 12. Stěny 8-11 nalepte postupně na podlahu 13, volitelně vlepte žebra 14 a 15. Nyní 

uzavřete stropem 17 (pokud chcete, nejdříve nalepte pomocný díl 16 a až na něj 17). Střechu začněte 

vytvarováním základů věžiček 18 a 19. Do čela 25 vlepte okno 26. Ke střeše 20 přilepte díly 22 a 23, k nim díl 

24, k němu menší střechu 21 a k ní čelo 25. POZOR: čela 24 a 25 jsou asi 2mm odsazeny dovnitř, aby střecha 

přesahovala! Nyní celou střechu přilepte se stropu 17 a čelu 8 (na čelo nalepte asi o 2mm níže). Strop zákristie 

27 nalepte na stěny 9 a 10. Ke stropu 27 a střeše 21 přilepte střechu 28. Vytvarujte menší věžičku 29 a nalepte 

na 19. Na díl 18 nalepte 34, na který přilepte díl 30 s vlepenými okny 31. Z dílů 32 a 33 slepte stříšku a nalepte 

na 30. Skružte 35 a přilepte k 33. Nyní se budeme věnovat ozdobným detailům (zkraťte dle potřeby). Na zadní 

čelo 25 a strop 17 nalepte díl 36. Na čelo 8 nalepte 37 a 38, nalepte stříšku 39. Oknům na zákristii nalepte 

parapety 40 a 41 (40 nalepte 1mm pod okna, nad ně natupo 41).  Do velkých oken vlepte parapety 42, na 

střešní okna nalepte 43. Kolem kostela nalepte sokl 44 a pod střechu ozdobu 45 (dle návodných kreseb, 

pohled shora). K soklu vedle vchodu nalepte kříž 46, před vchod schod 47. 

Celý kostel nalepte na podstavec 48. 

Dle vlastního vkusu můžete doplnit další doplňky, např. trávu, strom apod. 

Hotovo, gratuluji!!! 

 

 

Modře jsou značeny čísla dílů, červeně jsou značeny čísla dílů, na které lepit. 

Čárkovaně jsou značeny „Valley line“, červeně prořezy. 

 

 

 

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 














