
Kostel sv. Markéty v Dolní Bobrové 

    

Měřítko přibližně 1:250, doporučeno tisknout na 200g papír 

Návod: 

Podstavec 1 podlepte silnějším papírem nebo překližkou. Okna 2, 3 a 4 vlepte do stěn 5 a 6 a nalepte je na 

podstavec 1. Vlepte žebro 7. Dveře 8 vlepte do 9, celek přilepte ke stěně 5 a podstavci 1. Uzavřete stropem 10. 

Okna 11 a 12 a dveře 13 vlepte do věže 14. Věž uzavřete vlepením stropu 16 (přibližně do poloviny můžete 

vlepit žebro 15) a celek přilepte na podstavec 1 a ke stěně 5. Na strop 16 přilepte díl 17. Nyní kostel uzavřete 

stropem 18, na který nalepte díl 19. Díl 20 přilepte ke stropu 10 a stěně 5. Střechu vchodu slepte z dílů 21 a 22 

a celek nalepte na 20. Opěrné zdi 23 a 24 nalepte na podstavec 1 a ke stěně 6. Pomocný díl 25 přilepte k věži 

14 a stropu 19. Na věž nalepte díl 25 a na něj stříšku 26. Z dílů 28-33 slepte střechu a nalepte ji na strop 19 a 

pomocný díl 25. Z dílů 34 a 35 slepte střechu zákristie a nalepte ji na strop 19 a střechu 28 a 30. Z dílů 36 a 37 

slepte střechu věž, na kterou přilepte vrchní díl 38. Celek nalepte na díl 17. 

Na střechu přilepte střešní okna, do střechy věže vlepte zbroušené obarvené párátko s korálkem. Stavbu 

dokončete vlepením parapetů do oken, nalepením stříšek opěrných zdí, ozdob A-F dle návodné kresby, 

nalepením šedého křížku na střechu a hnědého vedle vchodu. 

 

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 
















