
Filiální kostel sv. Jiljí v Dolních Borech 

   

Měřítko přibližně 1:100, doporučeno tisknout na 200g papír 

Návod: 

Lepení vystřihovánky začneme přípravou oken a dveří. Z dílů 1, 2 a 3 vytvořte dvě osazená okna (postupujte 

dle návodných šipek), která vlepíte do stěn 4 a 5. Vytvarujte tři okna 6 a vlepte je též do 4 a 5. Vytvarujte dvě 

okna 7 a vlepte je do stěn 8 a 9. Okno 10 vlepte do stěny 11, dveře 12 vlepte do stěny 13 a okno 14 do stěny 

15. Na podstavu 16 nalepte postupně stěny 17, 5, 11 a 4. Volitelně můžete vlepit žebry 18. Z dílů 8, 9, 13 a 19 

slepte zákristii a přilepte k 4. Vytvarujte díl 15 a přilepte k 5. Vytvarujte opěrný sloup 20 a přilepte ho na stěnu 

5. Nyní si připravíme věž. Vytvarujte čtyři okna 21, nalepte je na 22 a celek nalepte na stěny 25. Stejně tak 

nalepte okna 23 a 24. Vytvarujte průchod 26, vlepte jej do 25 (pozor průchod není symetrický) a věž uzavřete. 

Věž přilepte k budově kostela. Nyní doporučuji kostel nalepit na podstavec 27 (podlepený 2mm překližkou). 

Nalepte strop 28 na 4,5,11 a 18. Na zákristii nalepte střechu 29. Na 15 nalepte ozdobu 30 a střechu 31. Na věž 

nalepte strop 32. Na díl 33 můžete vlepit pomocné žebro 34 (aby byla zadní stěna kolmá) a celek nalepte na 

strop 28 a k věži 25. Do střechy 35 vlepte žebra 36 a celek nalepte na 33. Díl 37 nalepte na strop věže 32. 

Skruže díl 38, vsuňte a vlepte do něj skruženou špičku 39 a celek nalepte na 37. Volitelně můžete dodělat 

přístavek z dílů 40, 41 a 42. Do oken vlepte parapety. Do dvou velkých osazených oken vlepte parapet 43, do 

třech menších oken 6 vlepte parapety 44, do zadního okna 10 vlepte parapet 45, do okýnek zákristie vlepte 

dva parapety 46 a do okna 14 vlepte 47. Do čtyř horních oken věže vlepte parapety 48 a spodního parapet 49.  

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 














