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Farn� k�te� sv. Jan� Křtitel� v Jalub�
Vys�řihovánk�

Stavba současného farního kostela v Jalubí 
začala v roce 1750. Dne 9. října 1764 byl kostel 
benedikován (požehnán) posledním 
velehradským opatem Filipem Martinem Zurym. 
Znak opata Zuryho je umístěn nad hlavními 
dveřmi kostela. Kostel je zasvěcen svátku 
Narození sv. Jana Křtitele (24. června). Rozměry 
kostela jsou: Délka 31,5 m, šířka 16,75 m, výška 
věže 38 m. Model je přibližně v měřítku 1:200 
(resp. 1:141 při tisku na A3) a byl vytvořen podle 
plánů kostela z roku 1964, které laskavě zapůjčil 
farní úřad. Detaily byly upraveny podle fotografií 
zevnějšku kostela z roku 2016.

Návo� n� slepen� model�

Začneme vystřižením dílů 1, 2 a 3. Boční stěny 2 a 
3 přilepíme na podlepenou základnu 1. Pokraču-
jeme průčelím kostela: vystřihneme díl 4, na jeho 
zadní stranu nalepíme díl 5 tak, aby lícoval, 
případné nerovnosti zastřihneme, pak díl 4 
přilepíme na boky kostela. Vystřihneme a 
zformujeme díl 6, přilepíme zepředu na díl 4. 
Vystřihneme a zformujeme díl 7 (věž) a vlepíme 
zevnitř na díl 4. Pozor, strana s prázdným 
ciferníkem (bez ručiček) směřuje dozadu! 
Obvodové zdi kostela uzavřeme dílem 8 
(obloukový výklenek). Dále pokračujeme stěnami 
sakristie 9 a komůrky 10.

Nyní začneme stavět střechu kostela. 
Vystřihneme díl 11 a díly 12 (dvakrát). Díly 12 jsou 
výztuha střechy, vlepíme je dovnitř dílu 11 zhruba 
v místech, kde je to čárkovaně naznačeno na 
fotografii. Pak díl střechy 11 opatrně nalepíme na 
místo. Začínáme od věže a kontrolujeme, aby 
se nezdeformovaly boční stěny kostela. Dále 
vystřihneme díly 13 a 14. Díl 14 je výztuha 
střechy, opět vlepíme dovnitř dílu 13 zhruba 
v místě, které je naznačeno na fotografii. Díl 
13 přilepíme na místo a střechu uzavřeme 
dílem 15. Pokračujeme střechou sakristie 16 
a střechou komory 17.

Nejobtížnější částí modelu jsou střechy věží. 
Začneme střechou hlavní věže. Vystřihneme 
její podstavu 18. Na ni nalepíme nejprve čtyři 
díly č. 19. Potom postupně dolepujeme díly č. 
20 a snažíme se při tom dodržet rovnoměrný 
rotační tvar střechy. Konce dílů 19 a 20 přehneme 

směrem ven. Špičku věže 21 vytvarujeme do 
osmistěnného jehlanu. Hrany na spodním okraji 
nastřihneme v délce 2 až 3 mm, aby se špička 
lépe nasazovala. Po vyzkoušení přilepíme a celou 
střechu věže usadíme na věž. Nakonec přilepíme 
čtyři oblouky nad ciferníky č. 22. Pokračujeme 
základnou pro malou věžičku. Slepíme po 
dvojicích díly 23 a 24, pak spojíme dohromady 
pomocí dílů 25 tak, aby nahoře vznikl pravidelný 
šestiúhelník. Teprve nyní vystřihneme z dílů 25 
bílé trojúhelníčky a základnu usadíme na střechu. 
Vystřihneme díly 26 a 27 a slepíme. Okna v těle 
věžičky mají směřovat obloukovou částí nahoru. 
Na horní díl 26 nejprve nalepíme tři díly 28, 
potom postupně dolepujeme díly č. 29 a snažíme 
se při tom dodržet rovnoměrný tvar střechy, 
podobně jako u hlavní věže. Špičku malé věže 30 
vytvarujeme do šestistěnného jehlanu. Hrany na 
spodním okraji nastřihneme v délce asi 2 mm a 
přilepíme. Celou malou věžičku usadíme na 
základnu.

Zbývá dodělat dva kříže 31 a báně 32, 33 na věže. 
Já jsem kříže vyrobil sletováním tenkého drátku, 
na který jsou navinuty báně z proužků papíru 32 a 
33. Je možné použít i jiný materiál, stačí dodržet 
naznačenou velikost.
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