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ROZHLEDNA CHLUM
 Návod k sestavení: Tak jako vždy zahajte stavbu přípravnými pracemi. Předem 
orýhujte čáry ohybu tupým nástrojem (podlepené díly až po zaschnutí). Černé 
trojúhelníky značí čáry ohybu z líce vystřihovánky. Bílé trojúhejlníky naopak značí 
čáry ohybu z  z rubu. Červená čísla znamenají, které  díly budou do označených  míst  
přilepeny. Připravte si 1 mm tlustý kartón (např. kartón z kreslicího skicáku), kterým 
podlepíte díly 13, 19, 20, 21 a 23. Tyto díly mají hnědě podbarvená čísla. Díl č. 1 
nalepte na sololitovou destičku tl. 3mm. Díly 2, 6 -11, 15 a 18 podlepíte kancelářským 
papírem a zatížené je nechte přes noc zaschnout. Tyto díly jsou podbarveny modře. 
Lepidlo používejte výhradně disperzní. Aby déle zasychalo, můžete do něho přidat 
malé množství bílé lepicí pasty. Pak budete moci některé díly pohodlně fixovat, dříve 
než spoj zaschne. Na zalepení drátku s vlajkou 28 použijte lepidlo vteřinové. Díly, u 
kterých je třeba vyříznout příslušnou část (tyto části jsou označeny symbolem nůžek 
nebo červeným proškrtnutím) vyřezávejte až po slepení jejich polovin k sobě a po 
důkladném zaschnutí  lepidla. Vyřezávejte ostrým  skalpelem a řežte na tvrdé rovné 
desce. Stavba je jednoduchá, přesto je nutné pracovat pečlivě a přesně. Hotovou 
rozhlednu v měřítku 1:140 můžete umístit do modelového kolejiště velikosti  TT (1:120)  
a N (1:160).

 Vlastní postup: Základnu 1 nalepte na oříznutou sololitovou destičku. Dále  
pokračujte  sestavením pláště rozhledny 2. Na jeho horní díl přilepte sestavený ochoz 
3, který opatříte krakorcemi 4. Na hranu ochozu přilepte obrubu 5. Sestavte ochozovou 
nástavbu 6 a opatřete ji stříškou 7. Dále slepte plášť chaty z dílů 8 a 9  a obvodovou 
sestavu přilepte na označené místo v základně 1. K ní a k základně 1 přilepte věž 
rozhledny. Dbejte, aby byla věž přilepena ve svislé poloze. K oběma stavbám přilepte 
záchody 10. Pak můžete chatu překrýt střechou 11 na níž umístíte komín 12 opatřený 
krycí deskou 13. Přečnívající hrany střechy ve štítech opatřete díly 14. Poté můžete 
mezi stavbu chaty a věže vlepit terasu 15, na kterou přilepíte zábradlí 16 a 17. Pak 
již můžete stavbu kompletně zastřešit dílem 18. Zbývá  stavbu dokončit schodištěm z 
dílů 19 - 21 a plotem 22. Na vrchol střechy rozhledny umístěte ještě vlajku 28, kterou 
přilepíte k drobnému drátku (např. z malého odporu či vývodu zničeného tranzistoru). 
Okolí stavby můžete ještě doplnit drobnou stafáží - postavami 25 - 27 (které umístíte  
nejlépe k zábradlí)  a  automobilem  Aero 30 - díl 24. Tím jste celou vystřihovánku 
jistě  zdárně dokončili. Vodovými barvami ještě zaretušujte bílé hrany a můžete celou 
rozhlednu opatrně  přestříkat vhodným matným lakem. 
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