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Návod k sestavení vystřihovánky 
 

Ke slepení vystřihovánky budete potřebovat velké a malé nůžky, pravítko (na rýhování 
ohybů), lepidlo (nejlépe Kanagom nebo Herkules) a párátko nebo špejli pro nanášení lepidla. 

Způsob zpracování školy je obdobný jako u vystřihovánek z časopisu ABC. Plná čára 
zakončená trojúhelníkem značí ohyb, který budete nařezávat z líce papíru a ohýbat tiskem od 
sebe. Čerchovanou čáru budete rýhovat z rubu a díl se ohýbá tiskem k sobě. Přerušovaná tenká 
čára ohraničuje plochu, na kterou se bude lepit jiný díl. Na zálepce je uvedeno číslo dílu, na který 
se lepí. Pokud je na zálepce tečka, lepí se na jiné místo stejného dílu. Pro lepší orientaci správného 
umístění dílů jsou připojeny dvě návodné kresby s čísly dílů. 

Při tisku vystřihovánky z formátu PDF je třeba zachovat originální rozměry (měřítko žádné 
nebo 100 %). Správnost modelu byla ověřena slepením výtisku tištěného na čtvrtku.  

Po slepení jednotlivých dílů nechte vždy stavbu zaschnout. Přitom je díly vhodné zatížit, aby 
se nezkroutily. 

 

Vlastní práci začnete nalepením oken na líc hlavních stěn. Na díly 1 a 2 nalepíte do prvního 
patra 12 oken 12, do přízemí 9 oken 12. Všechna okna jsou stejná. V přízemí na díle 1 se 
vystřihnou 2 otvory pro dveře – jeden je s nadsvětlíkem, který třeba vystřihnout samostatně. 
Následně se z rubu přilepí dveře 13 a 14. 

Pokračovat budete střechami. Na všech střechách přehnete okraje přesahů, přilepíte je 
zespodu na střechu a necháte zaschnout.  

Zpracujte jednotlivá „volská oka“ na střechu 6 a 7 (6 „volských ok“ do spodní řady) a díly 
8 a 9 pro horní řadu do náměstí. Díly 6 a 8 doporučujeme před lepením na díl 7, resp. 9 prohnout 
přes hranu stolu do mírného oblouku. Sestavené díly vlepíte do trojúhelníkových vystřižených 
otvorů na střeše. Zpracujete komín 10. Po zaschnutí vlepíte komín 10 do vystřiženého otvoru ve 
střeše 3. Po přilepení na komín umístíte horní desku 11. 

Sestavíte hlavní střechu 3, 4 a 5.  

Slepíte obvodové stěny 1 a 2.  

K dokončení osadíte na díly 1 a 2 sestavené střechy 3, 4 a 5. Při lepení střechy na obvodové 
zdivo hlídejte, aby byly zachovány pravé úhly a díly 1 i 2 stály celou svojí spodní hranou na 
podložce.  

Vystřihovánka hostivické školy z roku 1827 je hotova. Věříme, že se vám povedla a pustíte 
se i do stavby dalších papírových vystřihovánek hostivických budov. 
 



 



Historie budovy hostivické školy čp. 59 
 

Hostivická škola čp. 7, kterou nechala postavit v roce 1734 Anna Marie Františka velkovévodkyně 
toskánská, přestala poměrně brzy stačit potřebám. V roce 1791 byla proto tato budova prodána a pro 
potřeby školy postavila vrchnost novou budovu čp. 59. Obvykle se psávalo s odkazem na zmínku ve farní 
kronice, že budova čp. 59 bývala přízemní a v roce 1838 došlo k přístavbě prvního patra. V Národním archivu 
ve fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků, spisové pododdělení Tachlovice se však 
podařilo objevit několik plánů hostivické školy. Většinou šlo o nerealizované záměry, na plánu z roku 1827 je 
však jednoznačně uvedeno, že jde o výkres, jak škola v té době vypadala. Podle uvedeného plánu byla 
zpracována tato vystřihovánka, která zachycuje stav hostivické školy v letech 1791 až 1838. Plán prokazuje, 
že škola byla jednopatrová nejspíše již od postavení v roce 1791. 

Při požáru, který vypukl v Hostivici 19. dubna 1794, tato školní budova vyhořela. Můžeme 
předpokládat, že byla obnovena v původní podobě. 

Školní budova čp. 59 (stejně jako předtím budova čp. 7) nestačila pro všechny žáky z rozrůstající se 
Hostivice a okolních vsí. V roce 1829 proto vznikl plán na rozšíření budovy do strany a nástavbu druhého 
patra. Ze záměru však sešlo, protože v té době již několik let fungovala škola v Jenči (i když na úřední 
povolení k jejímu zřízení se čekalo ještě dlouho) a počet žáků hostivické školy tak poněkud poklesl. 

K přestavbě školy čp. 59 tak došlo až v roce 1838. Je pravděpodobné, že škola byla zbořena a posta-
vena znovu. Nasvědčuje tomu především zcela jiné uspořádání nosných zdí uvnitř budovy. Nelze vyloučit, že 
původní budova dokonce stávala o kus jinde. Rozhodně však kvůli přestavěné škole nebyla posunuta kostelní 
zeď (jak uvažovali někteří badatelé), protože letopočty na kostelní i farní bráně nesou letopočty ještě z konce 
18. století a zeď na tyto brány plynule navazuje. Podobu školy mezi roky 1838 a 1879, tedy mezi přestavbou 
původní budovy a nástavbou druhého patra, nemáme doloženu věrohodnými výkresy, proto nemohl být 
vytvořen model z tohoto období. 

 


