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JEŠTĚD – stavba vrcholu hory
karton a nechat pod zatížením dokonale proschnout. Zkontrolujte
označení sítě podle návodné kresby - a dejte se do výroby žeber.

Model je určen pokročilejším modelářům. V kombinaci se stavbou terénu se jedná o model na 4 stupni obtížnosti při hodnocení 1
až 5. Modeláři, kteří budou stavět horu, nahradí žlutě označený
pilíř 39 modře očíslovaným dílem 40.
Pozor, při stavbě Ještědu s horou platí, že všechny díly, podložené modrou barvou a modrožlutou kombinací, použijete až po
stavbě celého vrcholu hory!

2. Podélná žebra č. 1 až 10 – budete vyrábět opět odpichováním obrysů a všech rozměrů (včetně kolmic označených písmeny
a kreslených červenou čerchovanou čarou!) na rýsovací karton.
Předem si vždy ujasněte přesný tvar zvoleného žebra. Některé linie
žeber se totiž mohou vzájemně překrývat – v těchto místech jsou
souběhy linií přesně označeny malými písmeny a čísly. Např. u dílu
5b se linie kopírující terén sbíhá ve svislém řezu H s linií dílu 4b,
v řezu K ještě s linií 3b. V řezu L se terén dílu 3b opět snižuje, vzápětí od řezu M klesá také terén 4b a linie dílu 5b pokračuje k řezu
P opět samostatně. Tímto způsobem si musíte vždy určit průběh
terénní linie u každého žebra – a u příčných řezů obzvlášť! - abyste
při odpichování jednotlivých úseček neudělali chybu. Při spojování vpichů tužkou podle pravítka vám doporučuji přikreslit ke
všem úsečkám mezi svislými řezy chlopně, na které budete později lepit vlastní terén (viz chlopně mezi řezy na spodní hraně
každého žebra, jimiž je budete přilepovat k základní ploše Z.). Na
zkušebním modelu kostry terénu byla všechna žebra opatřená
pomocnými zálepkami – a navíc byly všechny díly zdvojené (vyrobené 2x a zrcadlově slepené, aby vytvořily dokonale vyztuženou kostru). Při rýsování žeber spojujte i červené kolmice řezů:
na nich si musíte vynést také horní svislé zářezy, do kterých budete zasunovat příčné řezy. V podstatě lze uvést, že hloubka
každého zářezu by měla dosáhnout poloviny výšky příslušného
řezu – viz příklad na kresbě žebra 2a. Horní zářezy by měli mít
všechna žebra kromě okrajových dílů 1a, b, c a 10a, Každé
žebro si ihned z obou stran viditelně popište příslušným
číslem, písmenem, a rovněž modrými šipkami,
které vám usnadní orientaci při umisťování
žeber na základní plochu: šipky opět
musí směřovat od východní strany
k západu. Tímto způsobem si postupně vyrobíte celkem 29 dílů
žeber označených 1a, 1b, 1c až
10a,10b, které pozorně,
ve stejných vzdálenostech a odstupech
podélných řad
rozmístíte na
čtvercovou síť
na základní
ploše Z.

K stavbě si připravte v první řadě větší množství rýsovacího kartonu (hrubá spotřeba představuje 15 až 20 čtvrtek formátu A3),
tužku, ostrý modelářský špendlík, pravítko a běžný modelářský materiál pro stavbu krajiny (posypy, lepidlo, barevný papír, kousky
polystyrénu atd.). Předem si můžete rozmyslet, jak budete modelovat kameny, křoviny, jakou povrchovou úpravu modelu zvolíte
– o tom všem si průběžně řekneme víc. Dobře prostudujte návodnou kresbu, která schématicky znázorňuje montáž kostry vrcholu
hory.
Žebra, která si můžete stáhnout, jsou ve třech provedeních:
A. Původní schéma žeber, jak byla uveřejněna v časopise ABC –
pro jejich zhotovení postupujte podle bodů 1–3
B. Žebra ve formátu strany A4
C. Žebra ve formátu strany A3
U žeber v provedení B a C jsou jednotlivá žebra udělána se
zářezy. Žebra si můžete vytisknout na
karton nebo při vytištění
na slabší papír podlepit. Oba soubory obsahují také základní
plochu Z.
1. Spodní základní plocha Z –
na dvě čtvrtky A3 si
narýsujte čtvercovou
síť o straně čtverce 30 mm.
Rozměřujte a rýsujte úsečky sítě
co nejpřesněji a kolmo na sebe, potom čtvrtky slepte tak, aby síť dosáhla
rozměrů 600 x 270 mm, tzn. 20 x 9 čtverců.
Na podélné straně označte čtverce písmeny
abecedy A až V (úmyslně jsou vynechané hlásky
CH, I, O, Q a W), X a Y označují výchozí hranice plochy,
celkově označené jako Z. Čtverce na kratší příčné straně
očíslujte shora 1 až 10. Nyní se dobře orientujte v rozkreslených
liniích žeber a řezů: základní plocha Z je označena zelenými šipkami
ve směru východ – západ a obvodové linie jsou rovněž nakreslené
zelenou barvou. Špendlíkem si odpíchněte a přeneste tyto linie na
čtvrtku do zhotovené sítě – spojte vpichy tužkou, obrys vystřihněte.
Celou plochu doporučuji několikrát podlepit nebo nalepit na silnější

3. Příčné terénní řezy, 20 dílů
A až Y – budete vyrábět
stejným způsobem jako žebra. Znovu upozorňuji na důležité rozlišování linií, které tvoří reliéf terénu a v mnoha případech se v některých
úsecích sbíhají: pozorně čtěte mezi malými orientačními písmeny.
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Při rýsování řezů nezapomeňte na pomocné chlopně, a zejména na
vykreslování tentokrát spodních zářezů u všech dílů kromě zadní
stěny Y. Modré šipky orientují umisťování řezů na čtvercovou síť ve
směru od jihu k severu. Vsazování řezů do podélných řad žeber začněte z kterékoli strany, podle potřeby upravte hloubky zářezů, aby
díly dosedaly k základní ploše, překontrolujte kolmé usazení na síti
a ihned spodní chlopně řezů zalepujte. Kapkami lepidla slepujte také
vzájemné křížení řezů a žeber v jednotlivých zářezech. Poslední po-

aby se na ně později barevné díly s chlopněmi a vnější opěrné zdi
vešly. Je zde také další důvod, proč je vhodné vyrábět si podkladové kopie dílů z vystřihovánky: i při dodržení stejného stavebního
postupu a přesné práci může snadno dojít mezi modeláři k rozdílným rozměrovým výsledkům zhotovené makety terénu - a zejména délky přístupových cest nemusí na sebe plynule navazovat.
Pokud budou díly delší, nic se neděje, ovšem každý kratší, a tedy
chybějící kus cesty by vaši práci značně znepříjemnil. Pro případné

kyn návodu se týká neustálé kontroly souměrnosti modelu: nejedná
se o vnitřní uspořádání žeber, ta budou zakrytá terénem, pozorně
však sledujte boční stěny a celou spodní plochu, aby se papír při
prosychání lepidla příliš nebortil.

vyplnění mezer
v dláždění použijte
odstřižky dlažby
z pomocné plochy,
označené písmenem T v modrém
kroužku. Stejné
řešení použijte při stavbě opěrných zdí – chybějící části kterékoli
zdi doplňte odstřižkem z pomocného dílu Z. Na druhé pracovní fotografii vidíte kostru terénu polepenou dvěmi vrstvami kancelářského papíru a připravenou k povrchové úpravě barevným nátěrem
a modelářským posypem. Terasovité plochy, cesty a opěrné zdi
jsou zhotoveny jako podkladové kopie z kreslicí čtvrtky, nahrubo
vytvarované kameny a skály jsou z polystyrenu a na model přilepeny zmačkanými kousky kancelářského a toaletního papíru. Disperzním lepidlem a kašírováním měkkého papíru lze strukturu skal
a kamenné drti docela uspokojivě napodobit, mějte však stále na
paměti, že každý mm v měřítku 1:300 představuje výšku nebo délku
30 cm ve skutečnosti – to abyste náhodou nevytvořili na Ještědu
Alpy…
Na modelu už je také položena základní plocha T-1, na jejíž severní straně klesá boční cesta k podzemnímu prostoru s vchody
k záložním zdrojům el.energie (díl 48). Oblouk snižující se cesty je
olemován podezdívkou Z-1. Pod plochou terasy T-2 jsou zabudovány do terénu dvě válcové „nádrže na topnou naftu“ z dílů 2× 46,
47 a do obvodové zdi Z-9 dva vchody, 2× díl 77 označený kroužkem

Po sesazení všech podélných žeber a příčných terénních řezů by
vaše základní kostra vrcholu Ještědu měla být připravena k povrchovému potažení papírem. Je důležité upozornit, že model budeme potahovat jak pomocným papírem, který není součástí vystřihovánky,
tak i předkreslenými díly ploch, cest, přístupových komunikací
a vnějších opěrných zdí. Zejména tyto díly musíte správně roztřídit
a položit na určená místa, aby tvořily zmenšený obraz skutečnosti.
K tomu vám poslouží návodná kresba „Orientační plán modelu“, která
přehledně ukazuje rozmístění všech prvků v půdorysu. Nenechte se
splést převrácenou růžicí světových stran – vzhledem ke konstrukci
modelu je vše v pořádku. Ve vystřihovánce jsou díly terénu a přístupových cest označeny písmenem T (terén, trasy) s čísly 1 až 7,
a dále opěrné zdi s označením Z-1 až Z-9 v modrých kroužcích. Aby
nedošlo k omylu a nenávratnému poškození předkreslených dílů,
doporučuji vám zhotovit si z listů, na nichž jsou plochy terénu, trasy
a zdi rozkresleny, černobílé kopie a nejprve z těchto dílů sestavit
na modelu jakýsi orientační a současně podkladový plán, na který
potom snadno rozmístíte barevné díly. Na kopírce získáte nejpřesnější kopie, ovšem kdo nemá tuto možnost, musí si opět vyrobit
kopie dílů odpichováním nebo obkreslováním „přes okno“. Tyto díly
vystřihujte bez okrajových chlopní a s nepatrně menším obrysem,
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v pískové barvě. To už se ale dostáváme k dalším stavebním dílům,
na které dojde až po celkovém zhotovení a barevné úpravě modelu
podloží.

lištami se zadními rohy 64 L-P. Vlastní oboustranné nástupiště se
schody a nájezdy pro lanovky sestavte z dílu 66 a rovněž z L a P výplně dvou dílů 67, ale pozor – tentokrát je levá a pravá strana rozlišena při pohledu do budovy zpředu! Nástupiště zasuňte do portálu,
pečlivě zalepte chlopně dílů na určené hranice a doplňte zbývající
vybavení: stožár 68 s jednou lanovkou (druhá je vždy u spodní stanice). Zvolte si barvu lanovky – zelenou umístěte nalevo, červenou
vpravo od stožáru. Kabinu slepíte z dílu 71, závěsnou konstrukci
z dílu 72, lano 73 napodobíte tenkým drátkem, který zavedete do
konstrukce stožáru a zakápnete, stejně jako lanovku, vteřinovým
lepidlem. Je ovšem možné kabinu zavěsit přímo na konstrukci
stožáru do šikmého nájezdu, přilepit ji k nástupišti a lano vůbec
neinstalovat, jak ukazuje návodná kresba. V tom případě je nutné
odstřihnout přední část lišty na závěsu 72 a kabinu zavěsit hned
za stožár. Vše pak opatrně umístěte na prostřední blok nástupiště
a stožár ukotvěte k zadní stěně 65. Budovu zakryjte střechou 63, jejíž úpravu si předem vyzkoušejte společně s přiložením této stavby
k hlavní budově. Z dílu 60 sestavte druhou vnitřní prodlouženou zeď
podchodu. Horní hranu zdi se zaoblenými rohy přelepte kouskem
pásku 49, zeď přistavte k budově nástupiště a vše potom zkompletujte s hlavní budovou stanice. Dále zpracujte a k celku přilepte
terén T-7 v horní části za stanicí, vpravo potom postavte opěrnou
zeď 61 s kaskádovitou betonovou hranou 74. Na terénu T-6 a staniční budově jsou předkresleny hranice umístění těchto stavebních
prvků, ale jejich přesné usazení si musíte opět předem vyzkoušet.
Teprve tehdy, až se vám podaří „usadit“ celou stanici na plochu T-4
bez problémů, použijte lepidlo a stavbu do modelu zalepte natrvalo.
Oba vjezdy do stanice jsou proti případným nárazům kabinových
lanovek zabezpečeny vodicími konstrukcemi. Ve vystřihovánce je
naleznete pod čísly 69 (prostřední konstrukční klín) a 70 L-P (dva
boční nájezdové hroty), ovšem umístit je můžete až po dokončení
úprav a retuše celého terénu kolem stanice.
Zbývá sestavit a na model rozmístit následující detaily: na plochu
terénu T-7 postavte zídku 75 a pamětní kříž 76. Na terasu T-2 umístěte stánek s občerstvením buď v podobě sudu (z dílů 80, 84 a 2×
85), anebo klasický dřevěný bufet se sedlovou střechou (díly 78,
79 a podezdívka 80a), který je zde v provozu od jara r. 2001. Okolo
stánku stojí několik stolů a židlí (díly 81). Pod zdí Z-2 na severní
straně je postavena startovací rampa pro rogalisty (dva díly 82) a na
skále nad terasou a parkovištěm osobních aut se týčí pomník (díl
83). Je zřejmé, že veškeré dokončovací práce si bude každý modelář navrhovat a provádět podle vlastních představ, možností a použitého materiálu. Co se týká dřevního porostu, v daném prostoru
nerostou žádné vysoké stromy, pouze rozbujelé křoviny, které jsou
na modelu naznačeny usušenými a lakem na vlasy přestříkanými
květy řebříčku.
Věřím, že se s Ještědem – ať už s věží televizního vysílače
nebo s modelem kompletního přírodního útvaru – vlastnoručně
a úspěšně „poperete“, k tomu vám přeji hodně trpělivosti a zdaru!
Na další modelářskou spolupráci se těší
					
Ladislav Badalec

Plochu T-1 opatřete zábradlím 41 a betonovými sloupky 42
s traverzami 43, jak už bylo uvedeno v návodu při popisu stavby
Ještědu ve verzi I. Navíc zde musíte začistit okraje terénních ploch
a přiléhajících opěrných zdí „betonovými obrubníky“ z nastříhaných
pásků 49. Máte-li provedenou barevnou úpravu okolního terénu
(temperovými nebo latexovými barvami, různobarevným modelářským posypem apod.), vybudujte na T-1 sestavu kruhových ochozů
35 a 36 (včetně příslušného zábradlí), podpěrných sloupů 4× 38,
hlavních pilířů 39, 40 a centrálního bloku –B-, na který budete nasazovat věž televizního vysílače. S barevnou povrchovou úpravou
terénu postupujte od vrcholku hory k spodním úsekům, k terénní
ploše T-4 a k cestě T-5. Boční svislé okraje modelu buď natřete
nebo přelepíte vhodnou tapetou. Poslední dvě terénní plochy T-6
a T-7 ještě na model neumisťujte, přilepíte je napevno až ke stanici
lanové dráhy, kterou budete ostatně stavět také jako samostatný
celek Než začnete s její stavbou, připravte si střechy stanice, žlutou
barvou podložené díly 51, 53, 57 a 63. Střechy podlepte kladívkovou čtvrtkou a ponechte proschnout pod zatížením. Na posledním
listu vystřihovánky naleznete opravenou (rozšířenou) střechu 63,
jejíž zadní hranu přiříznete až podle profilu přiléhajících a snižujících
se stěn přední budovy 62. Hlavní budovu sestavte z dílu 50, překryjte ji střechou 51. Obvod zdí pod střechou olemujte lištou 59. Po
obou stranách budovy vytvarujte podle návodné kresby a půdorysů
na plochách T-4 a T-6 boční přístavky. Vpravo se nachází budova
s vchodem do stanice pro veřejnost (díl 52, střecha 53), na levé
straně je vchod se schodištěm pro personál a obsluhu stanice (díly
54, 55 a 56, střecha 57). Protože je zdivo obou přístavků architektonicky velmi členité, zhotovte si ze čtvrtky čtyři šablonky podle
půdorysů, s jejichž pomocí vytvoříte obvod zdí tvarově shodný jak
v horní části, tak u základů. Navíc můžete podélné hrany těchto
šablonek opatřit pomocnými chlopněmi, jimiž budou přístavky lépe
přiléhat ke stěnám dílu 50. Betonové věnce pod střechami napodobíte tentokrát lemovacími pásky z podélně rozstřihnutého dílu 53a.
Oba přístavky nalepte na hlavní budovu předními hranami zároveň
se spodním výřezem vznikajícího podchodu. Současně s pravým
přístavkem umístěte k budově 50 i svažující se terénní plochu T-6.
Je vhodné provádět průběžnou kontrolu usazení vznikající stanice
na ploše T-4 a případně udělat na maketě terénu potřebné úpravy
(rozšíření výřezu pro stanici, podložení budovy na nerovném terénu apod.). Stavbu doplňte bočními koridory, dvěma díly 58, jejichž spodní plochy v podstatě prodlužují strop podchodu.
Samostatně zhotovte přední část stanice, zkosenou stavbu krytého nástupiště, která je tvořena vnějším dílem 62, vnitřní výplní 65
a střechou 63. Střechu umístíte až nakonec; prozatím sestavte z dílu
62 jakýsi divadelní portál s dvěma sloupy vpředu, za něž zasunete
a k zadní stěně přilepíte kulisu vnitřního obložení 65. Obvod stěn
v horní části olemujte vpředu lomenicovou lištou 64 a po stranách
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