
Radnice v Polici nad Metují
Původní polická radnice s věží a zvonem stála do r. 1617 uprostřed náměstí, kdy vyhořela. Potom ji 
nahradil dům z roku 1595, který stál na protější straně náměstí po pravé straně při výjezdu z náměstí 
směrem na Náchod. Tato radnice v následujících sto letech vyhořela dvakrát: v letech 1673 a 1700. 
Nynější barokní budova radnice s podloubím byla podle plánů Kiliána Ignáce Dientzehofera dokončena 
r. 1718. Nesloužila původně jako radnice, nýbrž jako soukromé sídlo inspektora nad klášterními statky 
F. A. Hradeckého. Město však budovu odkoupilo od jejího dalšího majitele v r. 1740 a udělalo z ní své 
sídlo. Cibulová věž, která zdobila stavbu, byla po požáru v r. 1842 stržena a nahrazena r. 1876 věží 
osmibokou ve stylu tudorovské gotiky. Tím ovšem barokní vzhled budovy značně utrpěl.
Podle pamětníků byla budova radnice až do r. 1994 bílá. Při dřívější opravě však na základě architek-
tonické studie barevnosti fasád náměstí byla zvolena barva zelená, která zdobila budovu až do r. 2012, 
kdy se přistoupilo k opravě poškozené a nesoudržné omítky. Při opravě byly odhaleny nejpůvodnější 
vrstvy nátěrů, čímž bylo zjištěno, že fasáda radnice byla původně červená. Poněvadž tato barva má 
své památkové, historické i slohové opodstatnění, zdobí v současnosti budovu radnice červený fasádní 
nátěr. 

Ratusz w Policy nad Metują
Dawny ratusz z wieżą i dzwonem stał w Policy do momentu pożaru w 1617 roku na środku rynku. 
W 1595 roku zastąpiła go kamienica, która znajdowała się po prawej stronie rynku, przy wyjeździe w 
kierunku na Náchod. Ratusz ten w następnych stu latach uległ pożarowi dwa razy w roku 1673 i 1700 
roku. 
Współczesny barokowy budynek ratusza z arkadami według planów Kiliána Ignacego Dientzehofera 
był dokończony w 1718 roku. Początkowo nie był to ratusz, ale prywatna siedziba inspektora dóbr 
klasztornych F. A. Hradeckiego. Miasto odkupiło budynek od jego następcy w 1740 roku i zrobiło w nim 
swą siedzibę. Wieża przypominająca swym kształtem cebulę, spłonęła podczas pożaru w 1842 roku 
i została zastąpiona w 1876 roku wieżą na bazie ośmioboku w gotyckim stylu Tudorów. W ten sposób 
jednak dość ucierpiał jej barokowy wizerunek.
Źródła donoszą, że budynek ratusza był aż do 1994 roku pomalowany na kolor biały. Podczas wcześ-
niejszych prac remontowych, na podstawie studiów architektonicznych fasady rynku wybrano kolor 
zielony, którym pomalowano ratusz i zdobił on go aż do 2012 roku, kiedy to przystąpiono do naprawy 
uszkodzonych części tynku. Podczas prac remontowych odkryto oryginalne warstwy farb i okazało 
się, że fasada ratusza była pierwotnie czerwona. Uznano, że kolor ten jest jak najbardziej zgodny 
z dziedzictwem kulturowym, historycznym i stylowym, dlatego też obecnie fasadę ratusza zdobi kolor 
czerwony. 
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Na stavbu modelu budete potřebovat: nůžky, pravítko, nožík (odlamovací nůž) na nařezávání hran a vyřezávání dílů 
z plochy listu, pinzetu a lepidlo – nejlépe dispersní (např. Herkules). Místa ohybu označená černými trojúhelníčky bu-
dete nařezávat z líce tisku a ohyby označené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry 
si přenesete propíchnutím). Před slepením dílu je vhodné jeho hrany zatřít patřičným odstínem vodové barvy. Každý 
díl po vystřižení vytvarujete na sucho. Ověříte si tím správnost nařezání hran i sestavení. Oblé části tvarujte přes hranu 
stolu nebo pomocí válcových předmětů – tužky, štětce a podobně. Výřezy z ploch jsou značeny červenou úhlopříčkou. 
Místa, kde je nutno díl nastřihnout nebo ustřihnout jsou značena symbolem zelených nůžek. 
Model lze postavit ve dvou variantách. Oranžové díly jsou základní, modré rozšiřující a fialové rezervní.
Větší plochy doporučuji pro zpevnění z rubu podlepit kartonem o tloušťce cca 1mm.

Jednodušší varianta
Na díly 1, 2 si přenesete úsečky A-A a B-B. Na díl 24 úsečku A-A.
Díl 4 ve vystřihovánce není – byl vypuštěn.
Na stěnu 1 nalepíte z rubu síly zdi 32, 33, 34 a 35 a vnitřní stěny 36 a 38. Slepením oblouků a vnitřních stěn vytvoříte 
nároží budovy. Na rub zdi 2 nalepíte síly zdi 3, 32 a vnitřní stěnu 37. Hotové stěny 1 a 2 slepíte k sobě. Na vyznačené 
úsečky nalepíte podloubí 39. U podlahy 40 je nutné odříznout zadní část – vyznačeno symbolem nůžek. Podlahu 40 
vlepíte do podloubí.
Nejpracnější na modelu je zpracování hlavního štítu ze štítových zdí 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 a sloupů 12, 13, 14, 15, 16 
a 17. Jednotlivé části slepíte k sobě. Na zdi nalepíte stříšky 18, 19(4x) a 21(2x). Na sloupy 14 a 15 nalepíte hlavice 22(2x) 
a na sloupy 12, 13, 16, 17 nalepíte stříšky 20(4x). Z dílu 23 sestavíte stříšku štítu. Chlopně v zadní části nalepíte k zad-
ní hraně stříšky. Dojde tak k vymezení sklonu. V přední části k sobě slepíte pásek, přičemž chlopeň zůstane volná. 
Do vzniklého výřezu vsunete a postupně zalepíte štít. Celek odložíte a zpracujete střechu. 
Střechu 29 spojíte v rozích spojkami 29a(2x), doplníte stříškou 30. 
Z dílu 24 zpracujete základ věže. Na žebro 25 nalepíte vnitřní zeď 26, doplníte střechou 27. Do vnitřku věže nalepíte 
střechu 28. Celek pak vsunete a nalepíte do věže 24. Věž pak vlepíte do střechy 29. Na střechu postupně nalepíte 
hotový štít. Střechu pak můžete nalepit na obvodové zdi. Vedlejší štít zakryjete střechami 31 a 41.

Složitější verze
Díly 73a a 116a podlepíte kartonem o tloušťce 0,5mm.
Na stěnu 1 nalepíte ostění oken 42(4x), 43(2x), 44(6x), 45(4x), 48(2x), 49(2x), 50(4x), 51 a 53(3x). V ostění, kde se 
budou z rubu lepit okna  doporučuji vyříznout jen vnější tvar dílů a vnitřní otvory vyříznout až po nalepení na zeď. Dále 
nalepíte sloupy 54(2x), 55(2x), 56(4x), 57(4x) a 58. Z rubu vlepíte okna 66(6x), 67(7x), 68(2x), 69(3x). Síly zdi 33, 34 
a 35 je třeba upravit – naříznutí chlopní provést podle zelených šipek! Síly zdi nalepíte z rubu na zeď 1 a doplníte vnitřní 
stěnou 103. Na rub dílu 1 nalepíte vytvarované a slepené zdi podloubí 107, 108 a 109.
Na stěnu 2 nalepíte ostění 46(2x), 47(3x) a 52. Dále nalepíte sloupy 60, 61, 62, 63, 64 a 65. Z rubu nalepíte okna 67(5x), 
70, 71 a dveře z dílů 72, 73 a 73a(4x). Díly 73a(4x) nalepíte na sebe. Vnitřní hranu pak oblepíte páskem 73. Hotové 
dveře nalepíte z rubu na stěnu 2. Na rub dílu 2 nalepíte vytvarované a slepené zdi podloubí 104, 105 a 106. Hotové 
stěny spojíte.
Do zdí 110 a 111 vlepíte okna 112(2x). Hotové zdi vlepíte do dílů 99(2x). Z dílů 115, 116 a 116a slepíte hlavní dveře. Ty 
nalepíte na díl 117 a ten pak vlepíte do dílu 99. Části spojíte díly 101(2x), nalepíte boční stěny 102(2x) a doplníte díly 
100(3x). Na vyznačená místa nalepíte díly 113(2x), 114(2x), 118(2x), 119(2x), 120(2x), 121(2x) a 122(2x). Hotové pod-
loubí vlepíte do spojených stěn. Lepení začnete na spodních krajích zadní stěny přilepením ostění 104 a 107, pak přile-
píte přední spodní část ostění 104 a 107, nakonec přilepíte horní klenby ke stěně 103. Celek zpevníte vlepením podlahy 
40. Nároží doplníte ostěním rohů 123, 124, 125(2x), 126(2x), 127 a 128. Hotové rohy nasunete a přilepíte na krajní 
sloupy. Dále osadíte ostění středových sloupů 59(2x), 142(2x), 143(2x), 144(2x), 145(2x), 146(2x), 147(2x). Na stěnu 
1 nalepíte lišty z dílů 94, 95, 97(4x) a 98 včetně oken 96(2x). Dále pak lišty z dílů 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88(2x), 89(4x), 
90(2x), 91, doplníte díly 92(2x) a 93(3x). Nalepíte ostění rohů budovy 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 a 87.
Na štítové zdi nalepíte ostění 129, 130, 131(2x), 132, 133, štítek 134, znaky 135 a 136, římsu 137 a 138. Z dílů 5, 6, 7, 8, 
9, 10 a 11 slepíte hlavní štítové zdi. Z dílů 12, 13, 14, 15, 16 a 17 slepíte sloupy. Jednotlivé části slepíte k sobě. Na slou-
py 14 a 15 nalepíte hlavice 22(2x) a na sloupy 12, 13, 16, 17 nalepíte římsy 141(4x) a stříšky 20(4x). Z dílu 23 sestavíte 
stříšku štítu. Chlopně v zadní části nalepíte k zadní hraně stříšky. Dojde tak k vymezení sklonu. V přední části k sobě 
slepíte pásek, přičemž chlopeň zůstane volná. Do vzniklého výřezu vsunete a postupně zalepíte štít. Celek odložíte 
a zpracujete střechu.
Střechu 29 spojíte v rozích spojkami 29a(2x), doplníte stříškou 30 a střešními okny 154(3x), 155 a 156(3x). 
U zdiva věže 24 vyříznete cimbuří a díl oblepíte ostěním 148, 149(8x), 150, doplníte okno 151. 
U vnitřní zdi 26 vyříznete cimbuří a nalepíte ji na žebro 25. Celek vlepíte na vyznačenou úsečku A-A na rubu dílu 24. 
Věž zakryjete střechou 152(8x). Do vnitřku nalepíte střechu 28 s víkem 153. Věž pak vlepíte do střechy 29.
Na střechu postupně nalepíte hotový štít. Střechu pak můžete nalepit na obvodové zdi. Vedlejší štít zakryjete střechami 
31 a 41.
Nakonec osadíte ozdoby 139(2x) a 140(4x).  

Radost z nového modelu přeje Sochor František

NÁVOD



Do złożenia modelu będą potrzebne: nożyczki, linijka, nożyk  (najlepiej z odłamywanym ostrzem) do nacinania krawędzi i wycinania poszczególnych 
części z kartonu, pinceta i klej – najlepiej dyspersyjny (np. Herkules). Miejsca zgięć papieru oznaczone czarnymi trójkącikami należy naciąć na przedniej 
części drukowanego kartonu a zgięcia oznaczone białymi trójkącikami nacinamy z tylnej strony (początek i koniec linii przeniesiemy przez przedziu-
rawienie kartonu). Jeśli strzałki nie znajdują się na krawędziach części, zgięcie znajduje się wewnątrz części modelu. Przed zlepieniem części należy 
pomalować krawędzie modelu pasującym odcieniem farby plakatowej. Po zaschnięciu formujemy każdą część modelu, sprawdzając w  ten sposób 
czy krawędzie są właściwie nacięte i złożone. Zaokrąglone części modelujemy na krawędzi stołu bądź przy pomocy przedmiotów w kształcie walca, 
takich jak ołówek, pędzelek itp.  Czerwone przekątne oznaczają miejsca wycięcia elementów z powierzchni. Miejsca oznakowane symbolem zielonych 
nożyczek to miejsca, gdzie element  należy naciąć bądź odciąć. Model można wykonać w dwóch wariantach. Pomarańczowe części są częściami 
podstawowymi, niebieskie dodatkowymi a fi oletowe zapasowymi. Zalecam wzmocnić duże powierzchnie, poprzez podklejenie ich ze spodu kartonem 
o grubości 1 mm.

Wersja podstawowa
Na części 1, 2 przenosimy odcinki A-A i B-B. Na część 24 odcinek A-A.
Część 4 w wycinance nie istnieje – została usunięta.
Na ścianę 1 naklejamy z tylniej strony ściany 32, 33, 34 i 35 oraz ściany wewnętrzne 36 i 38. Poprzez sklejenie łuków i wewnętrznych ścian powstanie  
narożnik budynku. Na tylniej stronie murów 2 naklejamy mury 3, 32 i wewnętrzną ścianę 37. Gotowe ściany 1 i 2 sklejamy ze sobą. Na wyznaczonych 
odcinkach naklejamy arkady 39. W podłodze 40 odcinamy tylnią część – oznaczoną symbolem nożyczek. Podłogę 40 wklejamy pod arkady.
Najbardziej pracochłonną częścią modelu jest wykonanie  frontonu z ścian szczytowych 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 oraz kolumn 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Posz-
czególne części sklejamy ze sobą. Na ściany naklejamy daszki 18, 19(4x) i 21(2x). Na kolumny 14 i 15 naklejamy głowice 22(2x) a na kolumny 12, 13, 
16, 17 naklejamy daszki 20(4x). Z części 23 sklejamy daszek na szczyt. Zakładki w tylnej części  przyklejamy do tylniej krawędzi daszku. W ten sposób 
powstanie nachylenie. W przedniej części sklejamy pasek, zostawiając wolne zakładki. Do powstałego otworu wsuwamy szczyt, który przyklejamy. 
Całość odłożymy i zajmiemy się wykonaniem dachu. 
Dach 29 złączymy na rogach łącznikami  29a(2x) i uzupełnimy daszkiem 30. 
Z części 24 zrobimy podstawę wieży. Na żebrowanie 25 naklejamy ścianę wewnętrzną 26, przylepiamy dach 27. Dach wieży 28 przylepiamy od wew-
nętrznej strony. Całość wsuwamy i przyklejamy do wieży 24. Następnie zlepiamy wieżę z dachem 29. Na dachu nalepiamy gotowy fronton. Następnie 
sklejamy dach ze ścianami budynku. Szczyt boczny przykrywamy dachami 31 i 41.

Wersja bardziej złożona
Części 73a i 116a podlepiamy tekturą o grubości 0,5mm. Na ścianę 1 naklejamy ościeże okien 42(4x), 43(2x), 44(6x), 45(4x), 48(2x), 49(2x), 50(4x), 
51 i 53(3x). Najlepiej wyciąć najpierw tylko zewnętrzne części otworów, wewnętrzne zaś aż po naklejeniu ich na ścianie. Następnie naklejamy kolumny 
54(2x), 55(2x), 56(4x), 57(4x) i 58. Okna 66(6x), 67(7x), 68(2x), 69(3x) przyklejamy od wewnętrznej strony. Przygotowujemy ściany 33, 34 i 35 – naci-
nając zakładki wzdłuż zielonych strzałek! Mury przyklejamy od wewnętrznej strony do ściany 1 i dodajemy wewnętrzną ścianę 103. Na wewnętrznej 
stronie części 1 naklejamy przygotowane i sklejone ściany arkad 107, 108 i 109.
Na ścianie 2 naklejamy ościeże 46(2x), 47(3x) i 52. Następnie przyklejamy kolumny 60, 61, 62, 63, 64 i 65. Okna 67(5x), 70, 71 przyklejamy od zew-
nątrz a drzwi powstaną z elementów 72, 73 i 73a(4x). Części 73a(4x) naklejamy na siebie. Wewnętrzną krawędź obklejamy paskiem 73. Gotowe drzwi 
przykleimy od wewnątrz na ścianę 2. Na wewnętrznej stronie elementu 2 nakleimy przygotowane i zlepione  ściany arkad 104, 105 i 106. Następnie 
łączymy ze sobą gotowe ściany.
Do ścian 110 i 111 przykleimy okna 112(2x). Przygotowane ściany przykleimy do części 99(2x). Z części 115, 116 i 116a skleimy drzwi  główne, które 
przykleimy na element 117 a ten skleimy z elementem 99. Złączymy elementy 101(2x), przykleimy ściany boczne 102(2xi elementy 100(3x). W wyznac-
zonych miejscach przykleimy części 113(2x), 114(2x), 118(2x), 119(2x), 120(2x), 121(2x) i 122(2x). Przygotowane arkady skleimy z łączącymi je ścianami. 
Klejenie rozpoczniemy na dolnych częściach tylniej ściany poprzez przylepienie ościeży 104 i 107, następnie przykleimy przednią część dolnych ościeży 
104 i 107, na końcu przykleimy górną część sklepienia do ściany 103. Całość wzmocnimy przyklejając podłogę 40. Narożniki dopełnimy ościeżami 
narożników 123, 124, 125(2x), 126(2x), 127 i 128. Gotowe narożniki umieszczamy i przykleimy na kolumnach brzegowych  a ościeże na kolumnach 
środkowych 59(2x), 142(2x), 143(2x), 144(2x), 145(2x), 146(2x), 147(2x). Na ścianie 1 nakleimy listwy powstałe z elementów 94, 95, 97(4x) i 98 oraz 
okna 96(2x). Następnie nalepimy listwy, powstałe z elementów 74, 75, 77, 78, 79, 88(2x), 89(4x), 90(2x), 91, dodając elementy 92(2x) i 93(3x). Nakleimy 
ościeże narożników budynku 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 i 87.
Na ścianę szczytową przyklejamy ościeże 129, 130, 131(2x), 132, 133, daszek 134, znaki 135 i 136, gzyms 137 i 138. Z elementów 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 
11 sklejamy ściany obwodowe. Z elementów 12, 13, 14, 15, 16 i 17 wykonujemy kolumny. Poszczególne części sklejamy ze sobą. Na kolumny 14 i 15 
naklejamy głowice 22(2x) a na kolumny 12, 13, 16, 17 gzymsy 141(4x) i daszki 20(4x). Z części 23 składamy daszek szczytu. Zakładki w tylnej części 
przyklejamy do tylniej krawędzi daszku. W ten sposób powstanie spad. Z przodu zlepiamy pasek, zostawiając wolne zakładki. Do powstałego wcięcia 
wsuwamy a następnie przyklejamy szczyt. Całość odkładamy i przygotowujemy dach.
Dach 29 łączymy w narożnikach łącznikami 29a(2x), uzupełniając go daszkiem 30 i oknami dachowymi 154(3x), 155 i 156(3x). 
W ścianach wieży 24 wycinamy blanki (krenelaż) i oklejamy je ościeżami 148, 149(8x), 150, następnie dojemy okno 151. 
W wewnętrznej ścianie 26 wycinamy blanki i naklejamy je na żebrowanie 25. Całość przyklejamy na wyznaczony odcinek A-A na wewnętrznej stronie 
elementu 24. Wieżę pokrywamy dachem 152(8x). Do wewnątrz wklejamy dach 28 z pokrywą 153. Wieżę sklejamy z dachem 29.

Na dach przyklejamy gotowy szczyt a następnie całość naklejamy na ściany. Boczne szczyty przykrywamy dachami  31 i 41.
Na końcu umieszczamy ozdoby 139(2x) i 140(4x).                                    Wspaniałych chwil, podczas lepienia nowego modelu życzy Sochor František
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