










Hrad Rokštejn  
 
Stručný návod na slepení 
 
Ohyby jsou značeny plnou čarou (ohýbáme od sebe) a prázdnou šipkou (ohýbáme k sobě). 
Doporučuji tisknout na papír o gramáži 120g . Vyznačené rysky přeneseme na rub dílů. 
 
Stavbu začneme horním hradem. Nejprve zkompletujeme palác z dílů 1 a 2. Připojíme střechu z dílů 
3, 4 a 5. Osadíme vikýře (6,7), prevéty (10,11) a schodiště (9). Zhotovíme hradbu 14, doplníme ochoz 
27, vzpěry 25 a sloupky 26. Celek přilepíme k paláci. K terénu horního nádvoří připojíme rampu do 
suterénu 13 (se žlutou barvou) a celek připojíme k paláci a k hradbě 14. Pokračujeme oblým nárožím 
hradby 15, které vyztužíme dílem 16. Připojíme k celku. Následuje hradba 17 (17, 24,25,26) a 33 
(33,34,25,26). Ke hradbě 17 přilepíme budovu22 a zábradlí 23. K celku přilepíme vstupní věž (díly 
18,19,20,21). Pokud není napojení oblého nároží ideální, přelepíme hradbu náhradním dílem 
umístěným v dodatku. Zbývá osadit střechy ochozu. Začneme dílem 36 a pokračujeme díly 32, 31, 30 
a 29.  
Horní hrad doplníme věží (26,38,39,40,41,20,105).  
 
Sestavíme hradbu 43 z dílů 43 a 60. Přilepíme k celku. Následuje připojení terénu dolního nádvoří 42, 
doplněného rampami 13 a 95. Další prací je stavba vstupního příhrádku. Nejprve k celku přilepíme 
terén 44. Následují postupně zdi 45 a 46. Naposled připojíme bránu (47,48,49). Vstupní rampu 50 
vlepíme dovnitř příhrádku. Teréní díl 59 připojíme ke zdi 46 a k terénu 42. 
 
K hradbě 43 přilepíme terasu 51, doplněnou schodišti 52 a 57.  
 
Následuje dolní palác (61,62), doplněný střechou (63,64,65), prevéty (66,67) a stříškou 70. Celek 
připojíme k terénu a ke hradbě 43. Na střechu osadíme vikýře (68,69). Teprve nyní připojíme kuchyni 
(53,54) spojenou s komínem (55,56). Ke komínu přilepíme terén 58. Palác doplníme schodištěm 
(71,72), lepíme natupo.  
 
Připravíme si úsek hradby mezi palácem a věží (díly 74,75,76,77,78,79,80). Celek vlepíme na své 
místo. Pokračujeme věží (81,82,83,40) a hradbou 84 (84,85). Nyní do nádvoří vlepíme budovu 86.  
 
Pokračujeme strážnicí (87,88), doplněnou vikýři (89) a prevétem (66,67). Po připojení k celku 
přilepíme schodiště (92,93). 
 
Následuje hradba 94 (94,85).  
 
Zkompletujeme bránu z dílů 98,99,101,102 a 90. Bránu připojíme k celku. Připojíme terén 97 a díl 103.  
 
Pokračovat budeme hradbami 104 (104,85), 106 (106,85), 107 (107,85) a 108 (108,85). Na díl 104 
přilepíme schodiště 105. 
Tím je hotové jádro hradu a zbývá celek doplnit parkánem. 
 
Nejprve připojíme terén 109 a potom terény 110 a 129. U brány 98 doplníme nájezd 96. 
Začneme u brány 130 (130,115,116) a pokračujeme díly 131a 133. 
Na řadě je brána 114 (114,115,116) doplněná dílem 117. 
Následují díly 118 a 119. Doplníme zbývající terény, nejprve díl 111, potom 113. Vlepíme teréní díl 
112 a 124. Pokračujeme parkánem dílem 120, dílem 121 (121,122,123), dílem 125, dílem 126 
(126,127,128) celek uzavřeme. K vylepšení nároží hradby parkánu je možno použít náhradní díly 
umístěné v dodatku. Bránu 130 doplníme o díl 132.  
 
Poslední prací je rozmístění komínů. Díl 8 (5x) na střechu horního paláce, díly 73 (2x) na střechu 
dolního paláce a díl 91 na střechu strážnice. 
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