
Postup vytvoření makety Hesel JB 2016

1. Vytiskneme soubor hesla16maketa-A4.pdf oboustranně na formát A4, takže před sebou 
máme štos 20 oboustranně vytištěných listů.

2. Štos před sebe položíme tak, že navrchu vidíme stránku, na níž jsou stránky Hesel 5, 12, 4, 
13 (a to tak, že ztránky 5 a 12 jsou vzhůru nohama).

3. Ze štosu odebereme horní dva listy; srovnáme je přesně na sebe a společně je přeložíme tak, 
že horní polovinu obou listů společně přehneme směrem dolů. Tím pádem navrchu vidíme 
stránky 8 a 9 ve vzpřímené poloze.

4. Levou polovinu složených listů nyní přehneme doprava (tak, že strany 8 a 9 přijdou k sobě). 
V ruce tedy máme složku formátu A6, navrchu vidíme titulní stranu Hesel. Tuto složku 
odložíme stranou (touto titulní stranou dolů, hřbetem vpravo, takže nahoře vidíme jako 
poslední stranu 16).

5. Stejný postup opakujeme dále. Pro jistotu si celý postup ještě jednou popíšeme:

6. Na vrchní straně štosu nyní vidíme vytisklé stránky 21 a 28 (vzhůru nohama) a pod nimi 
stránky 20 a 29 (vzpřímené).

7. Opět odebereme dva vrchní listy, srovnáme je přesně na sebe a společně je přeložíme tak, že
horní polovinu obou listů společně přehneme směrem dolů. Tím pádem navrchu vidíme 
stránky 24 a 25 ve vzpřímené poloze.

8. Levou polovinu složených listů nyní přehneme doprava (tak, že strany 24 a 25 přijdou 
k sobě). V ruce tedy máme složku formátu A6, navrchu vidíme stranu 17 ve vzpřímené 
poloze, hřbet složky je vlevo. Tuto složku položíme na předtím naskládasnou složku (touto 
stranou 17 dolů, hřbetem vpravo, takže nahoře vidíme jako poslední stranu 32).

9. Tento postup zopakujeme ještě osmkrát; přitom si kontrolujeme poslední stránku na 
hromádce naskládaných složek – musí to být vždy násobek šestnácti, tudíž se nám budou 
postupně objevovat stránky 48, 64, 80, 96, 128, 144 a konečně jako poslední máme stránku, 
na které je tiráž Hesel.

10. Pracujeme přesně, přeložené hrany ohlazujeme nehtem anebo ještě lépe vhodným nástrojem 
– kosticí, pravítkem, tupým zakulaceným nožem apod.

11. Narovnané složky vezmeme do ruky a obrátíme je titulní stranou k sobě.

12. Vezmeme horní složku, rozevřeme ji do stran (takže vidíme strany 8 a 9), položíme ji na stůl
a ostrým nožem rozřízneme horní přeložený okraj. Poté složku opět zavřeme a odložíme na 
volné místo, titulní stranou dolů, takže nahoře jako poslední vidíme stranu 16.

13. Stejným způsobem rozřízneme zbývajících 9 složek.

14. Tímto způsobem jsme si vyrobili maketu Hesel, která má dohromady 160 stránek formátu 
A6.

15. Pokud chceme, můžeme si jednotlivé složky sešít a poté např. slepit hřbetními stranami 
k sobě.


