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ÚVOD 

Bakalářskou práci na téma Hry a hračky v životě dítěte jsem si vybrala, protože 

pracuji s dětmi předškolního věku, a vím, jak moc hra děti v tomto věku ovlivňuje. Hrou 

dítě okolo sebe poznává svět, rozvíjí své schopnosti, učí se spolupracovat s ostatními. Ke 

hře neodmyslitelně patří předmět, tedy hračka. Hračka má dlouhou historii stejně jako 

lidstvo samo, dalo by se tedy říci, že kde jsou lidé, jsou i hračky. 

V bakalářské práci se zabývám pojmem hra, rozdělení her podle věku, činností. 

Poukazuji na význam hry v historickém, pedagogickém a psychologickém kontextu. Také 

se věnuji hračce jako součástí umění a výtvarné tvorby. 

Popisuji historický vývoj hračky od pravěku po současnou dobu. Zmiňuji 

významné firmy, které se hračkou zabývaly nebo ji vyráběly. V bakalářské práci se věnuji i 

designu hraček a návrhářům jako je Ladislav Sutnar, Libuše Niklová a další.  

V didaktické části se zaměřuji na děti předškolního věku, se kterými pracuji. 

Snažila jsem se propojit hračku s výtvarnou výchovou, jako metodu jsem si zvolila 

výtvarnou řadu. Po zvážení různých možností, jsem došla k tématu Koule. Protože koule, 

míč, balon je snad nejčastější a velmi oblíbená hračka všech dětí.  Je dostupná a kulatých 

předmětů ve světě dětí je tolik, že se výtvarné možnosti snad ani nedají vyčerpat. 
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1 HRA A JEJÍ SPECIFIKA 

1.1 Hra - pojem 

„Hra je v životě dítěte hlavní činností, což znamená, že právě jejím prostřednictvím 

se nejplněji a nejpevněji rozvíjejí první vztahy a svazky utvářející se jednoty osobnosti. 

Vychází z možností dítěte, je pro něj přirozeně zvládnutelná, čímž podporuje jeho 

psychickou rovnováhu, přináší mu klid a vyrovnanost, stvrzuje dosaženou úroveň, ověřuje 

schopnost něco rozhodnout, vyřešit a vykonat, potvrzuje jeho dovednosti a zkušenosti, jeho 

sociální vztahy a postavení mezi dospělými vrstevníky.“
1
  

Pojem hra má mnoho vysvětlení, následující uvedené pochází z pedagogického 

slovníku. „Hra – forma činnosti, která se liší od práce i od učení. Člověk se hrou zabývá 

po celý život, avšak v předškolním věku má specifické postavení – je vůdčím typem 

činnosti. Hra má řadu aspektů: aspekt poznávací, rozcvičovací, emocionální, pohybový, 

motivační, tvořivostní, fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický. Zahrnuje 

činnosti jednotlivce, dvojice, malé skupiny, i velké skupiny. Existují hry, k jejichž 

provozování jsou nutné speciální pomůcky (hračky, herní pomůcky, sportovní náčiní, 

nástroje, přístroje). Většina her má podobu sociální interakce s explicitně formulovanými 

pravidly (danými dohodou aktérů nebo společenskými konvencemi). Ve hře se mnoho 

pozornosti věnuje jejímu průběhu (hry s převahou spolupráce, s převahou soutěžení). 

Výchozí situace, průběh a výsledky některých her lze formalizovat a rozhodování aktérů 

exaktně studovat. Těmito otázkami se zabývá speciální matematická disciplína – teorie 

her.“
2
 

Člověk si hraje hlavně proto, že ho to baví. Dítě dělá rádo především to, co ho baví, 

proto má hra nezastupitelnou funkci v jeho životě. Veškerá činnost se tak může stát hrou. 

Hra je dobrovolná, spontánní. Je to jakási náhlá potřeba, která přináší uspokojení. 

Podstatou hry je její průběh, nikoliv výsledek. Pomocí hry vstupuje jedinec do světa jako, 

s uvědomováním si nereálnosti. Hrou může navázat kontakty s okolím, zvnitřňovat sociální 

normy, uvolňovat se. To jak si dítě hraje, může napovídat tomu, co dítě prožívá ve svém 

životě. Prostřednictvím jeho jednání, nápodoby, přetváření věcí kolem sebe. Do hry se 

promítají vlastní zážitky. Z psychologického hlediska by se mohl zkoumat vztah hry a 

                                                           
1 OPRAVILOVÁ, E. Rok v mateřské škole. Portál, 2003. str. 11 

2 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J.; Pedagogický slovník. Portál, 1995. str. 
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vývoje. Z pedagogického například vztah hry a učení, možnosti využití hry, pochopení 

dítěte skrze hru aj. 

Děti se učí experimentem poznávat svět kolem sebe. Hra umožní dítěti vžívat se do 

světa dospělých prostřednictvím předmětů (hraček). Předmět tak může symbolicky převzít 

funkci předmětu ze světa dospělých. Hra se stává pro dítě určitou modelovou situací. Dalo 

by se říci, že hra je velkým pomocníkem při výchově a vzdělávání. Učí se především 

zručnosti, improvizaci s materiálem, přemýšlí a hledá stále ve svém tempu v rámci 

dobrovolnosti. 

 Podle Evy Opravilové (Rok v mateřské škole, 2003) výchovné působení 

předpokládá soustavnost, zaměřenost a cílevědomost, které do něho vkládá dospělý. Se 

znalostí věkových a individuálních zvláštností odhaduje, co by mělo umět a znát a jaké 

dovednosti v nejširším slova smyslu, by si mělo osvojit. Podle toho pak dítě zásobuje 

podněty a nabízí činnosti, které tyto zkušenosti mohou vyvolávat. Touto zacílenou 

nabídkou vytváří potřebné předpoklady k tomu, aby si dítě mohlo hrát. Vlastní hraní je 

zvnitřněné zpracování této nabídky.  

Hra by se dala v mnohém srovnat s uměním, je to aktivita, která má smysl sama o 

sobě a průběh hry dává lidem silný prožitek. Například podle hry stejně jako podle kresby 

se dá pozorovat vývoj osobnosti. 

1.2 Klasifikace her 

Klasifikace her stejně jako definice hry není jednotná. Hry se mohou dělit na 

několik typů podle různých hledisek. 

Formy dětské hry mohou být nejrůznější, například podle Laingmeiera (Vývojová 

psychologie, 1998) jde při některých hrách ještě o procvičování tělesných funkcí ve 

složitějších formách (funkční a činnostní typ hry). Jindy jsou hry zaměřeny na konstrukci 

nových věcí ze specifického materiálu (stavění z kostek, konstrukce scének z domečků, 

figurek, vláčků aj., cílené stavby z písku či z plastelíny, znázorňování předmětů kreslením) 

– konstrukční či realistický typ hry. V jiných případech dítě užívá předmětů 

v přeneseném a přeměňuje svět podle své představy, např. zachází s klacíkem jako 

s dítětem, vzápětí zase jako s puškou, s hadříkem jako s peřinkou nebo jako s padákem 

apod. – iluzivní typ hry. Jindy si dítě samo nebo se spoluhráči hraje na prodavače, na 

listonoše, na princeznu, na maminku tatínka. Tak získává zkušenosti se sociálními rolemi, 

které pozoruje, ale samo je zastávat nemůže (úkolové hry). 
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Rozdělení her podle V. Mišurcové (Hra a hračka v životě dítěte, 1989) 

z pedagogického hlediska: 

 Hry tvořivé (spontánní) – dítě si samo určuje průběh hry i její námět 

1. Předmětové – manipulace s předměty 

2. Úlohové (námětové) – nápodoba života dospělých a sociálních rolí 

3. Dramatizační (snové) – vymýšlení postav a dějů 

4. Konstruktivní – hra s předměty, které vzhledem připomínají realitu 

 Hry s pravidly 

1. Pohybové – míčové hry, hry se zpěvem a mluveným slovem, běh 

2. Intelektuální (didaktické) – stolní a společenské hry, skládanky, hlavolamy 

Další možné rozdělení her je podle jejich vnitřního smyslu. Takto hry rozdělil 

Roger  Caiollois (Hry a lidé, 1958). V každé této skupině mohou být hry jednoduší – 

paidia (dětské) i složitější ludus. 

 Agonální hry (z řeckého Agon – závod, zápas) – hry založené hlavně na principu 

soupeření, boje, jejich smyslem je vítězit na základě tělesných dovedností a úsilí. 

Tento typ hry se může stát vrcholových sport nebo se změnit v násilí. Patří sem 

sportovní hry, zápasy, turnaje, atletika, závody). Hračkami je míč, puk aj. 

 Aletroické hry (z latinského Alea – kostka, hra v kostky) – hry založené na 

principu štěstí a náhody a umění předvídat. Patří sem rozpočítávání, hry s kartami, 

sázky, loterie aj. Na těchto hrách se může člověk stát závislý. Hračkou jsou karty, 

kostky, žetony aj. 

 Mimetické hry (z řeckého Mimeomai – napodobení, zobrazení) – hry založené na 

principu nápodoby, s fantazií a předstíráním. Hry s předměty, hra role, masky a 

převleky aj. Mezi hračky pro tento typ her patří především panenka nebo loutka. 

Transformací těchto her jsou karnevaly, film, divadlo. 

 Vertigonální hry (z latinského Vertigo – závrať) – hry založeny na principu 

závratě nebo ohrožení fyzické rovnováhy. Je to například houpání, skákání do vody 

z výšky, pády. Ve složitější formě se hra mění na adrenalinový sport. Mezi 

vertigonální hračky patří trampolína, houpačka, guma, kolotoč nebo houpací kůň. 

Hry se mohou dělit i podle počtu hráčů individuální x skupinové nebo podle místa, 

kde se konají – interiérové x exteriérové.  
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1.3 Hračka a její funkce 

„Většina her potřebuje materiální předmět – hmotný předmět, ať již skutečnou věc 

z okolí dítěte, nebo předmět pro hru speciálně určený – hračku. Hračka jednak pomáhá 

dítěti vytvářet představované podmínky ve hře tím, že odráží v realistické nebo stylizované 

formě svět, v němž dítě žije, jednak motivuje jeho činnost tak, aby se v ní mohlo plně a 

všestranně projevit a využít. Hra s dobrou hračkou podněcuje fantazii dítěte a tvořivé 

myšlení, podporuje tělesný rozvoj a připravuje na společenský život s ostatními lidmi.“
3
  

1.3.1 Úloha hraček 

Současný trh je přehlcen obrovským množstvím hraček, kde více jak polovina 

výrobků má sloužit především dětem předškolního věku. Hračka je pro děti věcí osobní, 

utváří jeho prostředí, slouží mu. Dítě si s předmětem, tedy hračkou hraje samo od sebe, zdá 

se tedy, že manipulace s předmětem je vrozené. Dítě si samo ke hře hračku vyhledá a 

používá. Někdy se ze hry stává řízená činnost a ztrácí tak svůj původní význam 

spontánnosti a dobrovolnosti. 

  Pořízení hračky dítěti by měla předcházet úvaha o vhodnosti s přihlédnutím 

k individuálním vývojovým zvláštnostem dítěte, tedy nemyslet na potřeby svoje vlastní, 

ale na potřeby dítěte, neřídit se pouze fenoménem doby nebo vlastní zkušeností s hračkou 

z dětství. Dnešní doba dětem přináší rychlost, s tím souvisí i vývoj hraček, které se 

rychlému tempu přizpůsobují. Kvalitní hračka by měla dětem pomoci zastavit se a vnímat 

okolí, učit se improvizovat a rozvíjet se.  

„Zvláštní místo mezi hračkami v tomto smyslu mají hračky vyrobené v duchu 

národních tradic, které nacházíme v různých obměnách téměř ve všech kulturách a jež 

svou podobu prakticky nemění. Ať je to tahací panák, zobající slípky nebo zápas medvědů, 

jejich prostý půvab a jednoduchá mechanika pohybu upoutává děti dnes stejně jako kdysi. 

Tyto hračky jsou prověřeny životní zkušeností mnoha generací a jejich „výchovnost“ je 

přirozená a přesvědčivá. Obava, že pro dnešní děti jsou příliš jednoduché a skromné, 

určitě není na místě. Naopak -  současném přetechnizovaných světě vyvolává příjemnou, 

uklidňující atmosféru, posilují intimitu a důvěryhodnost prostředí.“
4
  

 

                                                           
3 MIŠURCOVÁ, V. a kol. Hra a hračka v životě dítěte. SPN, 1989. str. 12 

4 OPRAVILOVÁ, E. Rok v mateřské škole. Portál, 2003. str. 19 
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Hračka tedy může být jakýkoliv předmět, který si pro hru dítě zvolí. Předmětu dá 

určité vlastnosti, které zapadají do schématu jeho hry, tato hračka by se dala nazvat 

primární. Sekundární hračkou by mohli předmět přímo ke hře vyrobený, tedy určité 

vlastnosti mu přisuzuje dospělý.  

Dříve se vyskytovaly snahy dát dětem miniaturizovaný předmět ze světa dospělých. 

Mohla být hračkou například kamna, ve kterých se dalo topit, ale hra v pravém slova 

smyslu to nebyla, scházel tu určitý náznak, symbol, který by se mohl podle fantazie 

dotvářet, měnit. 

1.3.2 Funkce hračky 

K základním funkcím hračky podle E. Opravilové patří pomoc dítěti pochopit svět, 

učit se mu rozumět, vystopovat některé souvislosti, poznávat hybné mechanismy 

v technice. Každá hračka má v životě dítěte určitou funkci, záleží pak na tom, jak jí využít. 

Právě podle funkce by se hračky mohly také dělit a dítě by je mělo mít k dispozici. Řada 

hraček se s vývojem dítěte měla měnit a rozšiřovat. 

Mezinárodní sdružení pro hru dětí ICCP (International Counci for Children’s Play) 

stanovuje zásady pro hodnocení kvality hraček ze všech hledisek. Vydává příručku Dobrá 

hračka od A do Z ( Gutes Spielzeug von A bis Z).Hračky, které projdou všemi kritérii, 

dostávají tzv. zlatou visačku. 

1.4 Specifika her a hraček v různém věkovém období jedince
5
 

Pro každou věkovou skupinu dětí je specifický i druh hračky. Správný výběr hračky 

pomáhá přirozenému a všestrannému vývoji dítěte. 

1.4.1 Kojenecký věk – 1. rok života. 

Toto období by se mohlo označit jako období experimentování a objevování. 

V prvních měsících se dítě zabaví především svým těle. Od třetího měsíce rozeznává 

předměty, jejich tvar, zvuk a barvu. Předmět zatím pozoruje a ještě ho nedokáže uchopit. 

Dítě by nemělo být hračkami, tedy i předměty zahlceno. V době, kdy dítě předmět udrží 

v ruce, začíná ho zkoumat orálně. Častým jevem je opakované házení předmětem na zem. 

Od sedmého měsíce si dítě hraje se vším, co mu přijde do ruky. Oblíbenou hračkou je 

především papír, který dítě trhá, muchlá, šustí s ním, mačká. Vhodnou hračkou pro tento 

věk jsou nejprve hračky zavěšené nad postýlkou, určené k pozorování, později chrastítka, 

                                                           
5 rozděleno podle: MIŠURCOVÁ, V. a kol. Hra a hračka v životě dítěte. SPN, 1989. 
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kroužky, nafukovací míče, zvířátka, gumové hračky, kostky, vláček, předměty, které může 

tlačit před sebou. Velmi oblíbené jsou hry ve vodě. 

1.4.2  Batolecí věk – do 3. roku života 

V tomto období dochází ke koordinaci pohybů, k rozvoji řečových schopností, dítě 

samo chodí a začíná si uvědomovat samo sebe. Přechází z fáze experimentů do fáze hry. 

Někdy se naopak hra může změnit v experimentování. Ve hře se uplatňuje fantazie a 

tvořivost. Pohybové hry v tomto období hrají významnou roli (běhání, poskakování, hry 

s míčem aj.). S vývojem jemné motoriky jsou spjaty hry manipulační. Dítě rádo vyndává a 

zandává různé předměty do krabic, skříněk. Vhodné jsou duté hračky různé velikosti, které 

do sebe zapadají, kroužky, kostky. Středem pozornosti dětí jsou zvířata živá a jako hračky.  

Oblíbená činnost je hra na písku. Vhodnými hračkami jsou kostky, leporela, zvířátka a 

panenky, zvukové hračky, navlékací korále, modelína, pojízdné hračky na kolečkách, papír 

a kreslící potřeby (vhodné jsou voskové pastely). 

1.4.3 Předškolní věk – 3. – 6. rok života 

Toto období bývá označování jako „zlatý věk“ her, protože hra je převládající 

činností dítěte. V tomto období dítě začíná docházet do mateřské školy a je to značný 

mezník v životě dítěte. Dítě si osvojuje základní normy chování a navazuje kontakt 

s vrstevníky. Námětové hry se stávají propracovanějšími a dospělý má často úlohu 

spoluhráče. Stále dítě věnuje mnoho času pohybovým hrám. V této době by se dítě mělo 

dostat k nůžkám, lepidlu, omalovánkám a dále rozvíjet výtvarnou činnost. Také rádo 

vytváří zvuk, proto se můžou uplatňovat bubínky, trumpetky, rolničky aj. Stále se rozvíjí 

řeč, proto je na místě procvičovat mluvidla, oblíbené jsou písnička, říkadla, hry se slovy. 

V tomto věku je dítě schopné hrát jednoduché stolní hry, učí se vyrovnávat s prohrou. 

Nejčastější hračkou předškolního dítěte je panenka, maňásek, o kterého se dítě stará. 

Oblíbené jsou i doplňky k panenkám, nejrůznější stavebnice konstruktivní i námětové, 

dopravní prostředky, hračky spojené s pohybem (švihadlo, míč, kolo…), doplňky k hrám 

na „jako“ (např. k profesím). 

1.4.4 Mladší školní věk – 6 – 11 let 

Po nástupu do školy, přestává být hraní pro dítě jednou činností, ale rozhodně ze 

života nemizí a je dobré hraní i nadále podporovat. Dítě v tomto věku již vyhledává 

kamarády, s kterými si více rozumí a mají společné zájmy. Zvětšuje se rozdíl mezi dívčí a 

chlapeckou hrou. Chlapci upřednostňují konstruktivní hry a s tím spojené hračky (např. 
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Lego, zob, Magformers) nebo PC hry, dívky se stále drží panenek (většinou typu Barbie, 

Monster High). Mezi nejoblíbenější hry patří stále pohybové a hry dramatické. Hra 

s klasickou hračkou také nekončí. Oblíbené jsou i hračky plyšové, ale slouží spíše 

k dekoraci nebo „na spaní“. Také jsou důležité hry intelektuální (deskové hry jako např. 

dáma). Typické hračky pro toto období jsou tedy stavebnice, panenky, deskové a 

společenské hry, mechanické hračky, PSP nebo X-box, sportovní náčiní (brusle, kolo, 

koloběžka, boby, sáňky). 

1.4.5 Starší školní věk – od 11. roku 

V období staršího školního věku si dítě pomalu přestává hrát s klasickou hračkou. 

V pubertálním věku dochází k plnému rozdělení práce a hry. Dítě začíná mít své zájmy a 

koníčky. Stále jsou oblíbené kolektivní a sportovní hry, kde se prohlubují interpersonální 

vztahy. Mezi vrstevníky probíhá větší soutěživost a srovnávání. Děti v tomto období 

preferují stále stavebnice, společenské hry, elektronické hračky. 



16 
 

2 HRAČKA A HRA V HISTORICKÉM KONTEXTU 

Hra společně s hračkou provází lidskou společnost již od samého počátku. Nehrají 

si jen děti, ale i dospělí. Hrou se lidé učí, objevují, baví. Hra společně s hračkou provází 

člověka po celý jeho život. Důležitost hry a hračky si společnost uvědomuje již po 

tisíciletí, hračky a hry jsou výchovným prostředkem po několik generací po celé věky. 

Hračka měla určitá význam pro celou společnost. Na světě se rozvíjela nezávisle na 

sobě a přece si je všude podobná a plní stejnou funkci. Hračka vznikla jako životní 

potřeba. 

2.1 Vývoj hračky ve světě 

2.1.1 Pravěk 

V této době si děti jistě hrály s přírodním materiálem, který byl pro všechny 

dostupný. Začalo se rozvíjet umění a kresba nebo modelování zvířat a lidských postav 

z hlíny k dekoraci, věci denní potřeby, sošky a jiné předměty měly především kultovní a 

náboženský význam a je pravděpodobné, že když soška dosloužila těmto účelům, stala se 

hračkou pro děti. Na našem území se v archeologických nálezech vyskytlo nádobíčko 

z doby kamenné, kostěné hračky, hliněná chrastítka, která měla uvnitř kamínky nebo 

střepy. 

2.1.2 Starověk 

Ve starověkém Egyptě je také možno archeologickým výzkumem nalézt pozůstatky 

hraček, které se zemřelým ukládaly do hrobů a zachovaly se tak do dnešních dob. Takovou 

hračkou byl například dřevěný krokodýl, který mohl otevírat čelist, míč z papyru, různé 

figurky (panenky) vyrobené z hlíny, ale i slonoviny, jantaru, stříbra nebo ze zlata. Ze 

starověkého Řecka se dochovaly vozíky, figurky vojáčků a koníků, dokonce i trojský kůň, 

do kterého bylo možno vložit vojáčky, a dál s ním manipulovat. Zřejmě původními 

hračkami starověkého Řecka je káča a jojo. Jojo bylo vyrobeno ze dřeva, hlíny nebo kovu 

ve tvaru disku. Bylo namalováno na keramické vázy, které se dochovaly a jsou uloženy 

v muzeu Athénách. Káča byla dřevěná, hliněná nebo z bronzu a roztáčela se pomocí biče. 

Společnost byla v této době zaměřena na dítě téměř jako na dospělého. Umění se rozdělilo 

na dvě odvětví. Múzické a nemúzické. Do múzického umění patřil tanec, hudba, 

dramatické uměni aj. Do nemúzického patřila architektura, sochařství, keramika, malířství 

aj. Právě do skupiny nemúzického patřily i hračky a jejich výroba. Panenka nebo figurka 
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byla nejrozšířenější hračkou. V 5. Století před naším letopočtem se stala výroba panenek 

uznávaným řemeslem. Panenky se vyráběly například ze dřeva a mohly mít pohyblivé 

klouby. Hra se ve starověku staly jakýmsi kultem. Nejvíce se proslavily hry olympijské a 

hry scénické, které se odehrávaly ve velkých přírodních amfiteátrech. V Římě se rozvíjely 

i druh zábavných her jako například jezdecké nebo gladiátorské. Při vzdělávání se hry 

uplatňovaly velice často, tento druh výchovy byl i nazván název „ludi“- hry. Hra v kostky 

byla oblíbená u dospělých. Z Číny pochází zajímavá hračka - diabolo, které dnes zažívá 

opět svou renesanci. Má podobu cívky, která se dá do pohybu provázkem uchyceným na 

dvou tyčkách. Další hračkou byl šachy, karty, létající drak, ten se původně vyráběl 

z tradičních čínských materiálů, jako byl papír a bambus a sloužil k původně náboženským 

účelům. 

2.1.3 Středověk 

Život ve středověku se nezaměřoval na výchovu dítěte. Přesto se hračky stále 

vyráběly. Většinou z pálené hlíny, ale i z jiných dostupných materiálů. Poprvé se objevují 

hračky ze skla. Nejpoužívanější hračkou byl koník a figurky zvířat, různé pokladničky 

nebo píšťalky. Tyto hračky byly dostupné pouze pro lidi majetnější. V době, kdy byla 

společnost rozdělena na stavy, rozděloval se i druh hraček, který měly děti k dispozici. 

Děti z chudších rodin, mohly mít hračky z přírodních materiálů, většinou doma vyrobené, 

děti šlechty měly k dispozici vybavené pokojíčky pro panenky, figurky, honosné 

miniaturní hrady, které sloužily spíše k reprezentaci. Panenky v mnohých případech místo 

na hraní sloužily jako zmenšeniny pro nejnovější modely šatů a rozesílaly se po světě. 

Populární byly hry „na rytíře“, nechyběly zmenšeniny brnění, mečů, koníků. První 

dochovaný koník na tyči pochází ze 14. století. Díky křížových výpravám se do Evropy 

dostalo více společenských her. Nejstarší kniha věnovaná společenským hrám je z roku 

1283. Knihu sepsal kastelánský král Alfons. 

Obrázek 1: Koníček z ulice Josefské - pravděpodobně 13. století 

 

Zdroj: http://www.archaiabrno.org/home_cs/ 

http://www.archaiabrno.org/home_cs/
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2.1.4 Novověk 

S nástupem renesance se společnost navrací k antickému ideálu a usiluje tak o 

harmonii fyzickou i psychickou.  Podporují se tak tělesné a sportovní hry. Život se více 

zaměřuje na dítě. Mezi lidmi se rozšiřují hry intelektuální a hádanky.  V roce 1510 vzniká 

didaktická hra Thomase Murnra s názvem Dialektika v obrázcích. Koncem 16. století se 

objevil na trhu s hračkami houpací koník a loutkový dům – puppenhaus, detailně vybavené 

domky odrážely životní styl společnosti. V 17. století, kdy se rozvíjela města, vznikaly i 

specializované dílny na výrobu hraček, především v Německu a Holandsku. Přibližně 

okolo roku 1730 se začali vyrábět cínoví vojáčci. Z cínu se vyrábělo i nádobíčko, figurky 

zvířat aj. Tato výroba zůstala stejná až do 20. století, kdy byl cín nahrazen alastoninem, 

tedy směsí dřevěných pilin, kaolinu a kaseinového lepidla. Zajímavostí je obraz Pietera 

Brughela s názvem Dětské hry.  

Obrázek 2: Pieter Brugel - Dětské hry 

 

Zdroj: http://www.artmuseum.cz/ 

Na obraze je zachyceno na obraze více než 230 dětí, jsou však oblečeni jako 

dospělí, a mnohdy se je ve svých hrách snaží napodobit. Každá skupinka dětí se účastní 

nějaké v Brueghelově době známé hry, kterých je zde vyobrazeno 92. Jedinou dospělou 

osobou je zde žena stojící ve dveřích velké budovy v pravé horní části obrazu, která na 

peroucí se chlapce vylévá džber vody. Může se ale jednat o alegorii lidského bláznovství 

nebo života dospělých, který je vlastně jednou velkou hrou. 

http://www.artmuseum.cz/
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Panenka provázela lidskou společnost téměř od počátku, její pojmenování pochází 

z latinského slova „puppa“ a základ slova dal pojmenování panenky ve francouzštině, 

němčin i v angličtině. V 19. století se výroba panenek velice rozvinula. V Holandsku nebo 

Anglii se vyráběly dřevěné panenky, které mohly pohybovat klouby, tzv. Dutch Dolls. 

Měřily pár centimetrů a největší dosahovala velikostí 64 cm. Kolem roku 1710 se začalo 

při výrobě panenek pracovat s porcelánem. Jedny z prvních panenek ještě neměly 

v obličeji žádný výraz, vlasy měly plastické a barevně odlišené. Hlavičku měly nalepenou 

nebo pevně přilepenou k tělu, používalo se na ní několik druhů porcelánu. Kolem roku 

1850 se používal glazovaný porcelán, který se pálil při teplotě 1400 C. Později se začal 

používat druh papiran. Papiran je matný porcelán, který je podobný pařížskému mramoru. 

Nejdéle a nejvíce se používal biskvit. Používal se na nohy, ruce i hlavu. Tělo bývalo ze 

dřeva nebo látky, která se plnila žíněmi, vlnou nebo pilinami. Po roce 1895 se objevily 

hlavičky vyrobené z plechu. V Americe si získaly oblibu textilní panenky s potiskem. 

Koncem 19. století se začalo pracovat s gumou a celuloidem. Po první světové válce 

zaplnil tento materiál téměř veškerou výrobu. K panenkám nesmělo chybět důležité 

příslušenství – ošacení, nádobíčko, pokojíčky, domečky aj. Oblíbené byly i panenky ve 

formě batolat, tedy panenka miminko. 

Obrázek 3: Dutch dolls 

 

Zdroj: http://www.warwickshire.gov.uk/ 

Další kapitolu hraček tvoří ty plechové. S příchodem průmyslové revoluce se svět 

do značné míry změnil a s tím přišly i nové trendy. Začaly se vyrábět hračky plechové a 

často i mechanické, miniaturní kopie vláčků a kolejí, autíček, letadel, lodí. Objevily se již 

kolem roku 1881 v katalogu hraček. Byly z železného plechu uvnitř s hodinovým strojkem, 

který je poháněl. Nejznámějším výrobcem první poloviny 18. století byl Jaques Vaucanson 

http://www.warwickshire.gov.uk/
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z Grenoblu, kterého proslavila jeho mechanická kachna nebo figurína hrající na flétnu. 

Hračky by se daly rozdělit do dvou skupin. Na hračky pro děti a na hračky pro pobavení 

dospělých. Mechanickými hračkami se zabývaly i firmy v Americe vyrábějící knoflíky na 

uniformy a v době míru si takto přivydělávaly. Plechové hračky měly i podobu tradičních 

dřevěných hraček, ale díky mechanickému pohybu byly u dětí více populární. Brzy se 

začaly vyrábět v továrnách, které byly rozděleny na válcovnu, nástrojárnu, lisovnu a 

kreslírnu. Umělečtí řemeslníci detaily dokreslovali ručně. Märklin byla významná firma, 

která přibližně od roku 1859 vyráběla plechové hračky v Göppingenu. Zakladatelem firmy 

byl Theodor Märklin a jeho firma se nejprve zabývala výrobou doplňků pro panenky, 

později i hračkami kopírující podobu dopravních prostředků, například vlak, který ještě 

nejezdil po kolejích, ale tahal se provázek. Postupem času se přidal parní pohon, hodinový 

strojek nebo elektrický motorek. Také se vyrábělo příslušenství, tedy nádraží, skladiště, 

kolejiště, signalizace i nejmenší detaily. Většinou se jednalo o věrohodné kopie 

skutečnosti.  

Obrázek 4: Plechové hračky firmy Märklin 

 

Zdroj: http://www.motorrad-technik-museum.de/Maerklin.htm 

Hračky z textilu byly oblíbené v každé době a výhodou byla jejich nízká cena. 

Panenky z hadříků byly tedy zcela běžné. Mezníkem se stala výroba plyšových hraček, 

které měly nejprve podobu medvídka. Dalo by se říci, že prvního huňatého a měkkého 

medvídka ušila Margaretta Steiffová, která byla upoutána na invalidní vozík, vyučila se 

krejčovou a na svém šicím stroji šila ze zbytků látek hračky.  Její synovec studoval na 

výtvarné škole a přišel s nápadem ušít hračku ve tvaru medvídka. Pozdější firma Steiff se 

stala největší výrobcem medvídků. Hračka se dostala i do USA, kde medvídek dostal 

jméno Teddy Bear. 

http://www.motorrad-technik-museum.de/Maerklin.htm


21 
 

Obrázek 5: Margaretta Steiffová 

 

Zdroj: www.badische-zeitung.de/ 

Vznikaly stále nové a nové továrny, kam se přesunula výroba hraček. K výrobě se 

používají nové technologie a hračka se stává zbožím, které je nutné prodat. Stala se tam 

předmětem obchodu dospělých. Hračka byla poprvé primárně určena dospělým, kteří 

hračku na základě nějaké reklamy koupili. U chudého obyvatelstva se stále zachovává 

výroba hraček především v domácnostech. Hlavní surovinou zůstává dřevo. Novou 

hračkou je stavebnice, na našem území například Merkur, s původním názvem Inventor, 

který se začal vyrábět v Polici nad Metují. Další novinkou bylo Lego, které vzniklo v roce 

1934. Výrobcem byl dánský podnikatel Öle Kirk Christiansen, který se nejprve zabýval 

dřevěnými hračkami. „Leg godt“ v  překladu znamená „hraj si dobře“. S novou stavebnicí 

se na trh dostává i nový materiál – plast. Od roku 1949 se tedy vyrábějí dílky Lega z umělé 

hmoty. Stavebnice díky svému jednoduchému designu a funkčnosti umožňuje nespočet 

variant skládání. Po světě vznikly i zábavná centra vytvořené z této stavebnice – 

Legolendy. První byl postaven v Dánsku. 

Obrázek 6: Lego 

 

Zdroj: http://nestinginskyscrapers.blogspot.cz/ 

www.badische-zeitung.de/
http://nestinginskyscrapers.blogspot.cz/
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Znovu se vrátily deskové hry, jako jsou šachy, dáma, člověče nezlob se, pexeso. 

Trh hraček silně ovlivnil animátor Walter Elias Disney, který se narodil v roce 1901. Jeho 

pohádkové postavičky se proslavily po celém světě a jejich podobu získalo mnoho hraček. 

Nejznámější byla postavička Mickey Mouse. Velkým hitem novodobé hračky se stala 

kontroverzní panenka Barbie. Její předchůdkyně se jmenovala Lilly. Panenka byla 

vyrobena podle obrázku v časopise a původně byla určena pro dospělé. Rodiče, ba ani 

pedagogové si ani nedokázali představit, že by se hračka dostala do dětských rukou. V roce 

1959 firma Mattel odkoupila práva na její výrobu. Jméno dostala panenka po dceři 

majitelky. Hubená kráska s vyvinutým poprsím, která má na starosti modu, shánění 

doplňku a hledání partnera, zcela změnila svět panenek. Poprvé panenka neslouží 

k nácviku mateřství a k probouzení v holčičkách něhu, byla to zmenšenina dospělé ženy 

myslící sama na sebe. K panence patřilo stylové oblečení. K oblibě přispěla i doba 60. let 

20. století. Původní panenka byla v černobílých plavkách, na očích měla černé linky. Za 

roky výroby vznikly panenky různé barvy pleti, národnosti nebo slavných osobností či 

profesí.  Po nástupu filmové éry se výroba hraček odvíjela i od zrovna populárních 

filmových postaviček a pohádek. V Japonsku vznikl Monchhichi. Návrhářem byl 

Sekigichi, který vytvořil postavičku podobnou zvířátku, byla to jakási opička, která si 

mohla dát palce do pusy, okolo krku měla bryndáček a v ruce popřípadě lahvičku. U nás se 

ujal název Močičák, v Anglii Chic-a-boo, ve Francii Kiki. V 80. letech se na popředí 

dostávají hlavolamy, především Rubikova kostka, hlavolam, který tvoří několik 

různobarevných kostiček, které se posouváním řadí podle stejné barvy vždy na jednu 

stranu kostky. V sestavování kostech na čas se konaly dokonce i turnaje. 

Obrázek 7: Mickey Mouse 

 

Zdroj: http://forum.thesandboxgame.com/ 

http://forum.thesandboxgame.com/
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Obrázek 8: Barbie 

 

Zdroj: http://allography.com/ 

2.2 Vývoj hračky na našem území 

2.2.1 Lidová hračka 

S vývojem doby se měnila i tvář hračky. Značný rozdíl byl mezi hračkou z města a 

hračkou z venkova. Ve městech byly spíše hračky průmyslově vyrobeny a samotná výroba 

se postupem času zdokonalovala do té míry, že někdy hračka postrádala svůj původní 

smysl. Na venkově stále převládaly hračky vyrobené z dostupného materiálu 

s jednoduchým designem. Hračky na venkově se zprvu vyráběly v rodině pro potřeby 

konkrétního dítěte. Později se do výroby zapojovali zruční řemeslníci – řezbáři, truhláři, 

ale na hračku se nespecializovali. Specialisté na hračku tzv. hračkáři se zaměřili na výrobu 

hraček k prodeji. Výrobě se věnovala většinou celá rodina a každý její člen měl svoji 

úlohu. Soustružení a vyřezávání byla většinou mužská práce, ženy měly na starost 

slepování, malování a lakování. Hračky vyráběli převážně lidé pracující se dřevem. 

Opakováním vznikla šablona. Výroba hraček byla sezonní záležitostí, pracovalo se hlavně 

v zimních měsících. Pouze výroba hraček by řezbáře neuživila, vyráběli tedy i jiné dřevěné 

zboží (vařečky, ošatky, dřevěné nářadí a nádobí). Vyřezané hračky se malovaly a lakovaly. 

Nejprve se používala přírodní barviva vyrobená doma. Modrá se vyráběla ze šmolky a 

indiga, červená z odvaru z fernambukového dřeva, žlutá z šáfránu a černá se dala vyrobit 

ze sazí. Malovalo se vlasovými štětečky (např. veverčí ocásky) nebo štětečky z peří, 

detaily se pořizovaly bramborovým, korkovým nebo kaštanovým tiskátkem, někdy se 

otiskovala i paličkovaná krajka.  

http://allography.com/
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Dřevěné hračky se nejvíce vyráběly na počátku 19. století a hlavními středisky 

výroby byl Skaškov u Nepomuku na Plzeňsku, Krouná v Českomoravské vrchovině a 

v oblastech Podkrušnohoří.  Nejčastější lidovou hračkou byl husar a koník a dřevěná 

panenka. Tyto hračky byly typické již od starověku, jen se měnil jejich design. Základem 

hraček byl tzv. špalík, který byl vysoustružen z kusu dřeva. Drobné součástky se štípaly. 

Spodní část byla seříznutá rovně, aby mohla figurka dobře stát. Někdy se malovala jen 

přední strana hračky, zadní byla plochá. K panenkám se často vyráběla miminka. Pomocí 

systému provléknutých provázků mohla hračka pohybovat rukou a chovat tak miminko. 

Miminka se vyráběla ve třech velikostech, některé dokonce s kolébkou. Mnohé panenky se 

vyráběly duté a po nasypání máku nebo kukuřice sloužily jako chrastítka pro nejmenší děti. 

Druhou nejčastější hračkou byl husar, který se vyráběl ve spojení s koníkem. Zatímco kůň 

byla samostatná hračka, samotná postavička husara byla ojedinělou záležitostí. Pro 

snadnější manipulaci se koník přilepoval na prkénko s kolečky. Pro husárka byl typický 

klobouček, trubka z kousku drátu a dřevěná šavlička. Husar dostával také podobu vojáčka. 

Vyřezávala se o zvířátka, káči, biče, píšťalky, řehtačky, klapačky, častým námětem byl 

ptáček. 

Obrázek 9: Československé lidové hračky (Emanuel Hercík) 

 

Zdroj: http://www.digibooks.cz/ 

http://www.digibooks.cz/
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Hračky z Krouné se vyvážely do celého Rakouska – Uherska. Tradiční byl koník 

s červenými a modrými hvězdičkami, panenky tzv. tyrolky, housličky, trubky a píšťalky. 

Kolekce českých hraček byla zaslána i do Ameriky. Českou výrobu výrazně ovlivňovala 

německá kultura. Střediskem hraček byla Hora sv. Kateřiny, kde se nacházela hračkářská 

škola. 

Jednu z kapitol lidového hračkářství tvoří tzv. krušnohorská hračka. 

V Krušnohoří byla dřevařská výroba velice častým způsobem obživy. Teprve v 18. století 

se k obrábění dřeva a výrobě dřevěných předmětů přidala vlastní výroba hraček. Největší 

úlohu měli soustružníci, z jejich činnosti se prakticky vyvinula výroba hraček. Mimo 

soustružení se také uplatňovalo vyřezávání tvarů podle předlohy, dřevěné polotovary 

putovaly k řezbářům, dále k malířům hraček. Při výrobě hraček se uplatnily téměř všechny 

druhy dřevin, převážně ty měkké. Cenově dražší bylo dřevo smrkové. Mimo dřeva se 

používala k výrobě hraček papírovina (papírmašé). Výrobní postup byl pro mnohé výrobce 

tajným receptem. V podstatě byla tato směs vyráběna z papírové drtě, barevné hlíny, mleté 

křídy, s pískem a barvivem. Pojidlem bylo tekuté lepidlo – klih. Tento materiál se nanášel 

na formy, nechal se oschnout. Poté se výrobky obkládaly velurovým papírem nebo 

vlněnými kousky. V 19. století byla tato technologie součástí výuky na hračkářských a 

odborných řemeslných školách. Nejznámějším výrobkem je Archa se zvířaty z 1. poloviny 

20. století. 

Obrázek 10: Krušnohorské lidové hračky 

 

Zdroj: http://www.portalchrudim.cz/kultura-a-vzdelani/ 

„Pro českou lidovou tradici jsou charakteristické hračky dřevěné, pro moravskou 

hliněné. Hliněné hračky byly dílem hrnčířů, kteří je hladili, polévali a malovali. Vyráběli 

http://www.portalchrudim.cz/kultura-a-vzdelani/
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nejčastěji dětské nádobíčko, které bylo přesnou kopií pro dospělé. Hliněným hračkám byly 

velmi blízké hračky z těsta, které se dělali podomácku. Těsto bylo vyrobeno z mouky a 

klihového roztoku. Vzniklá masa se tvarovala do forem a po usušení byla kolorována.“
6
 

Z chlebové hmoty se hračky vyráběly v Příbrami a v Praze. Pekly se i hračky 

z těsta, které sloužily k pozdější konzumaci a většinou se vyráběly k příležitosti nějakého 

svátku. 

„Hračky byly úzce spojeny s prostředím, v němž se zrodily. Tematicky i formou 

vyjadřovaly ve zkratce život a potřeby sociálně níže postavených vrstev obyvatelstva, 

rolníků, řemeslníků a dělníku 18. a 19. století. Lidové hračky vznikaly původně jako 

užitkové potřeby sloužící k výchově dětí. Postupně se zvyšoval důraz na jejich estetickou 

funkci. Proto je dnes zahrnujeme do oblasti lidového výtvarného umění jako 

kulturněhistorický doklad výtvarného a estetického cítění našeho lidu. Lidové hračky jsou 

protepleny láskou k dítěti a upřímným nefalšovaným vztahem k přírodě a lidem, jež dítě 

obklopují. Jsou poetické půvabné svou prostotou, výrazností formy a čistotou barev. Proto 

je děti mají rády ve svých hrách i dnes. Kromě toho je lidová hračka jako celek bohatým 

zdrojem inspirace pro současné tvůrce a výrobce hraček, neboť v sobě uchovává velké 

estetické hodnoty a zpředmětňuje psychologické zážitky a zkušenosti nesčetných generací, 

které ji vytvářely a používaly.“
7
 

Výtvarné projevy spojené s lidovým prostředím byly určeny především člověku 

jako spotřebiteli, jde tedy o lidovou tvorbu, která nemá přesné hranice, ani určité 

vysvětlení pojmu. Její počátky sahají do nejstarší doby a předměty jsou spojeny s magicko-

symbolickým účelem. Mnohé si tento význam uchovaly dodnes a staly se tradicí (např. 

velikonoční kraslice). Lidová tvorba spojuje generace lidí a je svědectvím o životním stylu 

našich předků. Lidová řemeslná tvorba byla po staletí jediným druhem výroby s funkcí 

užitkovou. Předměty byly vytvořeny v souladu s prostředím a potřebou člověka. Do 

obecných znaků lidové tvorby by se  dala zařadit rukodělnout, znalost technologie a účast 

řemeslníka po celý výrobní proces, která neslajeho osobní výraz, tzv. pečeť svého tvůrce, 

jedinečný prvek. Lidoví řemeslníci používali především přírodní materiály a přírodní 

energii.  

                                                           
6 MIŠURCOVÁ, V. a kol. Hra a hračka v životě dítěte. SPN, 1989. str. 18 

7 MIŠURCOVÁ, V. a kol. Hra a hračka v životě dítěte. SPN, 1989. str. 22 
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Většina předmětů z užité tvorby by mohla sloužit i dnes nebo mít estetický význam 

a hodnotu. Specifickou kategorii tvoří umělecké řemeslo, které reagovalo na nastupující 

průmyslovou výrobu, zároveň klade velký nárok na profesionalitu a kreativitu umělcovi 

tvorby. Umělecké řemeslo, tedy i lidové hračkářství, uchovává tradice a představuje 

originální umění. 

2.2.2 Artěl 

Na lidovou tvorbu, tedy i hračku, navázalo na počátku 20. století sdružení Artěl 

(1908 – 1935) - svépomocné podniky umělecko – průmyslové, spol. s r.o. Artěl se mimo 

vlastních návrhů zabýval i osvětovou činností a propagací výrobků lidových umělců. 

Umělci Artělu navrhovaly nejen hračky, ale i nábytek, svítidla, bytové doplňky, různé 

dózy, upomínkové předměty aj. V roce 1920 byl Artěl změněn na akciovou společnost. 

Jejich původní hračky se inspirovaly právě lidovou hračkou. Hračky pro, Jaroslav Benda 

nebo Václav Špála. 

Obrázek 11: Logo sdružení Artěl 

 

Zdroj: http://www.rukovetprosberatele.cz/en/ 

Družstvo Artěl založila v roce 1908 skupina mladých lidí avantgardních umělců. 

Byli to většinou architekti, ale i bankovní úředníci nebo student dějin umění. Spojovala je 

snaha o reformu domácího užitého umění. Chtěli prosadit nové výtvarné nápady. Tato 

snaha v kultuře byla typická zejména pro konec 19. století nejen v Evropě. V Anglii bylo 

založeno hnutí Atrs and Crafts. Požadavkem byla přímá spolupráce umělce s řemeslníkem 

a pracovat tak v souladu a přiklánět se k potřebám zákazníka. V druhé polovině 19. století 

se zakládají první uměleckoprůmyslová muzea. V Čechách tyto snahy nejprve vědomě 

navazovali na tradici lidového umění. K povznesení lidových řemesel bylo v roce 1900 

založeno družstvo Zádruha, o devět let později také vznikla Moravská ústředna pro lidový 

průmysl. Snaha o umělecký průmysl v některých bodech splňoval spolek Mánes. Sdružení 

Artěl měl ještě požadavek navíc, vlastní dílny. I přes veškeré pokusy se mu toto přání 

nedokázalo uskutečnit. Umělci se plně snažili svou prací vytvořit „nový styl“. Když vznikl 

http://www.rukovetprosberatele.cz/en/
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samostatný Československý stát, přispěli tak k patrioctví, lidé do té doby měli menší 

důvěru v domácí výrobky než v ty zahraniční. Paradoxně však umělci nacházeli pochopení 

spíše v uměleckých kruzích např. ve Vídni. Výrobky Artělu zůstávali někdy příliš drahé, 

zřejmě pro nemasovou výrobu. Výrobky měly úspěch na výstavách. Družstvo Artěl tvoří 

významnou kapitolu českého designu.  

Sdružení Artěl se zabýval hračkami po celou dobu své existence. Chtěli navázat na 

tradici české lidové hračky. Snaha o znovuobjevení ručně vyráběné hračky, se projevovala 

již na konci 19. století. Do Rakouska- Uherska se 80 % hraček dováželo a jen 20% byla 

domácí produkce (vídeňská, tyrolská a pražská). 19. století se nazývalo stoletím hračky, 

20. Století bylo nazváno stoletím dítěte. Hračky 19. století představovaly zejména 

miniaturu všeho, co tvořil současný svět i s jeho technickými novinkami. 20. století se 

zaměřilo na dítě jako jedince, který má své potřeby, rozvíjí se a je jedinečnou osobností.  

V Uměleckoprůmyslovém museu proběhla v roce 1903 výstava s názvem Umění 

v životě dětském. Byla spíše věnována literatuře, ale zájem o dítě podnítila. Další výstava 

se konala v roce 1904 a byla nazvána Hry a umělecké hračky a o dva roky později 

proběhla výstava Nové umělecké hračky. V té době se již V. H. Brunner a J. Benda 

zabývali hračkou. Ve Vídni to byla M. Podhajská a mnohé jejich návrhy se uplatnily. 

V Praze proběhla soutěž Uměleckoprůmyslového musea, tématem byl výjev z pražského 

trhu, skládající se nejvíce ze šesti figurek, další podmínkou byla nízká pořizovací cena 

hračky a možnost snadného vytvoření kopií. Z jednadvaceti hraček vyhrál právě Jaroslav 

Benda za soubor Trhovkyně. Benda se pak brzy stal kmenovým návrhářem Artělu.  

V počátcích založení Artělu tvořila hračka jeho základní artikl.  Hračky navrhovali, 

sami zhotovovali prototypy a v malých počtech je vyráběli soustružníci. Umělci je pak 

sami malovaly (v malé dílně v Kaprově ulici). Později pro Artěl začalo hračku vyrábět 

Hořické hračkářské družstvo. K Trhovkyni se přidal soubor U pumpy. Hračky se tak mohl 

navzájem kombinovat. Vycházeli z lidové typologie s jednoduše tvarovanými figurkami, 

ale nesly rukopis současnosti. Vznikli kuchaři, vojáci, služky s lehkou karikaturou postav, 

nechyběla ani zvířátka. V roce 1910 – 11 měl Artěl dobré obchodní podmínky. Využíval 

tradičních předvánočních trhů a pouštěl se do výroby hraček k tématu Mikuláše a Vánoc, 

dále vyráběl upomínkové předměty, kterými byly duté figurky sloužící jako dózy na 

bonbony. Václav Špála navrhuje soubor drůbeže. Jde o pávy, slepičky a kohouty složené 

z jednoduchých geometrických tvarů s možností natáčení hlavy. Jsou vymalovány 
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jednoduchým a jasným dekorem. Hračky jsou odolné a vydrží stisk dětské ruky. Umělci se 

tedy zajímají i o funkčnost hračky a spoléhají na fantazii dětí.  

Obrázek 12: Hračky z Artělu s mikulášskou tématikou 

 

Zdroj: www.designmagazin.cz 

Po první světové válce končí spolupráce s Hořickým hračkářským družstvem a 

Artěl kontaktuje Skaškovské družstvo a firmu Blank v Orlických horách. V Novém Jičíně 

vzniká první továrna na hračky. Československý stát podporoval odvětví hračky také 

s vidinou dobrého odbytu v zahraničí, otevíral se trh v Americe. Novinkou dvacátých let je 

založení školství v oboru hraček v tradičních školách pro zpracování dřeva. V Praze je to 

zejména Státní ústav školský pro průmysl domácký, se kterým spolupracovali návrháři 

Artělu, hlavně Minka Podhajská. Ladislav Sutnar, nový člen Artělu, začal navrhovat 

hračky nezávisle na lidové tradici, uplatňoval spíše svojí vlastní uměleckou orientaci. 

V roce 1921 vznikly jeho autíčka, lodě, tramvaje či lokomotivy, ale i nábyteček a 

nádobíčko. V polovině 20. let začíná stále více hraček opouštět stylizaci lidové hračky a 

hračky Artělu ztrácí pro zákazníky atraktivitu. Výroba hraček v Československu se stala 

uměleckým průmyslem 

2.2.3 Československá hračka 

Ve 20. století se hračka postupně stává produktem průmyslové výroby. Na konci 

30. let začaly vznikat proslulé firmy specializované na výrobu hraček. K těm patřila 

například firma Merkur v Polici nad Metují.  

V roce 1920 založil Jaroslav Vancl v Polici nad Metují firmu Inventor, která začala 

vyrábět stavebnici se stejným jménem. Původní spojovací systém stavebnice, který 

fungoval za pomoci důmyslných háčků, byl brzy nahrazen otvory v konstrukčních dílech 

z ocelového plechu. V roce 1925 vyrobila firma první stavebnici Merkur, která se od 

předchozí odlišovala barevně lakovaným díly spojovanými už jen šroubky a matičkami 

velikosti M3,5. Stavebnice se v nezměněné podobě prodává dodnes. Obsah stavebnice se 

http://www.designmagazin.cz/udalosti/4840-krasa-prvorepublikoveho-designu-na-vystave-artel.html
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postupně rozšiřoval o další součástky – hřídele, ozubená i neozubená kola, pásy a 

elektromotory. Díky své variabilitě a dostupnosti umožňoval Merkur i stavbu velmi 

realistických strojů, čehož využil například světoznámý vynálezce Otto Wichterle, který 

s pomocí Merkuru sestavil pokusný přístroj na výrobu kontaktních čoček. V době nástupu 

prvních počítačů zase tato stavebnice posloužila amatérským nadšencům při konstrukci 

jednoduchých výstupních zařízení. Na ohromný úspěch Merkuru se pokusili navázat i další 

českoslovenští výrobci, ale stavebnice Vašek nebo Mikrostavebnice nemohly konkurovat 

svému kvalitnějšímu a propracovanějšímu předobrazu. Ani Merkuru se v době nástupu 

popularity umělých hmot nevyhnulo nahrazování kvalitních kovových dílů za podstatně 

méně trvanlivé plastové, ale na popularitě mu to neubralo. Výroba stavebnice byla 

ukončena v roce 1993, ale továrna naštěstí brzy našla nového majitele, který stavebnici 

vyrábí dodnes. V současnosti je možné v Polici nad Metují navštívit Muzeum stavebnice 

Merkur.  

Obrázek 13: Stavebnice Merkur 

 

Zdroj: www.merkurplzen.cz 

Velké firmy nebyly jediné, kdo vyráběl hračky. V Československu působili nadále i 

příležitostní výrobci hraček. Byli to majitelé malých truhláren nebo zámečnictví, ale i 

továrníci, kteří si chtěli vyzkoušet nový sortiment. Byli i domácí výrobci, kteří hračky 

vyráběli před Vánocemi nebo přímo pro trhovce. To bylo možné na vesnicích vzdálených 

od měst, kde nebyly obchody s hračkami a ty se nakupovaly pouze na poutích a trzích. 

Velké množství chudých obyvatel z vesnice nikdy nenavštívilo město. Ale ani ve městech 

se za hračky příliš neutrácelo. Chudé rodiny nekupovaly dětem hračky téměř nikdy. Bylo 

tedy běžnou praxí, že se děti vydávaly do bohatších čtvrtí hračky hledat. Lidé hračky 

odkládali do beden u popelnic. Dětství dětem končilo dříve než dnes, musely pomáhat 

rodičům nebo byly samy dokonce zaměstnány. Proto u starších dětí převládaly pohybové 

hry.  

http://www.merkurplzen.cz/historie-merkuru/ceska-stavebnice-merkur
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Za 2. SV byla výroba hraček utlumena pro nedostatek surovin, vše podléhalo 

válečné výrobě a potřebám. Výroba hraček nikdy neustala. Po válce se i přes přídělový 

systém rozběhla výroba hraček naplno. Po roce 1948, kdy moc ve státě měli komunisté, 

nastala velká vlna znárodňování a svou formu přišel nejeden hračkář. Zároveň se formy 

začaly seskupovat v družstva, která plnila funkci továren, které dokázaly vyprodukovat 

obrovské množství hraček. V roce 1950 bylo založeno družstvo Igra. Výrobní družstvo 

Igra bylo založeno na popud několik výrobců hraček, kteří po znárodnění obtížně získávali 

práci. Název družstva byl odvozen z ruského slova igra = hra, igruška = hračka. V prvním 

roce začínalo družstvo se 70 členy, po dvaceti letech jich bylo 900. K prvním hračkám 

patřila stavebnice VAŠEK, kterou původně vyráběli bří Vašků, plechový parník a autíčka 

byla zase přejata z továrny Bratři Paurové ve Slaném.  

Obrázek 14: Igráček 

 

Zdroj: www.igropolis.wbs.cz 

Družstvo dodávalo na trh spací panenky, kolekci oblečení pro panenky, využívali 

hojně plastických hmot a umělých vláken. Panenky se vyráběly i miniaturní s pevnými 

nebo pohyblivými údy. V podobě miminka nebo malé holčičky. Po roce 1960 byl provoz 

rozšířen v Praze 6, kde se vyráběly polytechnické modely a stavebnice. Igra neustále 

rozšiřovala svůj sortiment hraček. Autíčka na setrvačník napodobující československé 

automobily, soupravy miniaturních panenek s vaničkou, kočárkem, nádobíček, vláčky na 

kolejích, mechanické hračky, vznikaly sběratelské série.  

Ke konci 70. let se objevil zcela nový výrobek – osmicentimetrová plastová 

figurka, která dostala název Igráček. Autorem byli Jiří Kalina a Marie Krejchová, inspirací 

pro ně byla německá série hraček Playmobil, jež v tehdejším Československu nebyla 

dostupná. Igráček se vyráběl v Mnichovicích u Prahy a byl k dostání v různém designu. 

Vždy ztělesňoval určité povolání. Děti si tedy mohly hrát s hasičem, zdravotní sestrou, 

http://www.igropolis.wbs.cz/Kdo-je-Igracek-.html
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doktorem, hudebníkem, kosmonautem zedník i příslušníkem VB. K postavičkám bylo 

možné koupit i doplňky jako kyblíček, lopata, koště. Postavičky byly stejné, lišili se pouze 

barvou oblečení. Figurky byly v ženské i mužské variantě a lišili se pouze sukní. 

Postavičky měly pohyblivé ruce nohy v jednom směru a mohly otáčet hlavou kolem 

dokola. Důmyslná byla jejich končetina, ruku (dlaň) měly totiž do obloučku a umožňovala 

tak uchopení přesně padnoucích předmětů. V roce 2010 se Igráčci vrátili na český trh díky 

výrobci Efko, který rozšířil i nabídku povolání. Panáček připomíná figurku ze stavebnice 

LEGO. 

 Zajímavostí je, že v roce 1946 v sekci věnované role dítěti v propagandě 

politických režimů byl uveden film Hermíny Týrlové – Vzpoura hraček – animovaný 

třináctiminutový snímek (http://www.youtube.com/watch?v=0M6gWYa_I8k), ukazuje boj 

hraček s německým nacistickým fašistou, který vyhrají. 

V 50. letech, kdy bylo družstvo Igra založeno, se realizovala důležitá událost.  

Účast Československa na Světové výstavě v Bruselu Expo 58´, kde československé hračky 

sehrály velkou roli. Výstava se konala od 17. dubna do 19. listopadu 1958 v Bruselu. 

Nejznámějším symbolem výstavy se stalo Atomium – 110 m vysoký model základní 

buňky krystalové mřížky železa. Je to jedna z nejslavnějších výstav, kterou navštívilo 42 

milionů lidí. Byla to první velká světová výstava po druhé světové válce. Ústředí exponátu 

děti a loutky byl strom Československé loutkového filmu (dílna Jiřího Trnky). Nové 

figurální a tematické soubory hraček, kopírovaly život člověka té doby. V souborné 

instalaci zobrazovaly jakousi neuvěřitelnou výkladní skříň šťastného socialistického života. 

Vedle tradičních témat života na vesnici (dřevěné domky s přednastavenými štíty, 

husopasky, zvířat a hry na školu, se objevila i zcela nová prostředí – města a průmyslu, kde 

bylo k vidění koupaliště, těžební věže a fotbalový stadion. Změny 50. Let se odrazily i na 

vývoji hraček. Byla zde vystavena např. dřevěná stavebnice s motivem domů a zvířat 

Marici Hybínové – Procházkové. Tato stavebnice byla vytvořena přímo pro Expo 58´. 

Byly ukázkou jemnější variantou rozšířeného typu hračky, která rozvíjela jemnou 

motoriku, fantazii a estetické cítění dětí. Cenu Grand Prix získala kolekce dřevěných 

hraček – Město, kterou s dalšími spolupracovníky navrhl Viktor Fixl a Jiří. Od poloviny 

20. století byla další významnou návrhářkou dětských hraček u nás Libuše Niklová (více o 

ní, v samostatné kapitole).  

S postupem času se plast ujímá vlády ve výrobě hraček. Roku 1872 německý 

chemik Eugen Baumann objevil PVC. Patentován byl však až v roce 1913 Friedrichem 

http://www.youtube.com/watch?v=0M6gWYa_I8k
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Klattem, jenž vynalezl novou metodu polymerizace. S vynálezem plastických hmot byl 

dosavadní život lidí zcela změněn. Plasty se promítly do všech odvětví života, hračky 

nevyjímaje.  

Vedle hraček z plastu, zažívají svou renesanci stolí a společenské hry. Klasické hry 

jako Člověče, nezlob se, šachy, dámu aj. doplňují hračky jako je stolní hokej a fotbal 

s panáčky na pérku a kuličkou (IGRA, Chemoplast), dalé společenské hry jako Utekla nám 

koza (SED Semily), Kloboučku hop, Smolíček pacholíček, Z pohádky do pohádky, velkým 

výrobcem společenských her byla společnost Tofa.  

V oblíbenosti dětí jsou stále hračky, jako je panenka a veškeré dopravní prostředky. 

Panenky vyráběla firma Hamiro.  Snad každá holčička toužila po „mrkačce“ nebo po 

„chodičce“. Různá zabudovaná pískátka a strojky zabudované v panence simulovala brekot 

dítěte. Dalo by se říci, že fenoménem 20. století mezi hračkou se staly „plyšáci“. První 

plyšáky vyrobila německá firma s názvem Steif. V Československu se výrobě medvídků 

věnovala přibližně od 50. let modřanská firma Hamiro a v 70. letech se přidala družstva 

„Míšové“, tak se dodnes medvídkům u nás říká. Nejprve se plnily slámou a pilinami a 

později třeba vatelínem nebo zbytky látek z textilní výroby. K hraní si na zaměstnání 

připadala v odvětví hraček velká pozornost, kadeřnické potřeby, kuchyňky, telefony, 

obchůdky a podobné hračky vyráběla například firma Směr, Dubena, KDN, Chemoplast aj. 

Mechanické plechové hračky vyráběly zbrojovky (Brno, Vsetín). Domnívám se, že mnoho 

dětí mělo plechovou berušku, mandelinku nebo slepičku. Díky kvalitním mechanickým 

strojkům, které se natahovaly na pérko, se hračky skvěle pohybovaly nejprve v jednom 

směru, poté se i obracely nebo jezdily dokola.  

Obrázek 15: Plechová mandelinka 

 

Zdroj: www.roboo.cz 

Po 1. SV byla populární i loutková divadélka, vyráběla se např. v družstvu JAS ve 

Stráži nad Nežárkou. Několik generací zažilo divadélko podle návrhu výtvarníka 

http://www.roboo.cz/mandelinka-bramborova/
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Vladimíra Leštiny, který navrhoval jednoduché loutky do mateřských škol. I vývoj 

elektroniky se promítl do výroby československých hraček. Vznikla například elektronická 

násobilka (Styl Plzeň), na které se rozsvěcela světýlka při dotknutí se správného výsledku. 

Dostupné byly nejrůznější krasohledy (Železnobrdské sklo), magické tabulky – kreslení 

bez pastelek a papíru, pouze pomocí otáčení knoflíků kreslilo do magnetického písku, pro 

smazání s tabulkou stačilo zatřást a mohlo se začít znova. I přes veškeré hračkářské 

vymoženosti 20. století si děti často hrály venku, měly dostatek pohybu a vyžití v přírodě. 

Nebály se ke hře využít přírodní materiály a hraček měly méně než děti dnes. 

2.3 Současná hračka 

V současné době jsou pulty prodejen přehlceny produkty určenými pro děti, tedy i 

hračkou. Výběr je obrovský, horší je to s kvalitou hraček. Největším dovozcem, možná i 

výrobcem hraček je Čína. Netvrdím, že všechno zboží vyrobené v Číně je špatné, bohužel 

některé výrobky ano. V posledních letech se hromadí výrobky dokonce zdraví škodlivé a 

to i hračky. Hračka schválená v EU má určité normy, které by měla splňovat a být tak 

nezávadná. Tisíce korun každý rok rodiny platí za hračky pro svoje děti. O vhodné hračce 

není rozhodující a kvantita často převládá nad kvalitou. 

Určité časové období je spojeno s určitým módním výstřelkem v oblasti hračky. 

Hlavně v čase Vánoc se objevuje nový hit, který každí dítě „musí mít“. Jedná se o hračky 

s motivy seriálů, dětských filmů, postavičky hrdinů. Zatímco v 90. letech bylo  hitem sbírat 

a hrát pogy, kartičky s hokejisty nebo Pokémony, mít samodržící pásky na ruku, malé 

plastové dudlíčky, česací hlavy, zvířátko tamagochi  a hračky z Kinder vejce, videohry 

jako Tetris nebo Mario. Dnes jsou s v oblibě plyšové hračky, zvířátka PetShop 

(„petšopáci“), panenky Monster High, elektronické hračky jako PlayStation, XBox, 

stavebnice Magforemrs, Zoob, Geomag, Lego Friends, Gormitti aj. 

Obrázek 16: Pogy 

 

Zdroj: www.undzwei.eu 

http://www.undzwei.eu/?option=gallery&id_player=123499683&id_gallery=39424&id_foto=234712
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Obrázek 17: Xbox 

 

Zdroj: www.konzole-store.cz 

Sama nejvíce preferuji tzv. Smart games, tedy chytré hry. Jedná se o deskové hry, 

které jsou velice pěkně zpracované, a pracuje se s nimi v podstatě na základě hlavolamu, 

skvěle procvičují logické myšlení. Podle návodu se zvolí konkrétní úkol a hra může začít. 

Např. existuje soubor s hradem, kde se jedná o sytě barevné dřevěné kostky, které se 

sestavují na tyčky a tvoří hrad, ke hře je plánek a podle něj se hrad sestavuje. Toto je 

zrovna verze pro malé děti, jsou i hry pro straší. 

Stále u násexistují firmy, které vyrábějí ryze české hračky, např. Detoa, Dino, 

Chemoplast, Lena, Merkur a jiné. Pro zajímavost, internetové stránky zabývající se 

hračkou www.sdruzenihracky.cz , www.mojehracky,cz . 

2.3.1 Muzea hraček 

Muzea hraček u nás začala vznikat počátkem 90. let, většinou se jednalo o rychle se 

rozšiřující soukromou sbírku. Nejčastěji jsou umístěné jako součást expozice hradů nebo 

zámků. 

V Praze se muzeum hraček nachází na Pražském hradě. Ve dvou patrech se 

nacházejí hračky dřevěné, plechové, mechanické, panenky s příslušenstvím aj. Také se 

muzeum může pochlubit velkou sbírkou panenek Barbie. 

http://www.konzole-store.cz/uvod-konzole-store/xbox-360-store/xbox-original/
http://www.sdruzenihracky.cz/
http://www.mojehracky,cz/
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Obrázek 18: Muzeum hraček na Pražském hradě 

 

Zdroj: www.fototuristika.cz 

V Benátkách nad Jizerou se nachází muzeum v areálu zámku, jsou zde k vidění 

historické hračky z celého světa. Muzeum hračky Štenberk má také stálou expozici 

panenek Barbie a ojedinělá je sbírka „retro“ hraček z Československa.  

Zajímavé je muzeum Detoa v Albrechticích, které je součástí továrny a dřevěné 

hračky, návštěvním má možnost prohlédnout si výrobu, zjasnit se kreativní dílničky, kde si 

návštěvním může vyrobit svou hračku, koupit suvenýr, shlédnout historii. Další muzea jsou 

v Brně, Jičíně, Kamenici nad Lipou aj, 

Několikrát ročně se pořádají veletrhy hraček. Mezi nejznámější patří For Toys, For 

Games, který, se koná v PVA Letňany, dále veletrh hraček v Ostavě - Dětská planeta. 

Zajímavostí jsou i putovní výstavy v roce 2012 – 2013 se konala ve Středočeském muzeu – 

Dětský svět a móda během 20. století, v Děčíně – Hračky zámeckých dětí, Telč – Hračky 

nestárnou, Znojmo – Hračky ze skříně a mnoho dalších. 

 

  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=cA2a0n4V56tyYM&tbnid=kc66NS8veB99yM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.fototuristika.cz%2Ftips%2Fdetail%2F431&ei=VEOBUZnAN9DFtAaym4DwBg&bvm=bv.45921128,d.Yms&psig=AFQjCNER3I5hOnouu7j9M7ELePmoRh46gw&ust=1367512259247777
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3 VÝZNÁMNÍ DESIGNÉŘI HRAČEK 20. STOLETÍ 

3.1 Minka Podhajská
8
 

Dlouhodobou členkou Artělu byla Minka Podhajská. Nepatřila sice k zakladatelům, 

ale její kontakty s vídeňskými a drážďanskými dílnami, předurčovaly k tomu, aby se do 

českého umění brzy zapojila. Stalo se tak po roce 1918, kdy se vrátila do Prahy natrvalo. 

Obrázek 19: Minka Podhajská 

 

Zdroj: www.sypka.cz 

Minka Podhajská se narodila 1. 12 1881 ve Vídni. Studovala na vídeňské ženské 

akademii (prof. A. Boehm, L. Michalak). Po absolvování v roce 1906 zahájila svou činnost 

ve vídeňském uměleckém středisku Umění domova, kde se věnovala především dřevěným 

hračkám. Od stejného roku vystavovala své hračky v mnoha evropských zemích. Autorka 

hračkám zasvětila celý svůj život. Vědomě navázala na moravskou a českou lidovou 

hračku. Věnovala se dřevěné soustružené hračce, které se proslavily po celém světě. Její 

výtvarné návrhy zachycují velmi citlivě atmosféru českého prostředí, hlavně vesnice. 

Prostě dřevěné panenky v tradičních malovaných krojích, zvířátka, lidová stavení navozují 

líbivý pocit domova. Získala mnoho čestných uznání v národním i mezinárodním měřítku. 

Cenu Grand Prix získala v roce 1925 v Paříži. Zemřela 16. 9. 1963. 

Nejznámější hračkou Minky Podhájské jsou tzv. Selské dvory, do dnešní doby se 

zachoval Jihočeský statek. U lidských postav převládá soustružení, ale zvířata a rostliny 

nesou již autorský styl jednoduchého tvaru. Hra umožňuje různé uskupení, ale zároveň 

vyžadují pochopit „co kam patří“.  

                                                           
8 životopis převzat z: FIXL, V.; OPRAVILOVÁ, E. Současná hračka. Odeon, 1979. 

http://www.sypka.cz/figurky-6-ks/a55/d13118/


38 
 

Obrázek 20: Ukázka hraček Minky Podhajské 

 

Zdroj: www.sypka.cz 

3.2 Ladislav Sutnar
9
 

Obrázek 21: Ladislav Sutnar 

 
Zdroj: www.industrialgallery.cz 

Dalším významným umělcem, který začínal v Artělu, byl Ladislav Sutnar. Narodil 

se 9. listopadu 1897 v Plzni. Studoval v letech 1915 - 1923 na Uměleckoprůmyslové škole, 

Univerzitě Karlově a v Českém vysokém učení techickém v Praze. Studia přerušil 

odchodem na frontu první světové války. Od začátku 20. let prosazoval moderní pojetí 

designu, nejprve v oblasti hračky (úspěšný v celoevropském měřítku) a loutkového 

divadla. Stěžejní oblastí jeho tvorby byl grafický design byl ovlivněn Tschicholdovou  

Novou typografií roku 1928 (Jan Tschichold byl významný typograf a knižní grafik), ve 

třicátých letech se jeho tvorba řadí k evropským špičkám funkcionalistické typografie. 

                                                           
9 životopis převzat z : JANÁKOVÁ, I. Ladislav Sutnar - Praha - New York - design in action. Argo, 2003. 

http://www.sypka.cz/figurky-6-ks/a55/d13118/
http://www.industrialgallery.cz/art-shop/
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V roce 1929 se stal uměleckým vedoucím nakladatelství dp, jehož vizuální styl i grafickou 

podobu knih modernizoval. Také byl jmenován uměleckým vedoucím Krásné jizby, 

prvního ateliéru moderního bytového designu, které zřídilo nakladatelství dp. Pod jeho 

vedením Krásná jizba rozšířila funkcionalismus do domácností středních vrstev. 

K nejprodávanějším předmětům patřily servisy navržené právě Sutnarem.  

Obrázek 22: Stavebnice Build the Town 

 

Zdroj: www.novinky.cz 

Od roku 1932 působil souběžně jako ředitel Státní grafické školy, jejíž výukový 

program modernizoval. Zastával důležité funkce ve Svazu československého díla, 

redigoval a upravoval svazové časopisy a publikace, sloužící k propagaci moderního 

životního stylu (Výtvarné snahy, Žijeme). Podílel se na organizaci výstavby svazové 

kolonie moderního bydlení Baba (dům Sutnar). V předválečné Evropě nejvíce proslul jako 

designér a organizátor českých výstav užitého umění a architektury v zahraničí.  

V roce 1939 byl pověřen realizací československé expozice na Světové výstavě 

v New Yorku. Po nacistické invazi se rozhodl nevrátit se zpět do vlasti. Již od čtyřicátých 

let patřil do první desítky průkopníků moderního amerického grafického designu. Vynikl 

v odvětví později nazvaném informační design, zejména jako art director agentury Sweet’s 

Catalog Service. Spolu s architektem Knudem Lönberg-Holmem zde vytvořil novou 

koncepci průmyslových a obchodních katalogů, které ve vizuální učinné formě předkládaly 

obrazově- textové informace o průmyslových výrobcích.  

Publikoval mnoho průkopnických knih z různých oblastí grafického designu. 

V letech 1946 – 1949 vyučoval na newyorské Pratt Institute. V roce 1951 založil vlastní 

studio Sutnar Office. Vytvořil několik oceněných katalogů pro americké firmy (např. 

America Standart) a normativní strukturu telefonního seznamu pro Bell Company. Od 

poloviny padesátých let se zabýval programy corporate identity neboli jednotného 

http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/275116-newyorska-vystava-designu-predstavuje-nejlepsi-navrhy-pro-deti.html
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vizuálního stylu pro řadu institucí a firem, zahrnující tiskoviny, veletržní prezentace až po 

reklamní kampaně, jimž vtiskl vysokou estetickou úroveň. Pracoval zhruba pro stopadesát 

významných obchodních a průmyslových firem ve Spojených státech (např. American 

Airlines, IBM). Od padesátých let se věnoval ekologickým tématům jako grafik a 

publicista. Od třinácti let se zabýval malbou, byl členem Umělecké besedy. Ve Spojených 

státech se k malbě vrátil v šedesátých letech. V této době vystavoval v New Yorku 

geometricky komponované akty Venus. Ladislav Sutnar zemřel v New Yorku 17. listopadu 

1976. In Memoriam získal tato ocenění: 1979 Art Director’s Club New York, 1997 

American Institute of Graphic Arts, 2001 české vyznamenání. 

Ladislav Sutnar a další umělci evropské avantgardy prosazovali ve dvacátých letech 

moderní pojetí hračky, jež by formovala novou generaci budoucí industriální civilizace. 

Hračky měly optimisticky a bez romantických příkras odrážet témata i tempo moderního 

života a zároveň vést dítě k aktivnímu tvořivému hraní. Tuto novou koncepci hračky, která 

slučuje principy moderní pedagogiky, abstraktního umění a požadavky levné průmyslové 

výroby, Sutnarovy prototypy ideálně ztvárňují. 

„Když si dítě hraje se smetákem a jezdí po něm, jako na koni nepřestane býti 

smeták smetákem, ale přece se stává, je-li ho takto dítětem užíváno, hračkou. Není to sice 

hračka v hračkářském slova smyslu, ale může dítěti ke hře velmi dobře posloužiti. Z toho 

plyne, ž nejen hračky vlastní, ale i užitkové předměty mohou být docela dobrou hračkou, 

ale hračkou ne ten smeták jakožto smeták, nýbrž stal se jí právě tím, co si dítě v představě 

přičinilo, snad i konkrétněji přimyslelo, jízda na smetáku jako na koni. Toto přičinění může 

i nemusí míti něco společného s vlastním účelem onoho předmětu, za hračku zvoleného, ale 

rozhodně již to neodpovídá výlučnému užitku, k němuž měl předmět sloužit. A toto plus, 

z vlastní radostné potřeby dětství vzaté, jest právě onou nadhodnotou, kterou musíme dáti 

předmětu, který má býti hračkou ve vlastním slova smyslu. Budeme-li trochu liberálními, 

rádi svolíme, aby pro dítě byla hračka potřebou, protože dítě mívá jediné zaměstnání.  

Hračka pro dítě může míti vlastnost majetku drženého nebo darem obdrženého, což plyne 

z toho, že dítě potrestám, když mu hračku vezmu, nebo jej obšťastním, když mu hračku 

daruji: pro dospělé je především hračka nejzávažnějším objektem, kterým si pěstuje 

společenská vzájemnost s dítětem. Původ hračky je u dospělého, který dítěti hračku dává, 

což má za následek, že dítě se chce odvděčiti, a nemůže- li jinak, tedy tím, že je hodné a 

miluje, tedy láskou, hračka je tedy v jistém smyslu výkupným prostředkem, jímž se 

provokuje ze strany dítěte příchylnost a cit. Výrobce, průmyslník, hračky vyrábí, touto 
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skutečností jest dán význam hračky ve světě hospodářských hodnot, hračka stává se 

předmětem lidské práce, a tím nabývá všech význačných znaků, které mají ostatní objekty, 

ve velkém množství vyráběné, které jsou tak nejen pramenem výživy, ale i metami lidského 

snažení. Obchodní význam hračky jest evidentní, neboť obchody s hračkami zaujímají 

přední místa, nemineme ulice ve větších městech, aby tam nebyl hračkářský krám. V rámci 

umění má hračka postavení z nejvýznačnějších, a to proto, že jejím prostřednictvím se 

umělec, tj. anticipátor vývoje, přibližuje bezprostředně k dítěti, to je nejdůležitějšímu 

přijímateli vývojových směrnic a tvořivých sil, jež umění vyzařuje. To je pro umělce 

příležitost, aby zpracovával lidský materiál pro přijetí nové budoucnosti, nových myšlenek 

a nových pojmových zákonů.“ 

Ladislav Sutnar napsal tento text v roce 1926 (zveřejněn v časopise Výtvarné 

snahy, 1926, VII, str.56), kdy se intenzivně zabýval navrhováním hraček a slavil již 

mezinárodní úspěchy. Jeho hračky vycházely z moderních pedagogických teorií (Maria 

Montessori), pracujících s geometrickými tvary, a z abstraktního umění. Toto nové pojetí 

hračky si muselo nejprve probojovat své postavení proti naturalistické miniaturizaci 

skutečnosti, kterou rodiče i prodejci hraček preferovali. Sutnar hodnotí design hraček jako 

společensky i výtvarně nejzodpovědnější činnost, formující další generaci. Umělec tak 

může zásadním způsobem ovlivňovat budoucnost. Sutnar zde formuluje postoj, který vůči 

tvorbě pro děti sdílela mezinárodní avantgarda dvacátých let.  ( texty kniha bílá str 29-30) 

Ve dvacátých a třicátých letech vznikaly podle Sutnarova návrhu dřevěné 

soutružené hračky. Slon, Mrož, Lev, Nosorožec a Velbloud. Hračky byl ze soustruženého 

dřeva, malované v délce od 120 mm do 180 mm. Navržené pro Státní ústav školský pro 

domácký průmysl. Vystavené je najdeme v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. 

Repliky hraček se zde dají dokonce zakoupit. 

3.3 Libuše Niklová
10

 

Libuše Niklová (roz. Kyseláková) se narodila a žila ve Zlíně. Vystudovala obor 

tvarování plastických hmot u profesorů Luďka Havelky a Jiřího Jašky na Střední 

uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a Uherském Hradišti (1949 – 1953). Po maturitě 

nastoupila do Gumotexu Břeclav, kde pracovala v letech 1954 – 1960. Roku 1958 se vdala 

za Františka Nikla. Po narození syna Petra přešla v roce 1961 do Fatry Napajedla, kde až 

do konce života zastávala post návrhářky hraček. V roce 1968 se jí narodila dcera 

                                                           
10 životopis převzat z: BRUTHANSOVÁ, T. Libuše Niklová. Arbor vitae societas, 2010. 
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Veronika. Za svého působení ve Fatře má patentováno devět vynálezů a ři národní 

průmyslové vzory. Její hračky jsou zastoupeny například ve sbírkách 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 

Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně a Muzea města Brna. 

Obrázek 23: Libuše Niklová s hračkou 

 

Zdroj: www.designmagazin.cz 

Libuše Niklová pracovala s hračkami v době padesátých let, kdy se plně rozvinula 

výroba plastických hmot jako nového materiálu, který nezadržitelně stoupal v oblibě. 

Dosud se hračky vyráběly především ze dřeva. Plast v sobě skrýval velký počet možností 

využitý, měl mnoho kladných vlastností jako je například měkkost, snadné čištění, lehká 

manipulace, lehkost, ohebnost, výrazná barevnost a toho si byla návrhářka vědoma a 

dokázala těchto superlativ řádně využít. Návrhářka sama prohlásila: „Plastická hmota má 

jen tehdy vyhlídku na úspěch, když ji člověk také dotvoří, aby v každém jednotlivém 

případě svého uplatnění měla maximálně funkční a estetické hodnoty.“
11

 

Návrhářka souhlasila s názory sdružení Artělu, ale v českém odvětví jí byly asi 

bližší návrhy Ladislava Sutnara. Návrhářka přistupovala k hračce s velkou fantazií a chutí, 

její návrhy se začaly vyrábět sériově. 

Nejméně známou kapitolou díla designérky představují malé pískací postavičky a 

zvířátka, která tvořila v druhé polovině padesátých let v Gumotexu Břeclav a počátkem let 

šedesátých ještě i za svého působení ve Fatře Napajedla. Obě firmy byly historicky a 

nadále i v rámci plastikářského průmyslu propojeny. Stejně jako Fatra, tak i Střední 

uměleckoprůmyslová škola, na které Niklová studovala, vznikala jako součást Baťových 

závodů. Vybrala si tamní nový obor tvarování plastických hmot, jenž se hračkou jako 

                                                           
11 BRUTHANSOVÁ, T. Libuše Niklová. Arbor vitae societas, 2010. str. 14 

http://www.designmagazin.cz/udalosti/13819-napadite-retro-hracky-libuse-niklove-vystavuje-upm.html
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takovou přímo nezabýval. Zatímco u profesora Luďka Havelky se naučila zvládnutí 

sochařského řemesla, kresebné zručnosti a všech potřebných řemesel důležitých k realizaci 

návrhů modelů ze sádry, se základy technologie výroby plastických hmot se seznámila 

především díky dílenskému mistrovi Františku Juřenkovi, který před válkou i během ní byl 

zaměstnán ve Fatře. 

V zahraničí trh s hračkami ovládaly pohádkové postavy z animovaných filmů 

Walta Disneye, panenka Barbie nebo japonští roboti, bylo jen pár případů hraček, které se 

podobaly návrhům Niklové. Jednou z těchto hraček byla opice Zizi, kterou v roce 1952 

navrhl italský designér Bruno Munari z polyuretanové pěny s kostrou z měděného drátu, 

kterou si objednala forma Pigomma společnosti Pirelli, která chtěla propagovat svůj nový 

materiál gommapiuommo. Niklová navrhovala hračky z pěnovky, které byly pestře 

malované, a v trupu i údech měly hliníkové dráty, které umožňovaly s hračkou ohýbat. 

Oblíbený byl např. klaun. Libuše Niklová přistupovala k hračce jako celku, utvářející 

dětskou osobnost. Byla si vědoma toho, že se skrze hračku dítě učí, poznává, vychovává. 

K tomu všemu ještě povýšila funkční předmět na umění. Její hračky měly hezký tvar, 

barvu, dekor, nezapomenutelnou vůni i zvuk.  Postupem času začala navrhovat nafukovací 

hračky, které byly dost velké, ale přitom lehké, omyvatelné, případná dírka se mohla 

zalepit speciálním lepidlem Fatracelem. U hraček z polyetylenových se stala inspirací 

ohybatelná trubka z nově vyvinuté splachovací tenkostěnné nádržky. Nejznámější hračkou 

byl černý kocour, beran nebo krokodýl. Hračky mohly bez problémů používat děti od 

jednoho roku. Cílem bylo navrhnout hračku pružnou, ohebnou a to vše válec ve tvaru 

harmoniky splňoval. Designově zajímavý byl i obal, ve kterém se hračka prodávala 

rozložená na kusy a dítě si ji mohlo sestavit jako stavebnici. Nafukovací hračky tvořila 

v době, kdy se začalo ve Fratře s výrobou sítotisku na PVC. Nové hračky měly dvě 

komory, jedna se nafukovala vzduchem a druhá plnila vodou. Na tomto principu fungoval 

např. námořník nebo slepička. Ve své době byly hračky velmi cenově dostupné, stály 

okolo 8 Kč. Dalším typem byly hračky nafukovací a zároveň pískací, byly tvarem velice 

jednoduché, pouze v náznacích a určeny pro nejmenší děti. Samostatnou kapitolou 

v designu hraček Niklové jsou velká nafukovací zvířata, která mohla sloužit i jako sedátka, 

aktivním hopsala, jejich tvar totiž umožňoval dětem na nich obkročmo sedět.na výrobě 

hraček spolupracovala s technology a návrh nejprve schvalovala podniková výtvarná rada 

a každoročně byly vystavovány na veletrhu a výstavě Pragoexpo v Brně. Dlouhodobě se 

zabývala i grafickým designem a obalem na hračky, který například umožňoval 
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vykukování přední a zadní části hračky, zatímco tělo bylo chráněno papírem 

s geometrickou stylizací. Krásné byly obaly pro sekci Verne (1966), hračky byly zabaleny 

do tubusu potištěného náměty z Verneovek, uzávěry byly z plastu. Uměla vystihnout zvíře 

nebo postavu pouze hlavními detaily, které byly pro objekt vlastní. 

Dílo Libuše Niklové by se dalo rozdělit na: 

 Gumáčky – (1954 – 1964) gumové hračky vyráběné v Gumotexu v Břeclavi – 

postavičky, zvířátka, panáčci představující různé zaměstnání. Svým tvarem 

vzbuzovaly něhu, měkký pískací předmět vzbuzoval v dítěti zvídavost. Nejstarší 

byly z lisované a pěnové pryže, poté z vyfukovaného PVC a v šedesátých letech 

odlévané z PVC. Figurky se ručně dekorovaly latexovými barvami, které se 

nechávali vulkanizovat v tunelové peci. V tuto dobu byly vytvořeny i upomínkové 

předměty (Cvičenka – cestovní ruch k II. Československé spartakiádě). 

 Harmoniky a verneovky (1963 – 1967) – nejdůležitější kapitola tvorby hraček 

z polyetylenu, unikátní zvířátka s harmonikovým trupem ( měchová trubice ze 

splachovací nádržky). Detaily byly ručně domalovávány nebo byly udělány 

z plastových trubiček, hračky se prodávaly v rozloženém stavu. Verneovská 

kolekce pro Expo 67´ v Montrealu. Dopravní prostředky inspirované románem J. 

Verna. Vláček Pískáček s varhánkovým řešením spojnicemi a houkacím komínem. 

 Nafukovadla (1963 – 1981) -  vodní nafukovací hračky, nejoblíbenějším tématem 

byla zvířata, působila jako živá a měla pohyblivé oči, dalo se na nich skákat, plavat. 

Vznikaly tak i panenky, míče, vodní lehátka, bazény, čluny, které se potiskovaly 

moderním grafickým vzorem. Hračky plněné vodou, těžištěm bylo dvojité dno, do 

jednoho vaku se napustila voda, do druhého vzduch a předmět se tak pohyboval, ale 

nepřevrhl se. Mohly se používat i ke hře na vodě. Nafukovací panenky a letadla, 

některé panenky měly pohyblivé údy a hračky pro nejmenší s kulatým otvorem. 

Pokojové sedací hračky s formou pískacích zvířat. Velmi populární kolekce se 

Slonem, Buvolem, Žirafou. Plnily tak funkci hračky i sedačky zároveň. 

V roce 2010 se v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze konala velká a úspěšná 

výstava díla Libuše Niklové s názvem „200 dm
3
 dechu“ a jedním z iniciátorů byl právě syn 

Petr Nikl. Exoponáty byly zapůjčeny ze soukromých sbírek nebo Firmou Fatra Napajedla. 

Podle návrhu Petra Nikla byly vytvořeny i transparentní kostky a míče, které výstavu 

doplnily. Dokonce byla vytvořena limitovaná edice 700 kusů červeného sedacího buvola. 

Vyšla i kniha shrnující život a dílo Libuše Niklové. Výstava se přesunula dokonce do 
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Paříže a nesla název „Plastique ludigue“, tedy v překladu významem jako „hravý plast“. 

Nadšenci založili profil na sociální síti Facebook červenému nafukovacímu buvolu, se 

kterým se fotí na různých místech světa a vznikají tak krásné a originální fotky. 

3.4 Petr Nikl  

Obrázek 24: Petr Nikl 

 

Zdroj: http://kultura.idnes.cz 

Syn Libuše Niklové se narodil 8. listopadu 1960 ve Zlíně v rodině akademického 

malíře a designérky hraček. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském 

Hradišti a AVU v Praze v ateliéru profesora Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka. Tehdy již 

psal své první texty, a kreslil k nim ilustrace.. S přáteli, jejichž výtvarné pokusy přerostly 

v divadelní performance, založil v roce 1985 loutkový spolek MEHEDAHA. Loutková 

představení, kde jádrem byly balety, hudebně-dramatické skeče a drobné absurditky. Spolu 

s Františkem Petrákem a dalšími přáteli vydává postupně třináct sešitů nonsensové poezie 

spolku MEHEDAHA. V roce 1987 založil uměleckou skupinu Tvrdohlaví. 

Petr Nikl je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého (1995). Je velmi všestranným 

umělcem, který kombinuje, divadlo, hudbu, pohyb, kresbu, loutkářství, grafiku aj. 

Je autorem koncepce interaktivních výstav Hnízda her (Rudolfinum 2000), Krajina 

fantazie a hudby (český pavilon na EXPO 2005 v japonském Aichi), Orbis Pictus a 

Labyrint světa, putující po českých i světových městech. Spolupracuje s Divadlem Archa, 

v němž připravil řadu mimořádných projektů. Pro Meander, v němž začal vydávat své 

autorské knihy (Pohádka o Rybitince, O Rybabě a mořské duši, Lingvistické 

pohádky, Záhádky, Jělěňovití, Blázníček, Přeshádky a Žlutí lvi), vytvořil logo umělecké 

edice Modrý slon a ilustroval Legendu o Golemovi Ivy Pecháčkové. 

Jeho tvorba je inspirována hravostí, dětstvím, hračkou sociálním zájmem. 

Představení je dech beroucí škála nevídaných, výstavy jsou interaktivní, a určitě se na nich 

návštěvníci nenudí. 

http://kultura.idnes.cz/
http://www.meander.cz/141-pohadka-o-rybitince
http://www.meander.cz/134-o-rybabe-a-morske-dusi
http://www.meander.cz/130-lingvisticke-pohadky
http://www.meander.cz/130-lingvisticke-pohadky
http://www.meander.cz/163-zahadky
http://www.meander.cz/143-jelenoviti
http://www.meander.cz/151-nikluv-blaznicek
http://www.meander.cz/159-preshadky
http://www.meander.cz/169-zluti-lvi
http://www.meander.cz/117-legenda-o-golemovi
http://www.meander.cz/285-ivana-pechackova
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Od března 2013 probíhá v Malostranské besedě výstava „Vikýře play“, která je 

plně interaktivní a v prostředí půdy. Rozvíjí tvořivost, hravost, fantazii díky zvukovým 

prvkům, optickým a kinetickým nástrojům, všech objektů se můžete dotýkat. Výstava 

je plně interaktivní, pro děti od tří let.  
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4 INSPIRACE PRO VÝVARNOU ŘADU 

S rozvojem pohybových dovedností člověka se zdokonaluje i manuální zručnost. 

V kojeneckém období se jedná o základní reflexy, tedy i reflexu uchopovacího, který v 6. 

měsíci odeznívá. S vývojem dochází ke koordinaci oka s pohybem ruky. V batolivém věku 

již dítě vědomě manipuluje s předměty, dokáže stavět z kostek věž, obrací stránky 

v knížce, dochází k další souhře pohybů. Tyto pohyby jsou základem pro různé druhy 

hodů. Především v předškolním období je vývoj znatelný. Dítě se zdokonaluje 

v sebeobsluze, manipuluje s papírem, nůžkami, viditelně se mění kresba, zlepšuje se 

schopnost modelování a i nadále se rozvíjí schopnost házení a chytání předmětů. Rozvíjení 

pohybu paže souvisí s rozvojem pohybu celého těla. Jedinec využívá častěji úchopu a 

zlepšuje se. Zdokonaluje se na každém předmětu, se kterým přijde do styku. Je dobré tento 

pohyb rozvíjet a podporovat. Někdy je k tomu vhodné o speciálně tělovýchovné náčiní, 

vhodný výběr motivuje k pohybu a dítě chápe náčiní jako hračku. Jedním 

z nejoblíbenějších nástrojů u dětí předškolního věku jsou míče, koule, kuličky. Je důležité 

zapojit do hry míče různé velikosti, tvrdosti a povrchu. 

Výtvarná výchova u dětí předškolního věku, stejně jako hra, velký význam. 

Podpora tvořivosti dětí, jejich rozvíjení, pochopení okolního světa. Z činností, které dítě 

dělá, by mělo cítit radost a dělat je dobrovolně. Myslím si, že spojení hry a výtvarné 

výchovy je ideálním prostředkem, jak začít pracovat s dětmi již v tom nejmladším věku. 

Metodou by mohla být výtvarná řada. 

„Obecně lze říci, že výtvarné řady jsou poměrně krátké a srozumitelné útvary, které 

rozvíjejí kterýkoliv námět, úsek učební látky nebo výchovný problém. Jedna úloha výtvarné 

řady logicky navazuje na druhou a společně tvoří koncepčně promyšlenou linii kroků. 

Volné a hravé výtvarné řady pomáhají rozvíjet především smyslové prožitky, emoce či 

zajímavý obsah. Jsou dostupné již nejmladším dětem, ale stejně je obohacují i v pozdějších 

letech.“
12

 

Sama s těmi nejmladšími dětmi pracuji v mateřské škole již pátým rokem. Jejich 

hravost nezná hranic, ty ve své podstatě určují dospělí. Dlouho jsem přemýšlela, jak 

propojit výtvarnou řadu s hračkou. Předmět v rukou dítěte se skoro vždy stane hračkou, ale 

který předmět zvolit? Nejprve jsem zkoušela vycházet z hračky jako předmětu. Tedy 

nějaké oblíbené hračky dítěte, chtěla jsem s dětmi vytvořit s dětmi hračku novou. Měly se 
                                                           
12 ROESELOVÁ, V. Řády a projekty ve výtvarné výchově. SARAH, 1997. str. 30 
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stát návrháři. Bohužel práce nešla realizovat, tak jak jsem si představovala. Hračky dětí 

byly tak rozmanité, někdy až příliš drahé na to, abych s nimi pracovala ve výtvarné 

výchově, že jsem to vzdala. Pro druhý pokus mě inspirovala paní Libuše Niklová, její 

hračky jsou tak jednoduché, a přitom krásné, ale práce mě opět nevyšla, protože to bylo 

vlastně jen takové kopírování, ale pár hraček vzniklo. 

Do třetice mě napadla koule, kulička, míček, balonek. Velice oblíbená hračka všech 

dětí a to v každém věku. Některé hry se bez kulatého předmětu neobejdou vůbec. Míč patří 

k vybavení každé dětské herny nebo domácího pokojíčku. Pomocí míče děti poznávají svět 

kolem sebe, míč slouží i ke komunikaci s dalším jedincem, dokonce i se zvířetem. Kontakt 

s měkkým a kulatým materiálem je příjemný a víceúčelový. Kulatých věcí okolo sebe má 

dítě velké množství, kulatost je součástí jeho života. Proto tedy vznikla výtvarná řada na 

téma KOULE. 

Zajímavostí je, že Fiedrich Fröbel (1782 – 1852) podrobně rozpracoval didaktickou 

hru s tzv. dárky. Jednalo se o různá geometrická tělesa, jako jsou koule a krychle. Fröbel 

uvádí: „První, čím jsme se snažili rozvíjet veškerou činnost dítěte, čím ji zevně chceme 

sjednotit, byl míč a proti němu jako pomůcky z něho vzniklé – koule a krychle.“ (Fröbel F., 

1984, str. 231). Neomezoval se pouze na předškolní pedagogiku, věnoval se dítěti po celý 

jeho vývoj, díky celoživotní práci, došel k závěru, že právě předškolní věk, zasluhuje 

pozornost. Rozpracoval metodiku předškolního výchovy. V jeho systému jde především o 

skutečnou hru, o rozvoj přirozené dětské zvídavosti a aktivity, prostřednictvím dárků. Svou 

jednoduchostí tak měla hra několik funkcí (estetickou, motorickou, motorickou a 

intelektuální). 
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5 VÝVARNÁ ŘADA KOULE 

5.1 Hry s míčem 

Motivace: různé druhy míčových her 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 Rozvoj pohybových a komunikačních dovedností 

 Pochopení kulatosti 

 Respektování pravidel hry 

 Týmová spolupráce 

 Spoluhráč x protivník 

Pomůcky: nejrůznější typy balonů a míčů, různé velikosti, hmotnosti, povrchu 

Postup:  Nejprve jsem děti zapojila do hry s míčem. Míč byl nafukovací a docela velký 

(kutálení, pomalé házení, válení), dále nafukovací balonky (pinkání, hra s pravidly – míč 

se nesmí dotknout země, hry ve dvojici aj.), malé míčky, házení, hod na cíl, chůze 

s míčkem, skákací nafukovací míče. Míč se stal i symbolem prostoru k mluvení 

v komunitním kruhu, (kdo drží míček, může mluvit). Také posílání míče v kruhu 

kamarádovi, hopík. 

Následující příklad hry s míčky je převzat z knihy B. Borová a kol. Cvičíme s 

malými dětmi. Portál, 1988. str. 98. 

Zameření:  

 hod na cíl 

 koordinace pohybu při bránění hradu 

 prostorová orientace 

Popis: Hrají dvě stejně početná družstva dětí proti sobě. Ve středu hrací plochy je území 

hradu, jehož středu je postavena věž nebo pyramida. Obránci se rozmístí v hradním území 

a brání stavbu před střelami útočníků. Útočníci se snaží házením srazit věž. Pokud míč 

obránci upadne, musí ho odkutálet ven a útočníci ho mohou znovu použít. Hra končí 

sražením věže. Před samotným házením děti volají:  

Každý vrchol, každý hrad, my umíme dobývat! 

My se o hrad nebojíme, před každým ho uchráníme! 

Konec řečí braši, uděláme z hradu kaši! 
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Reflexe:  Použití míče při cvičení je opravdu nevyčerpatelné, míč je velice oblíbenou 

hračkou v každém věku dítěte. Osvědčily se mi balanční a skákací míče při pohybu. Na 

rozvoj koordinace u malých dětí jsou dobré míče nafukovací a větší. Naopak tenisové 

míčky jsou moc tvrdé a děti s ním špatně manipulují, předškolní děti mají rády tzv. hopíky, 

se kterými se vyhrají desítky minut. Mnoho dětí má problém s chytáním míče, naopak 

s hodem na cíl to nebylo tak špatné, jak jsem si představovala. 

5.2 Hry s tvarem 

Motivace: písnička dokolečka dokola, kolečko se točí (spojeno pohybem dětí v kruhu, 

nebo držících se za barevný padák) 

Výtvarný problém: zachycení prostorové kulatosti modelováním, muchláním, různá síla 

tlaku na hmotu modelování koule (modelína, samotvrdnoucí hmota, keramika, sníh, slané 

těsto), kašírování aj. 

Náměty pro další výtvarné aktivity: seznámení s kulatým tvarem, zmapování předmětu 

slovem, cvičení s padákem, stavebnice s prvkem koule, balanční cvičení, muchlání papíru 

do koule, navlékání korálků, kašírování aj. 

Dílčí kompetence:  

 Rozvoj estetického vnímání prostředí kolem sebe 

 Seznámení se s kulatým tvarem 

 Rozvoj konstruktivního myšlení 

Možnosti výtvarných aktivit: 

Muchlání papíru do koule, práce s různou velikostí a tvrdostí papíru (z toaletního, 

krepového, hedvábného papíru, práce s novinami, balicím papírem, alobalem aj.). Hry 

s vytvořenými koulemi. 

Koule ze sněhu a jejich další využití. 

Práce s modelínou, vytvoření koule z hroudy modelíny, keramické hlíny, samotvrdnoucí 

hmoty. Možnost dalšího dozdobení. 

Kašírovací technikou vytvoření kulatého tvaru. Nafouknutý balonek. Kousky toaletního 

papíru namočeného v tapetovém lepidle přikládané ve vrstvách na balonek. Po uschnutí a 

zatvrdnutí, které trvá alespoň jeden den, balonek se propíchne a vyjme, zůstane pouze 

kulatý korpus z papíru. Také se může dále dotvořit. 
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Průhledná koule – Záclona namočená ve škrobu, menší kusy přikládané na nafouklý 

balonek. Omotávání balonku provázkem namočeným ve škrobu. Po uschnutí, balonek 

odstraněn. 

Reflexe: Muchlání papíru byl pro děti velice zábavný moment a muchlání si užívaly, 

dokonce se dopracovaly i ke kulatému tvaru, ne však všechny. Pro děti šestileté nebyl 

velký problém vytvořit kouli z modelíny, po ukázce jak modelovat rukama, o podložku, 

vytlačování nerovností na povrchu, zvládaly vše hravě, nápodobou. Horší byla 

samotvrdnoucí hmota, která má pro děti zvláštní zápach a povrch. Ale koule se podařily. 

Bohužel po uschnutí se většina rozpadla na dvě půlky. Práce se sněhem byla také zábava, 

letošní zima dětem sněhu dopřála dostatek a o stavební materiál nebyla nouze, děti 

vyzkoušely několik druhů sněhu a poznávaly tak, který je na modelování koulí vhodný, 

úžasný moment zvětšování koule koulením. Slané těsto hodně vysušuje ruce, jinak je 

vhodné. Přikládání papíru na balonek . kašírování- bylo i rpo nejstarší děti těžké, balonek 

klouzal a musela jsem ho držet, později jsem techniku vylepšila, balonek byl „zasazen“ do 

prázdného květináče. Omotávání provázkem bylo lepší provádět v páru. Jedno dítě motalo, 

jedno drželo. Škrob byl dětem nepříjemný v momentě, kdy na rukou začal usychat, 

výhodou byla krásná vůně. 

Hračky s koulí – magnetická stavebnice UNIMAG, balanční podložka s koulí, navlékání 

korálku – NAVLÉKEJ A NEČEKEJ. 

5.3 Barevná stopa kulatého tvaru 

Motivace: Básnička -  Kuličky a jaře, autorem je František Hrubín 

Mám vzít do hry Vendulku,  

Když to není kluk? 

Běž, kuličko do důlku, 

Bež kuličko – ťuk ! 

Ťuk kuličko na kuličku! 

Líbí se ti na sluníčku? 

Běž, kuličko – ťuk,  

Ať vyhraje kluk! 

(Špalíček veršů a pohádek) 
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Výtvarný problém a jeho pojetí: zachycení stopy kulatého předmětu, porovnávání 

barevných stop, jaké asociace vyvolávají v dětech, ovlivnění pohybující se stopy silou, 

uvolněný pohyb, pochopení kulatosti, zachycení linie netradičním nástrojem 

Dílčí kompetence: 

 Rozvíjení tvořivosti při výběru barvy 

 Rozvoj jemné motoriky 

 Prohloubení kooperačních a komunikačních dovednosti 

 Sjednocení pohybu ruky a oka 

Kulička v krabici 

Pomůcky: papírová krabice, papír, temperové barvy, kuličky 

Postup: Do prázdné, nejlépe papírové krabice, jsem dala čtvrtku, děti se ze škály 

temperových barev zvolily dvě a trochu barvy vymáčkly na čtvrtku, do krabice vložily dva 

korálky stejné velikosti a třásly, kuličky se rozběhly po krabici a tvořily krásné stopy, děti 

si samy určovaly, jak dlouho budou s krabicí pohybovat, jakou silou i způsobem. Někdo 

zvolil pohyb na zemi, někdo v ruce různými směry apod. Někomu stačilo pár pohybu, 

někdo nepřestal, dokud plocha nebyla zcela zaplněna. Po uschnutí díla hledaly děti, zda jim 

cestičky něco připomínají, hodnotily barevnost, sytost aj. 

Reflexe: Pro děti byla práce velkou zábavou, samotný proces byl nejzábavnější činností, 

všechny děti byly silně motivovány, protože některé děti přicházejí s pocitem „já to 

neumím“ na tomto díle se opravdu nedalo nic zkazit a všem se dařilo. V hotovém díle 

často spatřovaly cestičky, zvířata, části rostlin. Existuje mnoho obměn s počtem kuliček, 

barvou, tempem atd. 

Kutálení kulatých předmětů po archu papíru 

Pomůcky: dostupné kulaté předměty, balící papír, temperové barvy, klubíčka vlny 

Možnosti výtvarných aktivit: 

1. Kutálení rozmanitých kulatých předmětů natřených temperovou barvou 

Do nádoby jsem dala neředěnou temperovou barvu, do které děti namáčely 

předměty jako kuličky, hopík, míčky, válec, ozubené kolo ze stavebnice, kolečko od 

autíčka aj. Z jedné strany děti posílaly předměty, pozorovaly jejich stopu, který předmět se 

nejlépe kutálí, nejdále, pracovaly s tlakem a silou, kterou do kutálení vložily. 
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2. Cvrkání kuliček namočených v barvě, ze startu do cíle (čára, kruh) 

3. Kutálení klubíčka vlny, sledování vniklé stopy, proplétání více klubíček prostorem 

4. Stopa hopíku, z různé výšky, různou silou, opět je míček namočen v temperové barvě. 

Reflexe: Práce s barvou je oblíbenou činností dětí, čím více byly děti špinavé od barvy, 

tím větší byla zábava. U těchto činností jsme počítala se zašpiněním podlahy, proto je 

dobré zvolit omyvatelnou plochu. Práce se stopou má nepřeberné množství možností, které 

jsem zdaleka nestihla vyčerpat, proto jsme zvolila průřez činnostmi, které děti seznámily 

s tvarem, technikou cvrnkání, koulení, vlastnostmi temperové barvy aj. 

Hračky: kuličky na cvrnkání, kulečník, kuželky, kuličkové bludiště aj. 

5.4 Cvrnkání kuliček 

Motivace: Příběh z knížky Honzíkova cesta (viz příloha nějak to označit) 

Výtvarný problém a jeho pojetí: seznámení s hrou a jejími pravidly, cvrkání v interiéru i 

exteriéru, určení správného povrchu pro kuličku, zkouška několika míst (koberec, lino, 

tráva, hlína), určení síly cvrnkání, cvrkání obarvených kuliček, použití vyrobených kuliček 

ze samotrvdnoucí hmoty, zkoumání vlastností kuliček. 

Dílčí kompetence:  

 seznámení s lidovou tradicí – cvrnkání kuliček 

 kooperace, dodržení pravidel hry 

 vytváření prosociálních postojů 

 koordinace pohybů 

 práce s přírodním materiálem 

Možnosti výtvarných aktivit: 

1. Práce s pískem - vytvoření kuličkové dráhy, postavení kopce, vyřešení problému 

otálivosti po písečném povrchu, týmová spolupráce, rozdělení rolí, vymýšlení zatáček, 

tunelů, rozvoj tvořivosti a představivosti. 

2. Zkoušení cvrkání kuličky v různém prostředí a druhu povrchu, diskuze o vhodném po 

povrchu, technika cvrnkání dvou prstů, zkoušení více možností, kterými jde cvrnkat. 

3. Seznámené s tradiční jarní hrou - cvrnkání kuliček, jejími pravidly, samotnými 

kuličkami, ukázka několika druhů kuliček. 
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Reflexe:  Písek má u dětí vždy velký úspěch a škála her je obrovská. Přidání kuliček do 

písku bylo pro děti zajímavé oživení hry a s chutí se zapojovaly do stavění kopce, nejdříve 

jsem děti vedla já, později převzaly velení samotné děti. Pochopily, co kulička potřebuje, 

aby se kutálela. Hra s pískem je pro děti důležitá. Písek je velice vhodný materiál pro 

stavbu nejrůznějších objektů, nakládání, hrabání, přesýpání, umožňuje dítěti vidět v písku 

jídlo, stavební materiál, přírodu aj.  Dítě si může zvolit individuální hru i hru ve skupině. Je 

tvárný a má mnoho typů podle zrnitosti. Přidáním vody poskytuje více a více možností 

zpracování. Hra na písku je pro děti automatická a myslím si, že v předškolním věku velice 

oblíbená. Pískoviště je častou součástí dětských hřišť. 

Hračky: kuličková dráha z plastu, sestavování stavebnice, kuličková dráha na pískovišti – 

vymýšlení a výroba dráhy z písku se všemi potřebnými vlastnostmi 

5.5 Zachycení zážitku 

Motivace: hra cvrnkání kuliček 

Výtvarný problém a jeho pojetí: ilustrace zážitku z cvrnkání kuliček, zachycení postavy 

při cvrnkání, jak vypadá tělo, jaký provádí pohyb, pozorování hráčů při hře. 

Dílčí kompetence: 

 Vnímání pohybu 

 Posilování citů 

 Rozvoj pozorovacích schopností 

Pomůcky: čtvrtka, tuš a vatová tyčinka, vodové barvy. 

Postup:  Rozhovor o hře, vytváření živého obrazu cvrnkání kuliček, pozorování těla při 

hře, vzpomínky na hru se zavřenýma očima – co vidím. 

Kresba motivovaná zážitkem. Použití černé tuše a vodových barev. Volná práce dětí 

s jasným zadáním. 

Reflexe: Co se v kresbách objevovalo? V mnoha případech se vyskytovala tzv. základní 

čára. Základní čára kopíruje spodní okraj díla, v případě několika dětí, základní čáru 

nahradil okraj papíru, je to tedy jakási zem, na které se staví. Druhá čára kopíruje horní 

okraj, tedy něco jako nebe. 

„Tzv. základní čára, která sleduje dolní okraj papíru, slouží z počátku dobře, je to 

solidní počátek pro zřetelnou organizaci obrazové plochy. Její „sugesce“ je však značná. 
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Dítě, které si zvyklo napřed „udělat zem“ a na ni teprve stavět věci, nepřekoná snadno tuto 

pohodlnou metodu a nechává nevyužitou větší část čtvrtky, ztrácí smysl pro celistvé 

komponování plochy a jeho charakteristika prostorových vztahů  se dostatečně nevyvíjí.“
13

  

Zobrazení lidské figury, většina postav měla všechny končetiny nasazené k trupu 

správným směrem, ale jen jedno dítě zachytilo pohyb prstů při cvrnkání, ostatní 

nezobrazily prsty vůbec, také se objevuje pokrývka hlavy, která určuje pohlaví postavy. 

Mimika obličeje chybí nebo převládá úsměv. Důlek na kuličky je většině případů umístěn 

uprostřed základní čáry nebo v prostoru a důlek je naplněn kuličkami. Zachycení pohybu 

není moc patrné u všech, u některých je snaha o zobrazení klečícího hráče, který má 

kuličku přímo u ruky.  

Objevuje i tzv. grafický automatismus, kdy dítě opakuje naučené symboly stále 

dokola i když se zážitkem nesouvisí a v slovní asociaci zcela chybí.  Na papír je stejně 

nakreslí. Bylo to především slunce a mraky s lidským obličejem, tráva. 

„Grafický automatismus je název pro tendenci opakovat jednoduché auž osvojené 

tvary (čárky znamenající trávu, vlasy, knoflíky na kabátě apod.). je u dětí častý, a 

uplatňuje- li se nad míru, může poškodit věcnou stránku kreseb.“
14

   

Pro další tvorbu s tímto námětem, bych zvolila, kresbu přímo venku při hře, kde by 

byla možnost pozorovat hráče a zamezila velkému časovému odstupu. 

5.6 Kdyby měla kulička oči 

Motivace: pozorování přírody lupou  

Výtvarný problém a jeho pojetí: vcítění se do druhých, vyjádření jiného pohledu, 

pohledu druhých 

Dílčí kompetence: 

 Empatie 

 Osvojení základních dovedností předškoláka 

 Práce se šablonou 

 

                                                           
13 UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. SPN, 1980. str. 44 

14 UŽDIL, J. Výtvarná výchova v předškolním věku. SPN, 1983. str. 44 
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Postup: Pozorování přírody lupou, ležení v trávě, vcítění se do kuličky, kudy se kutálí a co 

může vidět, jakým směrem kouká, rozeznává okolní předměty, porovnávání velikostí, 

kulička vs. přírodnina. 

Pomůcky k výtvarné aktivitě: čtvrtka, tužka, olejové voskové barvy, nůžky, šablona 

kruhu. 

Po pozorování přírody a následného rozhovoru si děti obkreslily na čtvrtku kruh, 

který vystřihly, volně kreslily na dané téma tužkou. 

Reflexe:  V rozhovoru uměly děti vyjádřit, co by kulička mohla vidět, jmenovaly v první 

řadě důlek, poté živočichy v trávě, někdy oblohu a na ní se vyskytující dopravní 

prostředky. Nečerpaly převážně ze zážitku, jak jsem předpokládala, ale z vlastního 

povědomí o světě. Doufala jsem, že někoho napadne, že se kuličce točí hlava a vidí 

rozmazané obrazy, ale to se nestalo. Příště bych věnovala tomuto úkolu více času, a to 

hlavně pozorováním a motivací k většímu v cítění se do kuličky, možná více mluvit, nebo 

si kuličku představit jako hlavu s malou kamerkou. Toto téma se mi velice líbilo a s dětmi 

ho zkusím ještě jednou a jinak. 

5.7 Ovlivnění tvaru barvou 

Motivace: duhová kulička, text kuličky Arnošt Vaněček (příloha rok v Mš) 

Výtvarný problém a jeho pojetí: Pozorování duhové kuličky okem proti světlu, 

barevnost, spektrum barvy, jaký vidím svět, rozhovor, pokusy venku, duha a její barevnost, 

hra s barevnými víčky od PET lahví – vyplnění obruče barvou, hrátky s barevností, 

krasohled, bublifuk, bubliny. 

Postup: vyplnění položených obručí na zemi barevnými víčko od PET lahví, děti 

rozdělené do skupinek podle své volby, při tvorbě může být puštěná motivující hudba 

k činnosti. Dále vyplnění víčky podle systému barev, od tmavé po světlou, které se k sobě 

hodí, jsou stejné, podobné, kooperace s ostatními členy skupiny, vzájemná domluvila na 

finální podobě. 

Reflexe: důležitou roli hraje seznámení a prohloubení schopností práce s barvou, které 

úkolu musí předcházet, spektrum barev, řazení barev podle nějakého systému, studené 

teplé, od světlé po tmavou. Také si stanovit jasná pravidla. Děti ráda z víček tvoří něco, 

důležitá je tedy motivace. Práce s víčky děti vždy baví, je to vlastně nejlevnější stavebnice, 

kterou v naší školce máme. 
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Hračky: korálkové mozaiky, Logico primo - s pracovním listem tvary. 

5.8 Bublina 

Motivace: hra „Na bublinu“, hra s bublifukem, tvoření bublin 

Doprovodný text:  

Tiše děti, novina, přiletěla bublina! 

Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje. 

Přiletěla na náš dvůr, udělala bum! 

K odříkanému textu je připojen pohyb dětí, které se v kruhu drží za ruku a pomalu 

se roztahují do kruhu většího, až se pustí při slově bum. Napodobují tak bublinu. 

Výtvarný problém a jeho pojetí: pozorování vytvořených bublin  

Dílčí kompetence: 

 Odhadnutí potřebné dovednosti 

 Rozvoj pozorovacích schopností 

 Rozvoj estetického vnímání 

Postup: vytvoření bublin pomocí bublifuku, pozorování pohybu vzduchem, jejich 

barevnosti (spektrum barvy), dokonalého tvaru, mechanismu, křehkosti, uvědomění si 

přítomného okamžiku, následný rozhovor a zhodnocení zážitku. 

Reflexe: Foukat do kolečka bublifuku bylo pro některé děti náročné, nedokázaly 

odhadnout správný tlak vzduchu, a nevytvořily bublinu, někdo se naopak tolik soustředil, 

že zvládl udělat jednu velkou, a pár dětí s lehkostí foukalo mnoho bublinek najednou. 

Bublifuku je opravdu velká spotřeba a na pokusy ho musí být hodně. 
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ZÁVĚR 

Napadá mě mnoho dalších aktivit, které bych s dětmi na toto téma mohla realizovat 

nebo jsem již někdy ve své praxi realizovala. Například hry se světlem (keramický svícen, 

ve tvaru polokoule s otvory) – mihotání světla na zdi, tzv. diskokoule, pohled přes papír 

s kulatými otvory, zaměření pozornosti na tvar a jeho rozklad na části. Různé druhy 

kulatého ovoce a jeho rozkrájení na půlky, čtvrtky atd. Pytlík s nejrůznějšími kulatými 

předměty, různého povrchu – slovní popis, kreslení podle hmatu, procvičení haptických 

dovedností. 

 Výroba stavebnice z polystyrenových koulí určených k dekoraci. Rozřezání koulí 

na různé velikosti a na povrch vzniklých tvarů připevnit ploché magnety nebo suchý zip a 

tvořit nové tvary a využívat k dalším činnostem. Dostala bych se tak k přeměně hračky – 

míče nebo koule, v hračku zcela jinou – stavebnici.  

Myslím si, že tímto zkoumáním a pozorováním tvarů, hračky vlastně vznikají i 

vznikaly v době minulé. Hračka je odrazem doby i sociokulturním ukazatelem dané 

společnosti. Zmapovaná historie vývoje hračkářství, hraček i her je součástí naší kultury. 

Někteří k hračce přistupují jako ke sběratelskému předmětu a odpovídají tomu i vzniklá 

muzea a výstavy zabývající se hračku a dítětem.  

Naše společnost je na dítě zaměřená a nedílnou součástí dítěte je právě hračka. 

Ekonomická situace dnešní doby umožnila snad největší rozmach výroby hraček v celé 

historii lidstva. Je jich na trhu obrovské množství a najít tu vhodnou, krásnou, milou a 

nezapomenutelnou hračku pro dítě se může jevit jak ohledání jehly v kupce sena. 

Podporuji všechny rodiče a pedagogy, kteří se nad významem a úlohou hračky zamýšlejí a 

nepodléhají komerci. 

Každý má jistě v paměti svoji hračku z dětství, která byla jeho nejoblíbenější, 

dopřejme tedy i my svým dětem moci s láskou vzpomínat na hračku, na to jak si hrály a 

hlavně s kým. 

 


