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KVùTINY
Od pravûku Ïili lidé v tûsném sepûtí s pfiírodou, která ovlivÀovala nejen kaÏdo-
denní Ïivot, ale také jejich pohled na svût. Pfiíroda inspirovala i nejstar‰í umûní,
aÈ jiÏ to byly kresby pravûk˘ch zvífiat nebo rozmanité rostlinné motivy, známé
z keramiky a ‰perkÛ. Motivy rostlin a kvûtÛ jsou ãasté ve staroegyptském umû-
ní. Antika si rovnûÏ potrpûla na kvûtiny, ale spí‰e ty skuteãné, ve v˘tvarném
umûní se objevovaly zfiídka. Rostlinné ornamenty, pfiedev‰ím stylizované rÛÏe,
vinné listy a hrozny a také klasy obilí, pouÏívalo s oblibou ranû kfiesÈanské umû-
ní. KfiesÈanství pfiikládalo neobyãejn˘ v˘znam symbolÛm, nûkteré kvûtinové
motivy tak slouÏily ve v˘zdobû chrámÛ k vyjádfiení zásad víry a ctností. Bohat˘-
mi rostlinn˘mi ornamenty je známé románské umûní vyuÏívající motivy kvûtin
na ozdobn˘ch okrajích tym-
panonÛ a kfititelnic nebo
v podobû venkovních vlysÛ
na stûnách bazilik. Pozdûji
ve stfiedovûku se v‰ak rost-
linná ornamentika v umûní
opou‰tûla a nahrazovala ji
stfiídmá jednoduchost linií
a honosné zlacení.

Návrat rostlinn˘ch motivÛ
pfiinesla aÏ doba renesance.
Bohaté kvûtinové motivy se
objevují na malbách, kde
ãasto tvofií pozadí portrétÛ,
na tapisériích, ‰percích i na
sloÏitû dekorované kerami-
ce. Zjednodu‰ené rostlinné
ornamenty pronikají i do
textilní tvorby, pfiedev‰ím do
v˘zdoby pr˘mkÛ, lemÛ
a krajek.

Zatímco baroko si potr-
pûlo na duchovní hloubku Gotická klá‰terní v˘zdoba, Mont Sant Michel, Francie
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v˘tvarného projevu a rostlinné
motivy se uplatÀovaly jen zfiídka,
následující období rokoka a empí-
ru pfiímo h˘fiilo barevností kvûtÛ,
skládan˘ch ãasto z mal˘ch kvítkÛ
do nároãn˘ch kompozicí. Ale snad
nejvût‰í roz‰ífiení doznala v˘tvarná
stylizace kvûtin v secesi na poãát-
ku 20. století.

Kvûtiny tak vÏdy byly a jsou
dodnes vdûãn˘m tématem v˘tvar-
ného umûní. Platí to pro profesio-
nální umûlce právû tak jako pro
fiemeslníky, a samozfiejmû i pro
amatérské tvÛrce. Inspiraci posky-
tuje sama pfiíroda v nekoneãné
‰kále tvarÛ a barev. Kvûtina vÏdy
symbolizovala radost, krásu a kfieh-
kost, a právû proto byla od nejstar-
‰ích ãasÛ lidstva tak oblíben˘m
motivem pro umûleckou tvorbu.

V˘zdoba renesanãního oltáfie, BretaÀ
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MATERIÁLY

Textil
Textilní materiály nabízejí mnoho
moÏností a variant vyuÏití. Zvolíme-li
vhodn˘ druh a barevnost, staãí jen
málo k vytvofiení pÛsobivého kvûtu.
Stáãení, skládání, tvofiení smyãek
a podobné jednoduché postupy zce-
la postaãí. Vynikajícím materiálem
jsou stuhy a stuÏky rÛzn˘ch barev
a ‰ífiek, které lze navzájem i kombi-
novat. Dobfie se pracuje také se syn-
tetick˘m hedvábím (polyesterem).
Prodává se v podobû ‰iroké stuhy,
která má na okrajích vloÏen˘ slab˘
drátek a je tak velmi snadno tvaro-
vatelná. Pfiírodní hedvábí (pongé) je
hladké, mírnû lesklé a pevné. 

6

Papír
Pfii nostalgickém vzpomínání na
papírové rÛÏe z pouÈov˘ch stfielnic si
mÛÏeme vyrobit trochu jiné typy
kvûtÛ, vhodné jako originální deko-
race, dárek nebo ozdoba. Papír je
velmi vdûãn˘, snadno dostupn˘
a levn˘ materiál. Dobfie se s ním
pracuje a k v˘robû nejsou potfieba
Ïádné zvlá‰tní nástroje a pomÛcky.
K dispozici je mnoho druhÛ papíru
a také ‰iroká paleta barev. 

K modelování kvûtÛ pouÏijeme
jemn˘ krepov˘ papír, kter˘ se pro-
dává v nûkolikametrov˘ch rolích,
k vystfiihování pak silné barevné
ãtvrtky nebo slab˘ hedvábn˘ papír. 
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7

Kukufiiãné ‰ustí
Kukufiiãné ‰ustí, tedy listy obklopují-
cí kukufiiãn˘ klas, jsou krásn˘m
a tvárn˘m materiálem. Nemusí
z nich vznikat jen dobfie známé figur-
ky, hodí se i k tvorbû jin˘ch pfiedmû-
tÛ. Práce s tûmito listy není obtíÏná,
jsou pevné a zároveÀ ohebné, trvan-
livé a omyvatelné. Jsou zabarveny
do pûkn˘ch pfiírodních odstínÛ, ale
v pfiípadû potfieby je moÏné je také
barvit. Tento tradiãní materiál nelze
koupit v obchodû, kaÏd˘ si jej musí
obstarat sám a také s ním podle léty
provûfien˘ch zku‰eností zacházet. 

Keramika

Drobné i vût‰í kvûty mohou b˘t témûfi
realistické, jak tvarem, tak i barevnos-
tí. Lze v‰ak vytváfiet i stylizované kvûti-
ny s jednoduch˘mi nebo abstraktními
tvary. Kytici z keramick˘ch kvûtin na
stoncích lze umístit do vázy, jednotlivé
kvûty mohou b˘t pÛvabnou dekorací
nebo originálním dárkem. Modelování
z tvárné hlíny je snadné, vyÏaduje
ov‰em trochu zku‰eností a znalostí
o technikách keramické v˘roby. 

Dfievo
Zdá se to moÏná neuvûfiitelné, ale
kvûty vyfiezané ze dfieva mohou
pÛsobit velmi pfiíjemnû a vzdu‰nû.
ProtoÏe je dfievo mimofiádnû u‰le-
chtil˘ materiál, velmi dobfie se hodí
k v˘robû moderních dekoraãních
pfiedmûtÛ. Není k tomu zapotfiebí ani
nároãn˘ch strojÛ a zafiízení, ani
mimofiádn˘ch znalostí a zku‰eností
mistrÛ fiezbáfiÛ. Pro tvorbu kvûtÛ
budeme potfiebovat jen pár pûkn˘ch
prutÛ z mûkkého dfieva.
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materiál a pomÛcky
� krepové papíry s jemnûj‰í strukturou
� nûkolik druhÛ drátÛ (velmi slab˘

na vyztuÏení listÛ, silnûj‰í na spo-
jování dílÛ a siln˘ na stonky)

� vûtviãky ze stromÛ a kefiÛ
� sisalov˘ motouz nebo provázek

stoãen˘ z bílého krepového papíru
� papír na v˘robu ‰ablon
� lepidlo, nÛÏky, kle‰tû na ‰típání

drátu, pletací jehlice

pfiíprava
Pro kaÏd˘ v˘robek bychom si mûli
opatfiit pfiedlohu. Jedná se o velmi
realistické podoby kvûtÛ, takÏe ide-
álním vzorem mohou b˘t ty skuteã-
né, pfiírodní, nebo alespoÀ perfektní
herbáfiové kresby. 

Ze silnûj‰ího papíru vystfiihneme
tvary listÛ a okvûtních lístkÛ, které
budou slouÏit jako ‰ablony pro stfií-
hání krepového papíru. Efekt vyro-
ben˘ch kvûtÛ bude hodnû záleÏet
právû na tom, jak vûrnû napodobíme
tvar jednotliv˘ch lístkÛ. 

Pfiipravíme si dvojit˘ krepov˘
papír – dvû vrstvy opatrnû slepíme
k sobû tak, aby lepidlo bylo rovno-
mûrnû rozestfieno a nedo‰lo na
nûkter˘ch místech k po‰kození
struktury. Mezi vrstvy papíru,
z nûhoÏ budeme tvarovat listy, vlepí-
me slab˘ drátek, kter˘ bude na jed-
né stranû vyãnívat. Drátek umoÏní
pozdûj‰í tvarování a jeho voln˘
konec poslouÏí k upevnûní listu ke
stonku. 

REALISTICKÉ KVùTY
Z KREPOVÉHO PAPÍRU

8
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Kvetoucí vûtviãky jablonû, tfie‰nû
nebo zlatice vypadají velmi autentic-
ky právû proto, Ïe jsou papírové
kvûty pfiipevnûny na prav˘ch vûtviã-
kách ze stromÛ. Pokusíme se najít
vûtviãky pûknû tvarované, s bohatou
násadou vlastních pupenÛ. VÛbec
nevadí, budeme-li nasbírané vûtviã-
ky nûjakou dobu skladovat. 

Základem kaÏdého kvûtu je mal˘
svazek pestíkÛ (5–7) zhotoven˘ch
z provázku a slepen˘ch dohromady.
Materiálem mohou b˘t buì sisalová
vlákna, nebo v ruce zkroucen˘ asi
centimetrov˘ prouÏek krepového
papíru. Na koncích pestíkÛ mÛÏeme
udûlat malé uzlíky a ty pak je‰tû
podle potfieby pfiibarvit. 

Ke svazku postupnû pfiilepujeme
okvûtní lístky tak, aby se trochu pfie-
kr˘valy. JabloÀové a tfie‰Àové lístky
jsou oválné (obr. 1), ve spodní ãásti
ponecháme mal˘ krãek, abychom je
mohli dobfie pfiikládat a pfiilepovat.

Rozkvetlé vûtviãky

9

1
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Na kaÏd˘ kvítek jich pouÏijeme pût.
K nûkter˘m kvûtÛm pfiipojíme samo-
statné zelené lístky, které jsme zhoto-
vili z papíru s pfiedem vlepen˘m drát-
kem. Vyãnívajícím koncem drátku je
opatrnû pfiipojíme a cel˘ základ kvûtu
pfielepíme kouskem zeleného papíru. 

Naproti tomu kvûty zlatice jsou
z jednoho kusu, spodní ãást tvofií
podéln˘ pruh a z nûho vyãnívají ãtyfii
úzké lístky (obr. 2). Po obtoãení
kolem svazku pestíkÛ vytvofií kvítek.
Podobnû vytvofiíme i nízk˘ zelen˘
kalich.

Hotové kvûty upravíme. Lístky lze
je‰tû sestfiíhnout, okraje lehce vytáh-
nout do stran, pfiípadnû úzké lístky

zlatice zatoãit pfies pletací jehlici, aby
vypadaly pfiirozenûji. Kvûty jabloní
trochu pfiibarvíme navlhãen˘m kous-
kem ãerveného krepového papíru.

Hotové kvûty nalepujeme na vût-
viãky, jednotlivû nebo ve skupinách,
stejnû jako tomu b˘vá u pfiírodních
kvûtÛ.

10

2
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Zlaté narcisy tvofiíme od stfiedu kvû-
tÛ s pestíky ze zkroucen˘ch kouskÛ
papíru. Kolem nich obtoãíme pruh
papíru, jehoÏ okraje nejprve prsty
vytáhneme a zvlníme. Pak pfiikládá-
me a pfiilepujeme jednotlivé lístky ve

tvaru typickém pro narcisy. Hotov˘
kvût pfiipevníme na stonek z drátu
obtoãen˘ prouÏkem zeleného papíru.
Stonek by se mûl smûrem nahoru
trochu roz‰ifiovat, staãí, kdyÏ jej
omotáme v nûkolika vrstvách. 

Narcisy

11
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Nejprve si pfiipravíme stonek s listy.
Silnûj‰í drát obalíme prouÏkem zele-
ného krepového papíru. Obtáãíme jej

pevnû, obãas mÛÏeme pouÏít trochu
lepidla. Na vhodná místa zakomponu-
jeme pfiedem pfiipravené listy, charak-

Chryzantémy

12
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teristické sv˘m tvarem právû pro
chryzantémy (obr. 3). Pfiipevníme je
vyãnívajícím drátkem a místa pfiipoje-
ní zakryjeme obtáãen˘m zelen˘m
prouÏkem. Na horním konci drátu
mÛÏeme stoãit malé oãko, k nûmuÏ se
bude lépe pfiipevÀovat základ kvûtu.

Naãechrané kvûty chryzantém
jsou vyrobeny z jednotliv˘ch prováz-
kÛ zkroucen˘ch z krepového papíru.
Pfiipravíme si asi metrové prouÏky
‰iroké 1,5 cm. Jednou rukou je drÏí-
me za horní konec ve vzduchu, dru-
hou pak mezi palcem a ukazováã-
kem kroutíme stále na jednu stranu.
Papír vÏdy drÏíme kousek nad mís-
tem kroucení, takÏe ruku posunuje-
me stále dolÛ. Cel˘ postup je dobré
je‰tû jednou zopakovat, protoÏe pro-
vázek je pak pevn˘ a hladk˘. Nako-
nec jej mírn˘m tahem po celé délce
narovnáme. 

Hotov˘ provázek navineme na
tvrdou kartiãku velikosti cca
7×12 cm, sejmeme a uprostfied pev-
nû sváÏeme (obr. 4). Pfiipevníme ke
stonku, provázky zvedneme nahoru
a spodek kvûtu pevnû ováÏeme zele-
n˘m papírem. Konce provázkÛ pak
rozstfiíháme, rozloÏíme, nûkteré
mÛÏeme zkrátit a kvût tak upravit do
typického tvaru. 

13

4

3
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Královna kvûtin mÛÏe mít mnoho
podob i barev. Podle toho, jakou si
vybereme pfiedlohu, pfiipravíme nej-
prve okvûtní lístky dvou velikostí
(obr. 5). Men‰í a uÏ‰í budou tvofiit
vnitfiek kvûtu, vnûj‰í vût‰í lístky na
okrajích prsty vytáhneme a natoãí-
me na pletací jehlici, aby vytvofiily
charakteristick˘ tvar. 

Na silném drátu vytvofiíme na jed-
nom konci oãko, které za pfiispûní
lepidla obalíme kouskem krepového
papíru. Postupnû pfiikládáme a lepí-
me men‰í okvûtní lístky, které se pfie-
kr˘vají, dokud se nevytvofií uzavfien˘
stfied. Pak pfiidáváme vût‰í lístky.
Jejich poãet se fiídí tím, jak bohat˘ by
mûl kvût b˘t. Plátky v posledních
fiadách promneme v rukou tak, aby
se prohnuly a kvût uzavfiely. Nakonec
kvût fixujeme do kalichu, jehoÏ ostré
lístky v˘raznû odstávají. Vystfiihneme
jej ze zeleného papíru, z jednoho

kusu se ãtyfimi lístky, a obtoãíme
kolem kvûtu (obr. 6). 

NeÏ dokonãíme hlavní stonek,
musíme si zvlá‰È pfiipravit dva malé
stonky, kaÏd˘ se tfiemi listy. Listy pfii-
pevníme pomocí vyãnívajících drát-
kÛ k silnûj‰ímu drátu a v‰echno pev-
nû obalíme prouÏkem zeleného
krepového papíru. Teprve pak oba
listové stonky pfiipevníme a zafixuje-
me obtoãen˘m pruhem. Aby i zelené
listy vypadaly autenticky, napodobí-
me jejich tvar pfietaÏením pfies kovo-
vou jehlici. 

RÛÏe

14

5

6
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ST¤ÍHANÉ PAPÍROVÉ
KVùTINY

16

a nakreslíme na nû obrysy pásÛ
s okvûtními lístky. AniÏ bychom
mûnili tvar okvûtních lístkÛ, pozvol-
na je v pásu zmen‰ujeme nebo zvût-
‰ujeme. Peãlivû je vystfiihneme. Nûk-
teré jsou velmi jednoduché, jiné
vyÏadují trochu trpûlivosti. Na obráz-

materiál a pomÛcky
� barevné ãtvrtky silnûj‰ího papíru
� lepidlo, nÛÏky, ‰pejle

pfiíprava
Podle toho, jaké typy kvûtin budeme
vyrábût, vybereme barevné papíry
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cích je jen nûkolik
pfiíkladÛ pro inspira-
ci, dal‰ích moÏností
tvarÛ a barevn˘ch
kombinací je neko-
neãná fiada.

Pokud budeme
vyrábût kvûtinu i se
stonkem, pfiipravíme
si také zelené pruhy
na polepení ‰pejle
a vystfiíháme vhodné
tvary lístkÛ. 

17

Samotné kvûty vytvo-
fiíme velmi jednodu‰e.
Stoãíme pfiipravené pásy
a zafixujeme je lepidlem.
Pro bohat‰í kvût mÛÏe-
me pfiedem slepit buì
dva rÛznobarevné pásy,

nebo jako v pfiípadû
pampeli‰ek dva stejné.
Po dokonãení okvûtní
lístky je‰tû upravíme,
mÛÏeme je zoh˘bat nebo
nÛÏkami upravit délku.
U nûkter˘ch kvûtÛ
vytvofiíme stfied nalepe-
n˘mi nebo v‰it˘mi dfie-
vûn˘mi korálky. 

Pokud vyrábíme kvûti-
nu i se stonkem, polepí-

kvetiny zlom  22.10.2007  8:27  Stránka 17



me ‰pejli pruhem papíru a pfiilepíme
rÛznû tvarované zelené lístky. Kvût
nasadíme stfiedem na konec ‰pejle
a pfiilepíme. U krat‰ích stonkÛ se
obejdeme i bez ‰pejle, staãí jen pruh
papíru.

18

Veselé a pestré papírové kvûty
mohou doplnit slavnostnû zabalen˘
dárek nebo ruãnû vyrobené pfiání.
Mohou v‰ak b˘t napfiíklad i souãástí
pûknû prostfieného stolu a svou
barevností ladit s dal‰ími doplÀky. 
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materiál a pomÛcky
� hedvábné papíry rÛzn˘ch barev
� lepidlo, ‰pejle, nÛÏky, pevná nit

pfiíprava
Podstatou tûchto originálních kvûtÛ
jsou klasické vystfiihovánky. Techni-
ka stará nûkolik staletí se pouÏívala
zejména k v˘robû dekorativních
papírov˘ch pásÛ s opakujícími se
ornamenty. Její tajemství spoãívá
v pravidelném naskládání a vystfiíhá-
ní sloÏeného papíru, na nûmÏ se po
rozloÏení objeví na první pohled vel-
mi sloÏité ornamenty. 

Pfiipravíme si ãtverec z hedvábné-
ho papíru, kter˘ peãlivû pfieloÏíme

nejprve napÛl, pak na ãtvrtiny a je‰-
tû jednou úhlopfiíãnû na osminy.
Nyní jiÏ mÛÏeme na obou okrajích
ostr˘mi nÛÏkami vystfiihovat jedno-

VYST¤IHOVANÉ KVùTY

19
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