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¤íká se, Ïe loutky jsou dfievûní herci. Mnozí lidé dokonce tvrdí, Ïe je loutkové divadlo

lep‰í neÏ to velké, se skuteãn˘mi herci. Loutky opravdu dokáÏí své diváky strhnout

tak, Ïe s nimi proÏívají jejich pfiíbûh, jako by se skuteãnû odehrával. Zejména tehdy,

jsou-li vedeny zku‰en˘mi loutkoherci, ktefií s nimi pohybují a propÛjãují jim svÛj hlas.

Dnes známe mnoho druhÛ loutek, jednoduch˘ch i sloÏit˘ch, vyroben˘ch ze dfie-

va, textilu, papíru a dal‰ích materiálÛ. V Evropû se aÏ donedávna pouÏívaly v˘hrad-

nû marionety, které se pohybují pomocí nití a jejichÏ vedení je docela nároãné. Ve

20. století v‰ak zaãaly i k nám pronikat loutky z exotick˘ch asijsk˘ch zemí, které se

ovládají zespodu. Také se znovu vrátily jednoduché prstové loutky, známé uÏ ve stfie-

dovûku. A které dítû si nûkdy nehrálo s maÀáskem, navlékan˘m na ruku, jehoÏ pohy-

by b˘vají velmi jednoduché a pfiitom vûrné?

Loutky mají dlouhou historii. První loutková pfiedstavení se hrála v antickém ¤ecku

uÏ pfied dvûma tisíci pûti sty lety. Velmi oblíbená byla i ve starovûkém ¤ímû a odtud

se postupnû roz‰ífiila do západní Evropy. Ve stfiedovûku hráli potulní komedianti prsto-

v˘mi loutkami na trzích a jarmarcích. V 16. a 17. století vznikala v Itálii, v Anglii

a v dal‰ích zemích první loutková divadla. Loutková pfiedstavení s marionetami, kte-

ré vûrnû napodobovaly Ïivé herce, se hrála na ‰lechtick˘ch sídlech. Loutkami se

dokonce hrály i opery a balety. 

LOUTKY



Zahraniãní koãovné spoleãnosti zajíÏdûly

i do ãesk˘ch zemí, ale uÏ v polovinû 18. století

zaãali první domácí loutkoherci hrát i ãesky.

Smutné i veselé pfiíbûhy v podání dfievû-

n˘ch loutek zaãaly b˘t velmi oblíbe-

né na venkovû i ve mûstech, bez

koãovné divadelní spoleãnosti se

neobe‰ly Ïádné v˘znamnûj‰í

trhy ani poutû. Hrávaly se

pohádky, povûsti, ale

i upravené vlastenecké

hry, v nichÏ vystupovali

slavní panovní-

ci, stateãní rytífii

i loupeÏníci.

Pfiedstavení se

konala ve sta-

nech, v hostincích,

anebo jen pod ‰ir˘m

nebem. Diváci sedûli

namaãkaní na dfievûn˘ch lavi-

cích a kaÏd˘ pfiíbûh proÏívali spolu s loutka-

mi, smáli se s nimi i plakali, ãasto na nû pokfii-

kovali a radili jim v napjat˘ch situacích.

A nebyly to zdaleka jen dûti, na loutková

pfiedstavení chodili rádi i dospûlí. V té dobû

získala velkou proslulost dodnes oblíbená

loutka Ka‰párka.



Nûkteré koãovné

divadelní spoleãnosti vedly po nûkolik gene-

rací slavné loutkáfiské rody. Jeden z nejznámûj-

‰ích zaloÏil Matûj Kopeck˘ (1775–1847), kter˘

b˘vá naz˘ván patriarchou ãeského loutkáfiství.

Ve druhé polovinû 19. století byla popularita lout-

kového divadla tak veliká, Ïe si lidé zaãali kupovat

vlastní loutky i dekorace a hráli s nimi doma. Loutky se

vyrábûly také podle návrhÛ znám˘ch umûlcÛ, nejúspû‰nûj‰í

byly loutky Mikolá‰e Al‰e, které se prodávaly na zaãátku 20. století.

Také dnes nabízejí obchody rÛzné typy loutek a loutkov˘ch divadélek. Nûkteré

loutky si v‰ak mÛÏeme vyrobit i sami. Staãí k tomu jen vhodn˘ materiál a základní

náfiadí, trpûlivost a fantazie.



Prstové loutky neboli prstovky patfií k tûm nejjednodu‰‰ím. PouÏijeme-li k jejich v˘robû

papír, je to práce na nûkolik minut. Navlékají se na prst, vût‰inou na ukazováãek.

Ostatní prsty ruky spolu s dlaní pak mohou rozehrát celou ‰kálu pohybÛ, vyjádfiit nála-

du, radost i smutek. Dvû prstové loutky mohou sehrát dialog, se skupinou se uÏ mÛÏe-

me pustit i do celého pfiíbûhu. Z textilních loutek, které jsou trvanlivûj‰í, mÛÏeme sesta-

vit celé divadélko.

Typ papírové skládaãky je inspirován 
návrhem Rity Zegels z Belgie.

materiál
• papíry formátu A4

• barevné papíry

pomÛcky
• nÛÏky

• lepidlo

• ‰tûtce a barvy

• fixy

pfiíprava
Z papíru odstfiihneme díl o velikosti
20 × 18 cm, del‰í stranu pfiehneme
napÛl a jeden cíp do poloviny
(obr.1). Druh˘ cíp pfiehneme na
opaãnou stranu. Obû spodní ãásti
pfiehneme na obou stranách jako
límeãek (obr. 2). Spodní roh pak
zastrãíme do vzniklé chlopnû, stej-
nû tak i protûj‰í roh, ale na druhou
stranu (obr. 3). Tím je hotov základ
loutky.

PRSTOVÁ LOUTKA
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postup
Základ polepíme barevn˘mi papíry,
pomalujeme barvami nebo pokreslí-
me fixem. Hlaviãkám vytvofiíme vla-
sy, klobouky nebo ‰átky, podle toho,
jakou postavu budou pfiedstavovat
(obr. 4). Na obou stranách základu
postupujeme stejnû. Pro hru si v‰ak
mÛÏeme vytvofiit i nûkolik variant
jedné loutky s rÛzn˘mi v˘razy ve
tváfii – s úsmûvem, rozzlobenou nebo
tfieba plaãící.

Prstové loutky z papíru
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pfiíprava
Nejprve si vytvofiíme stfiih
z kousku obyãejné látky, aby
pak loutky dobfie sedûly na prs-
tû. Podle stfiihu vystfiihneme dvû
stejné ãásti z plsti nebo sukna
(netfiepí se), po obvodu pevnû
se‰ijeme stonkov˘m nebo smy-
kovacím stehem, pfiípadnû na
‰icím stroji. U slab‰ích látek
obrátíme a pfieÏehlíme pfies vlh-
k˘ hadfiík (obr. 1). Tento základ
pak dál upravujeme. Nejlep‰í je
nakreslit si pfiedem návrhy, jak
budou loutky vypadat (obr. 2). 

materiál
• tenká plsÈ nebo sukno

• odstfiiÏky barevn˘ch látek

• vlnûná pfiíze a vy‰ívací bavlnky

• korálky

pomÛcky
• nÛÏky

• jehla a nitû

• lepidlo

• pfiíp. tavicí pistole

• ‰tûtce a barvy

• fixy

• pinzeta

• Ïehliãka

Prstové loutky z textilu
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postup
V‰echny ãásti buì na‰íváme,
nebo nalepujeme. Vlasy lou-
tek vytvofiíme z vlnûné pfiíze,
‰aty z barevn˘ch látek, obli-
ãeje malujeme, pfiípadnû
doplníme kousky barevného
papíru. Nakonec lepíme
korálky a ozdobné doplÀky
z textilu nebo papíru. Pfii nale-
pování drobností nám pomÛÏe
pinzeta. Loutky by mûly mít
upravenou i zadní stranu, pro-
toÏe pfii hraní se budou otáãet. 

Pokud si chceme vyrobit
malou divadelní scénu, pouÏi-
jeme pfiekliÏku nebo tvrdou
lepenku, z látky mÛÏeme
vyrobit i oponu (obr. 3).



Stolové loutky se vodí spodem, opfiené o hranu a zároveÀ o desku stolu. Jejich pÛvab

spoãívá v rychlé zmûnû v˘razu, protoÏe hlava má dvû tváfie a lze ji otoãením zamûnit.

Loutky mohou mít podobu lidsk˘ch postaviãek i zvífiátek.

STOLOVÁ LOUTKA
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materiál
• tvrd˘ karton (lepenka)

nebo pfiekliÏka

• papír

• úzká papírová trubka
(napfi. návinek od alobalu)

• hranatá dfievûná tyãka

pomÛcky
• nÛÏ

• paspartov˘ nÛÏ

• lupenková pilka

• smirkové plátno

• ‰tûtce a barvy

• tu‰

• lepidlo

• pfiíp. tavicí 
pistole

pfiíprava
Návrh si nejprve nakreslíme na
papír a pfieneseme na pfiekliÏku
nebo lepenku. Hlavu nakreslíme
dvakrát. V‰echny tvary vyfiízne-
me lupenkovou pilkou nebo pas-
partov˘m noÏem. PouÏijeme tu‰,
barvy a fantazii a namalujeme na
polotovary tûlo a dvû stejné hla-
vy loutky, jen s rÛzn˘m v˘razem.
Jedna se mÛÏe smát a druhá
plakat nebo zlobit. 



postup
Na papírové trubce oznaãí-
me v˘‰ku tûla a vespodu
udûláme mal˘ záfiez na
zapu‰tûní vodící li‰ty
(obr. 1). Tuto vodící li‰tu
z pfiekliÏky nebo tvrdého
kartonu pak vlepíme do
záfiezu (obr. 2). Na ni posta-
víme tûlo loutky a pfiilepíme
je k trubce (obr. 3). Obû
hlavy nalepíme proti sobû
na hranatou laÈku tak, aby
se obrysy zcela kryly
(obr. 4). LaÈku zasuneme
do trubky. Jednou rukou
pak drÏíme trubku a posu-
nujeme ji po hranû stolu,
druhou rukou otáãíme hla-
vou na laÈce (obr. 5).
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Klapáãci jsou jednoduché loutky ze dfieva, nenároãné na pfiípravu, ale s nepfiebern˘m

mnoÏstvím podob. Vodí se shora pomocí tyãky. Pfii poskakování se hlaviãka mírnû po-

hybuje a obãas vydá zvuk, podle nûhoÏ tyto loutky dostaly své jméno. V‰echny dûti

(ale ãasto i dospûlí) vyrábûjí klapáãky s velkou chutí.

KLAPÁâEK
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materiál
• dfievûné pfiífiezy 

(4,5 × 5,5 × 2 cm)

• dfievûná koleãka 
(∅ 4 cm, v˘‰ka 1,5 cm)

• pevné bukové ‰pejle nebo 
neohebn˘ drát (∅ 1,5 mm)

• dfievûné korály (∅ 1–2 cm)

• odstfiiÏky textilu, kÛÏí, 
koÏe‰in, stuh, krajek atd.

• barevn˘ papír

• korálky

• flitry

• len

• vlnûná 
pfiíze



pomÛcky
• mal˘ svûrák

• kruÏítko

• pilka

• lupenková pilka

• vrtaãka

• smirkové plátno

• nÛÏky

• nÛÏ

• pinzeta

• jehla

• fixy

• ‰tûtce a barvy

• lepidlo Herkules

• pfiíp. tavicí pistole

• Ïehliãka
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pfiíprava
Nejprve si pfiipravíme polotovary.
Na kaÏdou loutku potfiebujeme
jeden ‰palíãek a jedno koleãko,
které naznaãíme kruÏítkem
a vyfiízneme lupenkovou pilkou.
Pokud je práce s lupenkovou
pilkou pfiíli‰ sloÏitá, mÛÏeme
koleãko prostû odfiíznout
z kulatého ‰palíãku nebo vût-
ve. Obû ãásti oãistíme smir-
kov˘m plátnem, upneme do
svûráku a vyvrtáme otvory
pro zapu‰tûní ‰pejle.
Koleãko musí b˘t provr-
tané celé podle osy, do
‰palíãku vyvrtáme
krat‰í otvor (obr. 1). 
Pfiedem si nakreslí-
me návrhy na
rÛzné typy kla-
páãkÛ. 

postup
Tûlo loutky (‰palíãek)
potfieme pomocí ‰tûtce
lepidlem a potáhneme
textilem, kter˘ vyhladí-
me rukou, pfiípadnû

i zaÏehlíme. Okraje
zaãistíme nÛÏkami

(obr. 2). 
Lepidla nesmí

b˘t mnoho, jinak pro-
sakují nepûkné skvrny.
Tento základ potom
dotváfiíme nalepováním
drobn˘ch ozdob a doplÀ-
kÛ. PomÛÏe nám pfiitom
pinzeta. Pfii pouÏívání
tavicí pistole pfiitiskneme
lepené plo‰ky háãkem,
pilníãkem nebo jin˘m
kovov˘m pfiedmûtem,
nikdy ne prstem! 
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Podobnû vytvofiíme i hlavu figur-
ky, obliãej domalujeme barvami
nebo fixem. Potom vlepíme ‰pejli
nebo drát do ‰palíãku a hlavu
navlékneme. Konec ‰pejle zabezpe-
ãíme dfievûn˘m korálem (obr. 3).


