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Úvodem 

 

Tato skromná publikace si neklade za cíl zasvětit čtenáře do problematiky loutkového divadla, navrhování 

a konstrukce loutek v celé šíři. Jedná se pouze o orientační popis principů a základních zásad konstrukce 

nejobvyklejších typů loutek ve velmi zhuštěné podobě. 

Konstrukční typy loutek, se kterými se čtenář seznámí v textu a na obrázcích, zdaleka nejsou jedinou možností. 

Různých konstrukcí loutek, lišících se zásadně mechanicky, nebo naopak jen v nepodstatných detailech 

a v použitých materiálech, existuje nepřeberné množství. Snažil jsem se jako ukázky vybrat takové konstrukční 

typy, které jsou obvyklé, vyzkoušené a dobře fungující. Publikace se zabývá třemi základními druhy loutek, a to 

maňásky, marionetami a javajkami. Připojeny jsou kapitoly o divadle stínovém a divadle černém. 

 

 

 

Maňáskové divadlo 

 

Historický původ maňáska je nejasný. Faktem je jeho rozšíření po celé Evropě minimálně od středověku, 

původně snad v produkcích různých jarmarečních kejklířů a v rukách potulných herců. Patřil zřejmě také 

k výbavě dvorních bavičů a klaunů. Skoro všechny evropské národy mají své tradiční typy maňásků – český 

Kašpárek, francouzský Guignol, anglický Punch, italský Pulcinella, ruský Petruška, německy mluvící Kasperl. 

Maňásek je loutka velmi jednoduchá a naučit se ji ovládat je ze všech druhů loutek nejsnadnější. 

Základem jeviště pro maňáskové divadlo je paraván (zástěna, za kterou jsou zrakům diváků ukryti herci a nad 

níž se pohybují loutky). Často se také mluví o tzv. paravánových inscenacích. Bývá to obvykle dřevěná 

konstrukce potažená textilem. Paraván musí být dobře průzvučný, aby diváci rozlišili směr, odkud hlas herců 

přichází. 

Paraván by měl (ostatně jako celá dekorace) stát samostatně, bez potřeby kotvení do podlahy, protože 

s maňásky se často hraje i v nedivadelních prostorách (mateřské školky a podobná zařízení), kde není dovoleno 

podlahu poškozovat. Může být i několikrát zalomený na pantech. 

Výška paravánu bývá okolo 170 – 175 cm, podle průměrné výšky herců v souboru. Herci vyšších postav jsou 

zvyklí pohybovat se za paravánem v poněkud sníženém postoji, aby nebylo vidět temeno jejich hlavy, naopak 

herci menšího vzrůstu svou výšku kompenzují speciální obuví s nastavenými podrážkami, kterým se odborně 

říká kothurny (název pochází z terminologie antického divadla). 

Horní hranu paravánu je velmi vhodné opatřit tzv. hracím prknem. Je to vodorovná dřevěná plošina asi 10 – 12 

cm široká, táhnoucí se po celé šířce paravánu, na straně herců hladká se zaoblenými hranami. Ta hercům 

usnadňuje hraní s rekvizitami, které lze na tuto plochu odkládat, a také pohyb loutek těsně za paravánem. 

Vzhledem k tomu, že hlediště paravánových inscenací nemívá stupněné řady sedadel (ani to není žádoucí), 

musí se loutky pohybovat stále v blízkosti paravánu, protože vzdalováním se od něj dozadu klesají z pohledu 

diváka za obzor. 

Další dekorační prvky a pozadí bývají zpravidla na samostatných stojanech. Pro náročnější scénografii je možné 

uvažovat i o hře ve více plánech s paravány stupněnými do hloubky jeviště. Za každým dalším paravánem však 

musí být také odpovídajícím způsobem zvýšena podlaha pro herce. Rychlý přechod loutky mezi jednotlivými 

plány se zde řeší zpravidla pomocí dvojníků. V popředí můžeme postavit ještě jeden paraván o výšce cca 130 

– 135 cm pro hru herců vkleče. V takovém případě herci nosí kolenní návleky, podobné jako používají jezdci na 

skateboardu. Podotýkám, že vás nebudou mít moc rádi. 
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Při výběru tématu a přípravě inscenace je třeba vzít v úvahu specifičnost tohoto typu loutky. Maňásek je svou 

povahou (je to vlastně oblečená lidská ruka) loutka velice stylizovaná s obrovskou výtvarnou nadsázkou. Má 

ruce stále vztaženy vzhůru a všechna gesta provádí celým svým tělem. Je to figura povahy komické a groteskní, 

která vážné téma vlastně ani nemůže (díky své přirozenosti) ztvárnit. Maňásek se nehodí pro příliš dlouhé 

příběhy a i ty vyjádří ve zkratce. Říkáme, že má krátký jevištní čas, tím se míní, že stejné téma odehraje 

v mnohem kratším čase než činoherní herec a rychleji než loutka jiného typu. 

Ze stylizace této loutky vychází také stylizace kulis a dekorací, pro kterou dává maňásek široké možnosti. 

Rovněž velikostně si můžeme dovolit značnou nadsázku. V podstatě všechno, co je větší než postava ve 

skutečnosti, můžeme radikálně zmenšit. U maňáska vůbec nevadí (a nikdo to jako nesrovnalost nevnímá), když 

jeho domeček je tak malý, že by se v něm nedalo bydlet. Naopak všechno, co by mělo být menší, můžeme 

neuvěřitelně zvětšit. Maňásek, jehož velikost je dána rozměry lidské ruky, zachází bez problémů s rekvizitami 

z běžného života (hrníček, vařečka, kniha, kladívko apod.). Některé věci (tužka, pero apod.) ještě zvětšíme. Tyto 

vlastně obrovité předměty maňásek obejme celýma rukama jako člověk silný strom a nám to nepřipadá vůbec 

nepatřičné. 

Pokud ruce maňáska tvoří přímo konce prstů herce, hraje maňásek s rekvizitou velmi spolehlivě. Má-li loutka 

dřevěné ručičky, úchop již není tak jistý a předmět je lepší opatřit hůlkou nebo drátem s držadlem pro herce. 

Zvláštní variantou je maňásek s nožičkami. Ty mohou být (textilní, vycpané) připojeny zepředu k maňáskovi 

natrvalo, nebo jako samostatný kus s vlastním vodidlem (hůlkou) přidány k loutce jen v okamžiku, když je to 

potřeba. Efektní je kupříkladu tyto nožičky přehodit přes paraván a maňásek může na hracím prkně rozverně 

posedávat. Přidání a odebrání těchto nožiček musí proběhnout bleskurychle, aby je divák vlastně ani nepostřehl. 

To platí v loutkovém divadle obecně – co nelze provést perfektně a realisticky, to se udělá rychle. 

Pokud jsou v inscenaci postavy zvířat, stylizují se buď do antropomorfní podoby (lidská postava se zvířecí 

hlavou) nebo se ztvární v zoomorfní stylizaci (jako figurka nesená na hůlce nebo drátě). Pro který způsob se 

rozhodneme, bude záviset na druhu zvířete a jeho roli v inscenaci. 

Maňásek je nesen hercem zpravidla tak, že hlava je nasunuta na ukazováčku a ruce tvoří palec a prostředníček. 

Ostatní prsty jsou přitisknuty do dlaně. Jiný způsob představuje hlava na nataženém prostředníčku, palec 

a malíček tvoří ruce a ukazováček a prsteníček jsou ohnuty v dlani. Tento způsob dává stranově souměrnější 

figuru, v praxi se však pro svou obtížnost používá zřídka. 

S maňáskem se hraje na pravé i levé ruce. Mimochodem, maňásek je jediný typ loutky, u nějž herec může 

současně hrát se dvěma loutkami. 

Existuje také dvouruční maňásek, kdy ruce jsou tvořeny dlaněmi a prsty a hlava je nasazena na obou palcích. 

Je to však pro herce velmi nepohodlné, protože drží ruce nad hlavou a lokty musí být přitom pokud možno 

u sebe. Proto také dvouruční maňásek nebývá často k vidění. Výhodou takové loutky je její větší velikost, 

otáčení hlavy na palcích nezávisle na pohybech těla a možnost hry s rekvizitou v jedné ruce. 

Zvláštní skupinou maňásků jsou tzv. mimické loutky, kdy ruka herce zasahuje do hlavičky z elastického materiálu 

a může pohybovat ústy nebo dělat různé grimasy. Tyto loutky však nepatří do divadla, ale spíše do varietních 

produkcí. 

Pro hru v maňáskovém divadle nosí herci oděv, který nedává příležitost o něco z dekorace nechtěně zavadit 

nebo se oděvem někde zachytit. Bývá černé barvy, kvůli případným světelným reflexům. Ze stejných důvodů se 

nosí na hlavě černá čapka, připomínající baseballovou čepici bez štítku, nebo matně černý šátek svázaný uzlem 

v týle (tzv. na piráta). Pod pokrývkou hlavy musí být utaženy dlouhé vlasy. 

Herci menších postav nosí speciální obuv – kothurny. Jsou to kotníčkové sportovní boty (kecky), jejichž podrážky 

jsou zvýšeny podle potřeby (až o 30 cm). Dělá se to tak, že se na podrážku boty nalepí mezikus z nějakého 

lehkého materiálu (pěněný polystyren apod.). Celek se polepí plátnem a dospodu se připevní další podrážka. 

Herci na tom kupodivu umí bezpečně chodit. 
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Konstrukce maňáska 

 

 

 

Hlava bývá kašírovaná papírem na jádro 

z pěněného polystyrenu. 

Krk bývá soustružený z tvrdého (bukového) 

dřeva s mírně kónickým otvorem pro prst. 

Musí pasovat těsně (hlava se nesmí na prstě 

volně protáčet), ale zase ne moc, aby 

nepůsobil překrvení. Okraje otvoru jsou 

zaobleny. 

Krk má dole po obvodu vysoustružený žlábek. 

Otvor pro krk v košilce je při okraji nastehován 

silnou nití a ta je utažena do tohoto žlábku 

a konce svázány. Upevnění je pojištěno 

zalepením (nejlépe vteřinovým lepidlem). 

Hlava může být i celá dřevěná (lípa nebo 

topol), vychází však potom těžší (nemůže být 

příliš velká). 

Pokud bude mít maňásek dřevěné ruce, 

upevní se ke košilce stejným způsobem jako 

hlava. 

Jelikož maňásek drží po celý svůj život ruce 

nahoru a nikdy nepřipaží, doporučuji jej takto 

kreslit při výtvarném návrhu již od samého 

začátku. Převést realistickou figurku se 

složitým kostýmem do zjednodušené podoby 

maňáska je obtížné a někdy to ani dost dobře 

nejde. 

Základním střihem maňáska je jednoduchá košilka 

z hladkého materiálu (klot apod.), aby se do loutky mohla 

snadno vsunout ruka. Všechny ostatní díly kostýmu jsou na 

ní našity zvenčí. Košilka musí být dostatečně dlouhá (po 

loket). 

Osová nesouměrnost lidské ruky s roztaženými prsty se ve 

střihu nerespektuje (s maňáskem se hraje na pravé i levé 

ruce). 

Rukávky mohou být krátké, aby z nich vyčnívaly konce 

prstů (vynikající hra s rekvizitou), nebo na nich mohou být 

připevněny dřevěné ruce s dutinkami pro prsty. Ruce loutky 

jsou pak delší a celá figura může být větší, nehraje však tak 

jistě s rekvizitou. 
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Marionetové divadlo 

 

Marionetou nazýváme závěsnou loutku ovládanou prostřednictvím nití, nebo nití a drátu. Mechanické zařízení 

k určování pohybů loutky držené v ruce herce – tzv. vodidlo – zde nazýváme vahadlem. Marioneta je vynález 

velmi starý, terakotové figurky s pohyblivými končetinami patří již k nálezům antickým. Je však sporné, zda se 

zde jednalo o skutečné loutky nebo o hračky. Výraz „marionette“ označuje ve většině západoevropských jazyků 

loutku obecně. 

Počátky divadelních marionetových produkcí souvisejí jistě s rozvojem řezbářského řemesla v pozdní gotice 

a s oblibou mechanických figurek v renesanci. Nejstarší zmínky o marionetových divadlech se týkají Holandska 

a Anglie. Doložená jsou představení marionet již od období renesance a zejména baroka. K rozšíření marionet 

po Evropě přispěly velké válečné konflikty, kdy táhnoucí vojska obvykle následovali, kromě vozů markytánek, 

zástupů felčarů, mastičkářů a prostitutek, také herci, nejrůznější kejklíři a baviči a mezi nimi i loutkáři. Kočující 

marionetáři byli od přelomu renesance a baroka obvyklým zjevem v Anglii, v německy mluvících zemích, v Itálii, 

v Holandsku a v zemích českých. To jsou také evropské oblasti, kde je marionetové divadlo díky své tradici 

nejvíce rozšířeno i v dnešní době. 

Kočovné marinetové divadlo bylo zaměstnáním rodinným. Hlavou divadla byl loutkář, který při produkci hrál 

a mluvil za všechny postavy, pomáhala mu zpravidla jeho žena a početné děti. Více členů divadla by tato živnost 

sotva nasytila. Loutkáři se často stávali majitelé potulných hereckých společností, které zkrachovaly a rozpadly 

se. Principál si jako náhradu za rozuteklé herce pořídil soubor dřevěný a v řemesle pokračoval dál. Cenné „know-

how“ – repertoár her – znal zpaměti. Loutkářova rodina kočovala v obytném voze, tzv. „vostaváku“ („vostávalo“ 

se v něm), v němž se také přepravovalo vše potřebné. 

V Čechách je doložena řada loutkářských rodů: Kopečtí, Dubští, Kočkové, Meissnerové, Flachsové, Kludští, 

Berouskové, Lašťovkové a další. Zajímavé je, že tato příjmení se dnes často vyskytují mezi cirkusovými artisty. 

Kočující marionetová divadla z našeho venkova postupně mizí až na počátku dvacátého století, kdy se loutková 

divadla naopak začínají rozvíjet v nejrůznějších spolcích a ochotnických nebo poloamatérských souborech. 

Jeviště kočovných lidových loutkářů mělo poměrně široký a nízký portál. Značně velké loutky (i více než metr) 

dosahovaly hlavami skoro až k jeho horní hraně. Příchody byly pouze ze stran a scéna byla hluboká jen tolik, 

kam loutkář nataženou rukou dosáhl. Loutkář stál za jevištěm a vodil loutky přes zábradlí, o které byl ze strany 

diváků opřen prospekt. Kulisy byly ploché. 

Marioneta byla s vahadlem propojena silným drátem, který procházel hlavou do těla loutky a určoval základní 

pohyby hlavy a těla. Vedení bylo velmi krátké, vahadlo bylo hned nad hlavou loutky. Ruce byly navázány na 

nitích, pokud loutky v rytířských kusech bojovaly meči, bývaly tyto často také na drátech. U nejstarších marionet 

nebyly nohy loutek kloubeny v kolenou a nebývaly ani navázány na nitích. Tyto archaické loutky jsou dodnes 

k vidění v tradičním divadle Opera dei Pupi v Palermu na Sicílii. Zvláštní loutku představoval Kašpárek, který 

neměl drát a byl jako velmi pohyblivá loutka navázán pouze na nitích na poněkud složitějším vahadle. 

Takto popsaná scéna a mechanika loutek se v podání lidových loutkářů nijak dále nevyvíjela, výjimkou byly 

kolenní klouby u nohou a jejich navázání, které jsou u českých loutkářů běžné již v období baroka. Přesto je 

tento tradiční divadelní tvar velmi dobře propracovaný a i dnes pro jistý druh inscenací použitelný. 

K výrazným změnám v uspořádání scény a konstrukci loutek vedl na začátku dvacátého století zájem o loutkové 

divadlo v různých spolcích a zřizování stálých, zprvu amatérských divadel. Jednou z nejstarších a dodnes 

fungujících scén je pražské divadlo Říše loutek při městské knihovně. Rovněž Divadlo Spejbla a Hurvínka má 

své kořeny v tomto období. Nově vznikající divadla převzala existující schéma tradiční scény, které však záhy 

přestalo jejich potřebám vyhovovat. Důvodem byl přechod do větších sálů (sokolovny apod.), kde bylo možné 

postavit větší jeviště. 
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Také počet herců se zvětšil, loutkové divadlo již nebyl prostředek k uživení jedné chudé rodiny, nýbrž zájmová 

činnost členů spolku. Současně stouply nároky na obměny repertoáru, neboť trvalá scéna se stálou diváckou 

klientelou nevystačila s omezeným počtem her a typů postav a se skromným vybavením dekorací. 

Se zvětšováním jeviště se započalo do šířky, což nepřinášelo žádný problém, ale současně se scéna začala 

také zvyšovat. S každým zvýšením portálu a prospektu bylo ale nutné odpovídajícím způsobem také zvyšovat 

podlahu pro vodiče a tím se také prodlužoval drát, na němž se vodily loutky. Ten se pak musel i zesílit a stával 

se tak stále těžším a s ním těžkla celá loutka. Dlouhé vedení loutky na drátě přestalo vyhovovat náročnějším 

požadavkům. 

Neúměrné prodlužování drátu a zvyšování stanoviště vodičů loutek poněkud kompenzoval tzv. falešný portál. 

Za portál se zavěsil do hloubky jeviště shora ještě jeden portálový stupeň, pojednaný jako koruny stromů, klenby, 

oblaka apod. Za ním byly ukryty pohledu diváků ruce herců s vahadly, kteří pak nemuseli stát tak vysoko a drát 

tak dlouhý být nemusel. Tento kompromis ale nebyl konečným řešením. 

Pohyb hlavy loutky na drátě (jen otáčení do stran) přestal být dostatečný. Loutka na drátě se nemohla předklonit 

a vůbec se začala jevit na velké scéně pohybově poněkud chudá. Odlet a přílet pohádkových postav (čertů 

apod.) se s dlouhým drátem také nedal dobře realizovat. Vývoj proto směřoval k odstranění drátu z hlavy loutky 

a jejímu navázání pouze na nitě. Ostatně, vzor tady byl – Kašpárek. Divadelní soubory přešly k používání 

výhradně loutek na nitích. 

Tím se uvolnil prostor pro růst scény do výšky. Jeviště však stále zůstávalo nehluboké, loutky mohly zezadu 

dopředu popojít jen tak daleko, kam vodiči dosáhli. To bylo vyřešeno (po dalším prodloužení vedení loutek) tím, 

že vodiči se přestěhovali na lávku, probíhající příčně nad jevištěm mimo pohled diváka. Tyto lávky bývají dnes 

obvykle dvě za sebou a herci si mohou v prostoru mezi nimi vahadla loutek vyměňovat. Z přední lávky (té co je 

blíže k divákům) se loutky vodí z obou jejích stran. V dnešním marionetovém divadle bývají lávky pohyblivé 

podle potřeb inscenace nahoru a dolů, případně i vpřed a vzad. 

Marioneta je, na rozdíl od maňáska, loutka povahy vážné, tíhnoucí k realismu. Její pohyby jsou uměřené, její 

jevištní čas je podobný hře živého herce. V dnešní době obvykle nekombinujeme v jedné inscenaci figury na 

drátě a na nitích pro jejich odlišnou charakteristiku a stylizaci pohybů. Výjimku tvoří retrospektivní uvedení her 

starých loutkářů, kde vystupuje Kašpárek na nitích mezi ostatními loutkami na drátech. 

 

 

Marioneta na drátě 

 

Klasickým materiálem řezbářsky zpracované loutky na drátě je lipové nebo topolové dřevo. Z tohoto materiálu 

vychází loutka přiměřeně těžká a dobře vyvážená. Při návrhu marionety není radno dopouštět se příliš velkých 

proporčních experimentů. Nejlépe funguje loutka zhruba lidských (přesněji dětských) proporcí. Hlava loutky a její 

pokrývka nesmí být příliš velká, aby nevadila okolo probíhajícím nitím. Také rohy čerta nesmí do dráhy nití 

zasahovat, proto bývají spíše svislé a krátké. Některé klouby marionety se pohybují sféricky ve všech rovinách 

(ramena), jiné jen v rovině jedné (kyčle, kolena). 

Konstrukce marionety na drátě, kterou uvádím na straně 7, je svým vzhledem a pohyblivostí podobná klasické 

figuře lidových loutkářů, je však uzpůsobena pro možnost strojního opracování některých částí. Hlava je těsně 

navlečena na ocelovém drátě (nejlépe zakápnout vteřinovým lepidlem), který prochází bukovým soustruženým 

krčkem (ložiskem) vtlačeným do vývrtu v trupu loutky. Dole je drát zakončen očkem, kterým prochází ocelová 

osička, na níž vlastně celá loutka visí. Očko tvoří současně dorazy pro otáčení hlavy a při pozvednutí loutky 

stabilizuje tělo do směru pohledu hlavy. Krk loutky je vcelku s hlavou a je ve spodní části válcovitý. 
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V dolní části těla loutky probíhají výřezy, v nichž se otáčejí ploché konce (jazyky) nohou na ocelových osičkách. 

Spodní část těla loutky je v přední partii, kde se pohybují nohy, tvořena vždy částí válce, jehož osa je totožná 

s průběhem osiček nohou v kyčlích. Při výrobě loutky doporučuji její tělo opracovat nejprve jako pravoúhlý blok, 

do něhož se přesně vyvrtá krční otvor a otvory pro osičky nohou a vyfrézují se (několikerým projetím okružní 

pilou) zářezy pro nohy. Teprve potom se blok opracuje do konečného tvaru. Štěrbiny, které zůstanou po průřezu 

pilou v zadečku loutky, můžeme vyplnit vlepenými kousky dřeva. 

Nohy se musí pohybovat lehce, avšak bez vůlí. Mezi nohama loutky musí vždy zůstat dostatečná mezera, 

zvláště s ohledem na kostým, aby se nohy při pohybu o sebe netřely. Obě nohy musí být stejně dlouhé a stejně 

pohyblivé. V kyčli mají jít dopředu o něco více než do pravého úhlu a dozadu něco málo přes přímou polohu. 

Kolenní klouby musí umožnit pohyb dozadu o něco více než je pravý úhel a nesmí se ohýbat dopředu dále, než 

zcela nepatrně přes přímou polohu. Kloubení nohou musí umožňovat sed, klek, a poklek na jednom koleně, kdy 

se podlahy dotýká jedna noha chodidlem a druhá současně kolenem a špičkou nohy. Při návrhu kolenního 

kloubu je nejlépe nakreslit si z boku stehno a holeň loutky na průsvitný papír a při zabodnutém špendlíku do 

místa zamýšlené osičky pohyb a tvar ověřit. 

Chodidla musí být v podélném směru kolébkovitě zaoblena tak, že kdybychom opsali patou loutky kružnici se 

středem v kyčelní ose, obrys chodidla by ji nikde nepřesahoval. To nebrání možnosti vytvarovat loutce botičku 

i s vyklenutou podrážkou a vysokým podpatkem, uvedená podmínka však musí být vždy zachována. 

Nedoporučuji dělat boty loutky příliš velké, loutka pak nechodí dobře. Stejné zásady platí i pro konstrukci 

marionety na nitích. Správně kloubená loutka na drátě umí sedět, klečet a do jisté míry i stát opřená sama, i když 

vahadlo pustíme. Loutka má lepší pohyby, pokud je noha od kyčle po koleno kratší než od kolena po chodidlo. 

Také ruce dávají lepší gesta, jsou-li od ramene po loket kratší než od lokte po dlaň. Ruce marionet na drátě 

nebývají kloubené v zápěstí, zato musí mít velmi volný pohyb v ramenou do všech stran i s možností protočení. 

Klasickým způsobem konstrukce je ponechat rukáv loutky v pažní části prázdný, a loket spojit s ramenem pouze 

kůží nebo provázkem. V rameni se paže připojuje k tělu až zcela seshora, aby při vztyčení ruky nad hlavu 

nedocházelo k nežádoucímu esovitému zalomení. 

Typickým prvkem marionety na drátě je ukazováček a palec spojený do očka, alespoň u pravé ruky. Tímto 

otvorem může procházet další nit kupříkladu k lemu dlouhého pláště nebo k široké sukni. Zatažením za tuto nit 

pak ruka loutky po ní sjede k tomuto místu a dalším tažením této niti loutka s kostýmem pohybuje, halí se do 

pláště nebo si podkasává sukni apod. Kromě těchto efektních pohybů je tento otvor v ruce použitelný na spoustu 

dalších triků. I když se zdají základní pohybové možnosti marionety na drátě poměrně chudé, zvláště ve 

srovnání se složitější loutkou na nitích, nepostrádá tato figura jistý půvab daný její starobylostí a sošností. 

Některé efekty s pomocí dalších přidaných nití mohou být o to překvapivější. Parádním kouskem je vytasení 

meče, které popisuji s vyobrazením na straně 10. Loutka může také mít otevírací ústa, vyplazovací jazyk, mrkací 

nebo koulecí oči a podobná překvapení, která se díky její dobré stabilitě realizují lépe než u marionety na nitích. 

Spojený palec a ukazováček slouží také ke hře s rekvizitou. Má-li loutka ze scény nějaký předmět odnést, naváže 

se tento předmět v místě, kde jej má loutka uchopit, na velmi dlouhou nit, která leží na podlaze jeviště a prochází 

oním otvorem v ruce loutky. Jak loutka přichází a blíží se, pomocník vodiče tuto nit stále odebírá a přitahuje. Až 

se loutka ocitne u předmětu, nit převezme vodič, a zatažením za ni loutka věc uchopí a odnese. Pro opačný 

případ (přinesení rekvizity na jeviště a ponechání na místě) je lepší opatřit ruku loutky háčkem a předmět očkem. 

Pokud se v inscenaci má vyskytovat jezdec na koni, přistupuje se ke konstrukci této speciální loutky tak, jako by 

celý kůň byl spodní částí jezdce. Těla jezdce a koně tvoří jeden celek. Nohy jezdce sedícího na koni se většinou 

dělají nepohyblivé, případně pouze s jednoduchým pohybem v koleně. Pokud má loutka v inscenaci na koně 

nasednout nebo z něj sesednout, obvykle jsou pro tuto hru vyrobeny tři loutky: samotný kůň, samotný rytíř a rytíř 

na koni. „Nasedání a sesedání“ se odehrává mimo pohled diváka (za kulisami). 
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Konstrukce marionety na drátě 
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Vahadlo marionety na drátě 

 

 

Vahadlo se drží za váleček a jeho protáčením 

mezi palcem a ostatními prsty se tvoří krok 

nohou. Vodicí drát prochází válečkem a za ním 

tvoří háček, za který se loutka dá zavěsit. To 

bylo důležité pro staré loutkáře, kteří ovládali 

všechny hrající figury sami (některé loutky po 

jejich příchodu na jeviště loutkář zavěsil na 

prospekt a pohyboval s nimi jen střídavě podle 

potřeby). 

 

Průměr drátu bývá obvykle 2,5 – 4 mm a volí se 

podle jeho délky a váhy loutky takový, aby se 

při hře příliš neprohýbal a loutkou se dalo dobře 

vládnout. 

 

Nit od rukou prochází očkem na konci drátu, 

proto lze obě ruce ovládat touto nití současně. 

Nití pro ovládání gest rukou může být i více, 

jednak na různých místech ruky loutky (jiné 

gesto dává kupříkladu nit navázaná na konec 

prstu), jednak mohou otvorem mezi spojeným 

palcem a ukazováčkem loutky nebo očkem na 

její dlani procházet a pokračovat k jinému místu 

na těle nebo oblečení loutky. 

Zatažením za příslušnou nit si pak loutka vždy 

přesně na toto místo sáhne (oko, ústa, nos, 

ucho, kapsa, okraj klobouku apod.). 

Případné další nitě pro ruce se připojují na 

vahadlo vpředu poblíž drátu. 

 

Nitě nohou se připojují ke stehnu loutky v jeho 

horní třetině. Nitě se kříží tak, že ty, které 

ovládají pohyby rukou, jsou vpředu. 

 

U historických loutek bývají často nitě nohou 

vedeny dutinkami skrz tělo a hlavu loutky. To 

loutkářům usnadňovalo převlékání loutky při 

údržbě kostýmu. 
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Marioneta s mečem 

 

 

Meč loutky nemůže být příliš dlouhý. Je 

zasunut v koženém závěsu přes rameno. 

Ten doporučuji připevnit k tělu hřebíčky.  

Loutkáři mívají obvykle nitě B a C navázané 

na hrazdičce (viz zmenšený obrázek níže), 

která je zavěšena zepředu na vahadle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nit A je navázána na ruce v obvyklém místě 

a ovládá pohyby pravé ruky bez meče. Nit B 

prochází zezadu dopředu otvorem v ruce 

loutky a je napojena na konec jílce meče. Nit 

C prochází závěsem meče a je napojena na 

jeho špičku. Nitě B a C jsou volně prověšeny 

a ovládání ruky se za normálních okolností 

neúčastní. 

Zatažením za nit B se ruka zvedne, přetočí 

malíkovou stranou vzhůru a po této niti sjede 

na jilec meče. Dalším tažením této nitě je 

meč vytahován ze závěsu i s rukou na jilci. 

Současně je třeba táhnout i za nit C, jejímž 

dotažením (poté co špička meče závěs 

opustí) se vytasený meč v ruce napřímí do 

svislé polohy. 

Vytasený meč již loutka vrátit zpátky neumí. 

Tento trik je vhodný spíše pro marionetu na 

drátě. 
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U loutky na nitích se dá 
použít i kolenní kloub na 
plochou kůži, podobný 
jako v lokti. Chůze loutky 
však není tak jistá. 

Varianty konstrukce kloubů marionet 

 

 

Ruce marionet na drátě obvykle nebývají pohyblivé v zápěstí. 

Pokud má loutka kostým, je nejlépe rukáv nad loktem nechat 

prázdný. Loketní kloub může být i s čepem, rozporem 

a osičkou (jako v koleně). U čtvrté varianty jsou díly ruky 

spojeny prázdnými textilními tunýlky. 

 

Loutka na drátě nemívá kloub v kotníku. V kyčli může být místo dřevěného jazyka 

silnější plochá kůže (asi jako z řemene do kalhot), loutka se pak může rozkročit. 

Pokud nechceme obvyklý kolenní kloub vyobrazený vlevo, můžeme použít 

kulový kloub s lamelou z ocelového plechu (vpravo). Obě konstrukce jsou 

vhodné i pro loutku na nitích 

U loutek na nitích je naopak pohyblivé 

zápěstí pravidlem. Dobrým řešením je 

kloub z ploché kůže. Ruka loutky může 

být i textilní (vycpaná). Pak je ale potřeba 

dovážit ji olovem. 
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Marioneta na nitích 

 

Konstrukce této loutky může být podobná marionetě na drátě, může však být i velmi odlišná. Zatímco loutky na 

drátě si představujeme jako dřevěné, řezbářsky pojaté figury, při konstrukci marionety na nitích se uplatní řada 

dalších materiálů. Výběr je velmi bohatý. Na jedné straně stojí dřevěná figura v podstatě stejná jako loutka na 

drátě, na druhé může stát textilní vycpaná panenka s klouby tvořenými jen prošitím, která může po dovážení 

některých partií olůvky a po navázání nitěmi na vahadlo docela dobře fungovat také. Mezi těmito dvěma krajními 

polohami leží široká škála možností. Kromě dřeva se používají často tvrdé i měkké pěněné materiály, odlévací 

hmoty, textil, kašírování atd. Marioneta na nitích má bohatší rejstřík pohybů v jemnějších nuancích. Obvyklá 

jsou u ní pohyblivá zápěstí a kotníky, výjimkou nebývá ani trup dělený na několik částí. Také krk loutky bývá 

oddělený od hlavy. Ovládání takové loutky je však mnohem náročnější. Obtížné je nejen tím, že loutka má více 

pohyblivých částí, ale do vztahu mezi hercem a postavou (vahadlem a loutkou) vstupují další faktory, jako je 

setrvačnost, zpoždění reakce loutky na pohyb vahadla a rovnováha těžiště loutky – tím míním, že některé 

pohyby jejích částí vedou k protipohybu celé figury (nohy), jiné jsou naopak loutkou následovány (ruce). 

Co bylo řečeno v předcházející kapitole o doporučených proporcích a zásadách tvarování určitých částí těla 

a o úhlech a rozsahu pohybu kloubů nohou marionety na drátě, to platí u loutky na nitích ve stejné míře. Pokud 

má loutka pohyblivé kotníky, je jejich pohyb jen malý. Marionetě na nitích prospívá jistá elasticita těla mezi 

rameny a kyčlemi, proto se tato část loutky někdy tvaruje z pěnové gumy nebo podobného materiálu. 

K důležitým podmínkám dobré funkce loutky se přidává další – vyvážení figury. Loutka má mít lehkou hlavu 

a nohy, tělo lehké nahoře a těžké dole. Těžší mají být také ruce v loktech a zejména v dlaních. Loutky se často 

dovažují olovem. Celkově loutka nemá být zbytečně těžká, hrát s ní je fyzicky docela náročné, neboť herec stále 

musí dodržovat přesnou rovinu dotyku s podlahou. Nemůže se o marionetu opřít jako o hůl, jak to občas může 

udělat jeho kolega s loutkou na drátě. Příliš lehká loutka ale nesmí být také, herec by neměl dostatečný cit pro 

její přesnou kontrolu. 

O navázání loutky, které má na její pohyby velký vliv, je pojednáno u obrázku vahadla na straně 13. Místa pro 

navázání rukou je třeba k docílení požadovaného gesta často experimentálně hledat. Nebývá výjimkou ani větší 

počet nití na jedné ruce pro různé pohyby. Loutka, kterou představuji na straně 12, je jednou z dlouhé řady 

možností, jak ke konstrukci marionety na nitích přistoupit. Je to osvědčený a dobře fungující typ, který byl 

používán na loutkářské katedře DAMU k výuce loutkoherců. Má dřevěnou hlavu a soustružený dutý krk, které 

jsou propojeny skrze hruď z pěnové gumy (mycí houby) s dřevěnými kyčlemi koženým kulatým řemenem (podle 

velikosti loutky asi 4 až 6 mm silným). Tento řemen je upevněn na temeni hlavy a v kyčlích loutky a drží celek 

hlavy a těla pohromadě. Ruce jsou kloubeny pomocí měkké kůže a připevněny v ramenech na destičku 

z překližky. Z tvrdší kůže jsou také horní jazyky nohou, loutka se tedy může i mírně rozkročit. Pohyblivost nohou 

v kotnících umožňuje loutce jemné nuance v postojích (pohupování se na špičkách, podupávání jednou patou 

apod.). 

K marionetové scéně patří také loutky čtyřnohých zvířat. Zde si dovolím jejich konstrukci ponechat na čtenářově 

fantazii, není to nic těžkého a žádné zvláštní úskalí zde neshledávám. Konstrukce nohou bývá v kolenním kloubu 

podobná jako u lidské figury, nesmíme zapomenout, že u přední nohy se ohýbají dozadu a u zadní dopředu. 

K tělu se nohy obvykle připojují na osičce ze strany. Krk zvířete se často dělá jako prázdný textilní tunýlek, jehož 

tvar udržují zevnitř všité prstence z drátu (typické u loutek draků). Pro vedení čtvernožců se používá odlišné 

vahadlo, vyobrazené na straně 14. 

Protože práce herců v marionetovém divadle znamená neustálé naklánění se přes zábradlí lávky, ze které se 

vodí loutky, nosí herci obvykle overal nebo kalhoty s laclem, které po madle zábradlí dobře kloužou. Pokrývka 

hlavy se žádná nenosí, bylo by trapné, kdyby spadla dolů do jeviště. 
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Konstrukce marionety na nitích 

 

 

 
 



13 
 

Standardní vahadlo marionety na nitích 

 

Vahadlo se drží v ruce za svislý váleček 

tak, že vodorovná výkyvná část ovlá-

dající pohyb nohou spočívá shora na 

palci a ukazováčku. Ostatní prsty vále-

ček obepínají a případně přidržují nitě 

ovládající ruce. 

Základní pohyby loutky, těla a hlavy 

jsou tvořeny nakláněním a otáčením 

celého vahadla. Předklon loutky, gesta 

rukou a pohyby dalších pohyblivých 

částí ovládá herec volnou rukou 

taháním za příslušné nitě. 

Čím je loutka členitější, tím je nití více a 

její ovládání se stává složitějším. 

Případné další nitě se umisťují podle 

logiky ovládání na již existující ráhénka, 

nebo na další tyčky v horní nebo dolní 

části vahadla. 

Pro pohled loutky vzhůru (navázání za 

nos) se přidává do spodní části vaha-

dla další vodorovná tyčka, směřující 

kupředu. 

Má-li loutka chodit pozpátku nebo dělat 

stojku na rukou, naváží se paty volně 

prověšenými nitěmi na hrazdičku, 

zavěšenou zezadu na stejném místě 

jako ramena – viz zmenšený obrázek 

dole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro transport je nejlépe loutku pod vahadlem několikrát zatočit. Nitě se tím stočí do šňůry a nezacuchají se. 
Loutka i s vahadlem se pak uloží do textilního pytlíku s horní stranou zdrhnutou do zavázaného tkalounu. 
Vzniklým otvorem vyčnívá hák na vahadle, za který se celek nosí, nebo při uskladnění zavěsí. 
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Horizontální vahadlo marionety na nitích 

pro loutky čtyřnohých zvířat 

 

Loutky zvířat bývají obvykle na nitích i v případě, že ostatní loutky v inscenaci jsou na drátě. 

 

 

 
 

Vahadlo pro čtyřnohé loutky je dvoudílné, každý díl se drží v jedné ruce. To, že nezůstává žádná ruka volná pro 

práci s nitěmi, příliš nevadí, protože téměř všechny pohyby zvířete zvládneme manipulací s celými vahadly. 

V případě potřeby je také možné menší vahadlo zavěsit na drát s háčkem na větším vahadle a dočasně tak 

jednu ruku uvolnit. Kýváním dvojitého kříže většího vahadla se tvoří krok všech čtyř nohou. Nitě zadních nohou 

jsou překřížené (nedělá se u mimochodníků, např. u slona a velblouda). Pohyby hlavy ovládáme menším 

vahadlem, jeho nakláněním a otáčením. Otevírání a zavírání tlamy je obsluhováno pákou, která se nazpět vrací 

gumičkou. Nit vedoucí k dolní čelisti prochází hlavou. 

 



15 
 

Javajkové divadlo 

 

 

Javajka je loutka nesená hercem nad hlavou, podobně jako maňásek. Ruka herce uvnitř loutky však netvoří její 

postavu přímo, nýbrž svírá vodidlo, jehož mechanismus zajišťuje nezávislý pohyb hlavy a těla loutky. Ruce 

loutky (podobné svou konstrukcí rukám marionety na nitích) jsou ovládány tyčkami (tzv. čempurity) drženými 

v druhé ruce herce. 

Název loutky pochází pravděpodobně od názvu ostrova Jáva, protože typ tohoto divadla je odvozen z tradičního 

divadla wayangů („wayang“ je indonéský výraz pro loutku a divadlo, slovo čempurit pochází také odtud), které 

existuje právě na Jávě. Javajka je z typů loutek uvedených v této publikaci nejmladší. Její první konstrukce 

vznikla v padesátých létech dvacátého století v moskevském Ústředním loutkovém divadle. 

Po druhé světové válce byla zřizována v bývalém Sovětském svazu za podpory státu početná loutková divadla, 

v nichž byl spatřován nejen vhodný druh zábavy, ale i možnost agitace mezi dětmi a mládeží. Jednalo se vesměs 

o divadla maňásková, pro jejichž vznik byla v zemi bohatá tradice v lidovém loutkářství s hlavní postavou 

Petrušky (ruské obdoby našeho Kašpárka). 

Brzy se ale ukázalo, že maňásek se nehodí pro každou tématiku (viz kapitolu o maňáskovém divadle). Proto byl 

hledán jiný typ loutky, schopný ztvárnit i závažnější témata a vhodný pro větší inscenační celky. Marionetové 

divadlo nepřicházelo v úvahu pro jeho komplikovanost a technickou náročnost, která byla hercům zvyklým 

zacházet s maňásky naprosto cizí. Tradiční marionetová divadla, známá v zemích západní Evropy odedávna, 

zde nikdy neexistovala. 

Období prvních desetiletí dvacátého století je charakteristické zájmem evropské odborné inteligence o exotická 

loutková divadla Japonska, Číny a Indonésie, podobně jako bylo výtvarné umění dálného východu Evropou 

objeveno jako nový inspirační zdroj v období secese. To jistě nebylo loutkářům moskevského divadla loutek 

neznámé. Zkombinováním poznatků o loutkářství Asie s loutkami tradičního indonéského divadla a se 

současnou technologií vznikl nový typ loutkového divadla a nová loutka – javajka. 

Javajkové divadlo se rozšířilo nejprve na území Sovětského svazu a (víceméně povinně) do zemí tzv. 

východního bloku a odtud postupně do dalších (i západoevropských) zemí, zejména do oblastí, kde nebyla silná 

tradice marionet. Dnes najdeme javajky v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku, 

Rumunsku a v zemích bývalé Jugoslávie, dále na západ pak zvláště ve Francii a Belgii, ale i v dalších zemích. 

Pronikly i za Atlantik. 

Javajky se dělí podle konstrukce do dvou základních skupin s rozdílným způsobem ovládání a odlišnou 

charakteristikou pohybů i odlišným výrazem. Z nedostatku vhodné terminologie je nazýváme typem A, jehož 

první konstrukce vznikla v Moskvě, a typem B, který je vynálezem českých loutkářů. U obou typů je v dutině 

uvnitř těla loutky vodidlo s rukojetí pistolového tvaru. Toto vodidlo je u javajky typu A spojeno s prodlouženým 

krkem loutky, u typu B s jejími rameny nebo trupem. To dává loutkám různou stylizaci pohybů. Javajka typu A 

maximálně využívá ohebnosti loutkářovy ruky v zápěstí, je konstrukčně jednodušší a méně poruchová. Javajka 

typu B je oproti tomu poněkud topornější a sošnější, její pohyb je více mechanizován. Pohyby hlavy a těla jsou 

nezávislejší. Jevištní čas javajek je srovnatelný s marionetami, javajka typu A se vyjadřuje poněkud rychleji, než 

loutka typu B. Příklady obvyklých konstrukcí javajek obou typů jsou vyobrazeny na stranách 16 a 17. 

Javajkami se může hrát za paravánem podobným jako pro maňásky, často se ale při inscenacích v divadle 

využívá také tzv. jevištní vany. Je to snížená část podlahy jeviště (zpravidla ve svislém směru pohyblivá), před 

níž pak paraván nemusí být tak vysoký (vlastně tvoří jen popředí dekorace). Často se využívá více paravánů 

s různými výškami. Využívají se i tahy a další mechanika jeviště. Oděv a obuv herců jsou stejné jako v divadle 

maňáskovém. 
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Konstrukce javajky typu A 

vodidlo spojeno s krkem loutky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U javajky typu A je vodidlo napevno spojeno 

s hlavou loutky a protáčí se uvnitř těla. 

Kašírovanou hlavou prochází váleček, který je 

hustě vinutým ocelovým perem spojen s vodidlem 

s pistolovou rukojetí. 

Ramena loutky jsou také kašírována papírem na 

pěněný polystyren (nebo jinou podobnou hmotu). 

Jejich základnu tvoří překližková přepážka, na 

kterou jsou připojeny ruce. Ramena se volně 

protáčejí na prstenci spojeném s vodidlem. Ten je 

vpředu přerušen mezerou, kterou prochází nit 

ovládající pomocí prstýnku sklánění hlavy. 

Ruce javajky jsou kloubeny měkkou kůží, musí se 

velmi lehce ohýbat. V dlani je z malíkové strany 

vydlabána štěrbina, do níž je zasunut zploštělý 

konec čempuritu s příčnou osičkou. 

Kostým javajky je tvořen košilkou z hladkého 

materiálu, na níž jsou všechny další díly našity 

zvenčí, podobně jako u maňáska. Ve spodním 

lemu košilky bývá zašitý řetízek. 

Vodící tyčky nazývané čempurity 
slouží k ovládání rukou a také (ne- 
přímo) k určování polohy těla loutky. 
Jsou dostatečně dlouhé, aby je herec 
mohl obě dvě držet volnou rukou 
překřížené asi v jedné třetině. Jejich 
dolní třetinu tvoří zploštělé dřevěné 
válečky asi 1 – 1,5 cm silné, které 

působí jako protiváha. 
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Konstrukce javajky typu B 

vodidlo spojeno pevně s rameny loutky 

 

 

Javajka typu B je větší než javajka typu A, protože ruka herce do ní není vsunuta tak daleko. Pistolová rukojeť 

vodidla je pevně spojena s rameny loutky. Hlava se pohybuje nezávisle na pohybech těla prostřednictvím 

mechanismu. 

Krk je nasazen výřezem na kulatou tyčku a upevněn příčnou osičkou, na které se hlava kývá dopředu a dozadu. 

Tato svislá tyčka prochází otvorem v základně ramen (překližkové přepážce) a její dolní konec se otáčí ve vývrtu 

v pistolové rukojeti. Proti nežádoucímu posuvu vzhůru je na tyčce pod ramenní přepážkou navlečen dřevěný 

kroužek. 

Otáčení a sklánění hlavy se řídí posuvným jezdcem, který je propojen s bradou loutky ocelovým táhlem. 

Stahováním jezdce dolů hlava přikyvuje, protáčením mezi palcem a ukazováčkem se hlava otáčí. Ve střední 

poloze může být hlava stabilizována vinutými pružinami, navlečenými nad a pod jezdcem (nezakresleno). 

Ruce a vodící tyčky – čempurity jsou stejné konstrukce jako u javajky typu A. Javajky typu A a B se v jedné 

inscenaci nekombinují, protože mají zcela odlišný charakter pohybů. 
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Stínové divadlo 

 

Stínohra je neprávem poněkud opomíjený typ loutkového divadla se zvláštní poetickou atmosférou, který má 

svůj původ v tradičním divadle čínském. Divadlo stínů patří také k dávným kulturám Indie, Indonésie a arabského 

světa. V Evropě se objevuje na počátku dvacátého století v souvislosti s tehdejším zájmem vzdělané veřejnosti 

o exotické umění dálného východu. 

Základním principem stínového divadla je oddělení zatemněného hlediště od jeviště průsvitnou projekční 

plochou, která je osvětlena ze zadní strany, a na níž jsou promítány stíny plochých loutek a dekoračních prvků. 

Loutky jsou herci animovány tak, aby stíny herců nedopadaly na projekční plochu. Loutky tradičních východních 

divadel byly obvykle ze ztuženého pergamenu nebo preparované kůže, bohatě filigránsky prořezávané nejen 

po obrysu, ale v celé ploše figury. Pergamenové loutky jsou částečně průsvitné, proto jejich stín může dostat 

i barevné zatónování. Jednotlivé pohyblivé části jsou svázány provázkem nebo spojeny nýty a ovládány na 

bambusových tyčkách nebo na drátech. 

Projekční plocha může být z průsvitného (nikoli průhledného) textilu, dnes také z plastové folie. Ta dává jasnější 

obraz, je však citlivější na poškození (protržení nebo promáčknutí), které se většinou nedá opravit. 

Podle způsobu osvětlení projekční plochy a ovládání loutek rozlišujeme v současné praxi stínohru čínskou 

a francouzskou. 

 

 

Čínská stínohra 

 

Tento druh stínového divadla v zásadě přejímá tradiční asijský systém. Mezi hledištěm a prostorem, kde se 

pohybují herci a loutky, je projekční plátno (asi jako v biografu). Dolní okraj projekční plochy je cca 100 – 120 

cm od podlahy jeviště. Nad horním okrajem projekční plochy (mimo směr pohledu diváků) je těsně za ní po celé 

její šířce umístěna řada světelných zdrojů. Může to být plechové korýtko se žárovkami nebo podobné zařízení, 

které dává světlo spíše měkké a rozptýlené. Stěny jeviště by měly být tmavé, aby nedocházelo ke světelným 

odrazům a plocha byla osvětlena pouze shora. 

Herci se pohybují za ní a ploché loutky ovládají pomocí tyček nebo drátů přímo před sebou. Jednu loutku může 

vodit (podle počtu ovládacích tyček) i více herců. Současné stínoherní loutky se od tradičního typu příliš 

konstrukčně neliší. Uplatní se zde navíc průsvitné a průhledné umělé hmoty (plexisklo), které mohou být 

pojednány transparentními barvami. 

Loutka musí být stále těsně přitisknuta na projekční plochu, aby dávala ostrý a přesný stín. Proto je pro čínskou 

stínohru vhodnější projekční plocha z textilu (nepoškrábe se tak snadno). I nepatrným oddálením loutky od 

plátna se její stín výrazně deformuje a posléze mizí. Stíny herců padají mimo plátno k jejich nohám. Také stíny 

vodících tyček téměř nejsou vidět. 

Ploché dekorační prvky jsou rovněž přitisknuté na plátno. Část dekorace může být umístěna také na straně 

diváků, případně i namalována na projekčním plátně. Ze strany diváků lze na projekční plochu promítat, oslabuje 

to však kontrast stínohry. Promítaný obraz se uplatní hlavně ve stínech. Výhodou čínské stínohry je konstrukční 

jednoduchost, vysoká spolehlivost loutek a jejich snadné ovládání. Herec má loutku přímo před sebou a dobře 

na ni vidí. Nevýhodou je nutnost stálého kontaktu loutky s plátnem, loutky se nemohou míjet. Vzhledem k tomu 

také jiná loutka představuje vždy pouze čelní pohled, jiná pravý nebo levý profil. Vyžaduje-li to režie, hraje jednu 

postavu více loutek (obvykle alespoň pravostranná a levostranná). Má-li loutka přejít za dekorací, která je 

k plátnu přitisknuta ze strany herců, musí se na nezbytnou dobu poněkud od plátna vzdálit a její obraz se na 

chvíli zdeformuje nebo zcela zmizí. Nelze-li se takové situaci raději vyhnout, provede se míjení velmi rychle, aby 

divák tento nedostatek nepostřehl. 
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Francouzská stínohra 

 

Název naznačuje, že tento typ divadla k nám přišel z Francie. Francouzi mu ovšem takto neříkají (podobně jako 

Vídeňák neví, co to je vídeňská káva). Základní rozdíl oproti čínské stínohře spočívá v tom, že projekční plocha 

je osvětlena jediným silným zdrojem, který je umístěn pod úrovní její spodní hrany, a to vzadu, uprostřed za 

jevištěm. Světelný zdroj je reflektor s optikou, nebo ještě lépe projektor. Loutky jsou ovládány na tyčkách zdola 

herci, kteří jsou ukryti pod úrovní projekční plochy v jevištní vaně. Herci menších postav nemusí nosit kothurny 

jako v divadle maňásků nebo javajek, protože výška jejich postavy může být kompenzována délkou vodidla 

loutky. 

Loutka pro francouzskou stínohru má zpravidla jednu hlavní nosnou tyč, která je dole zakončena držadlem. 

V jeho blízkosti se nacházejí různé páčky a vahadélka, jimiž herec prostřednictvím táhel a převodů pohybuje 

hlavou a případně i dalšími částmi loutky. Ruce loutky se někdy ovládají dalšími tyčkami, podobně jako u javajek. 

Loutku obvykle stačí ovládat jeden herec. Stíny vodících tyček ovšem divák vidí. Herec naopak nevidí příliš 

dobře pohyby loutky, která je nad jeho hlavou. Její hru kontroluje spíše pohledem na její stín na plátně. 

Při francouzské stínohře totiž loutka nemusí být těsně přitisknuta k projekční ploše, protože světelný projektor 

se chová, jako by světlo vycházelo z jednoho bodu, a dává ostrý stín v každé situaci. Loutky se pohybují naopak 

v jisté vzdálenosti od plátna, mohou se bez problémů míjet a vlastně ani nemusejí být zcela ploché. Pokud se 

loutka ke zdroji světla přiblíží, její stín se na plátně zvětší. Divák ji vnímá, jako by byla v popředí, i když ve 

skutečnosti je od něj dál. Hra loutek, kterou vidí divák (přesněji její stínový obraz na plátně) se odehrává pro něj 

v jediné rovině projekční plochy. Co je v popředí a co v pozadí rozlišuje divák jen ze souvislosti a jeho dojem 

nemusí být vždy v souladu se skutečností za plátnem. Také stín, který divák vnímá jako jeden tvar, vůbec nemusí 

být vrhán jedním předmětem. 

To podstatně rozšiřuje inscenační možnosti a snad i ospravedlňuje větší složitost francouzského systému. 

Loutky mohou mít některé části překlápěcí nebo otočné (hlavy). Také dekorace může mít překlápěcí nebo 

otočné prvky, které mění tvar jejího stínu. 

Osvětlovacím zdrojem může být i projektor, který promítá na plochu obraz, který divák vnímá jako scénické 

pozadí (ve stínech loutek se neobjeví). Na plátno lze promítat i zepředu, tuto projekci divák uvidí zřetelněji 

v místech stínů. Pokud se pokusíme použít zadní a přední projekci současně, může sice být výsledek zajímavý, 

těžko se však dá předem odhadnout. V tomto případě nefunguje přesně fyzikální míchání barev světel, spíše 

se dá říci, že zvítězí to světlo, které je silnější. Konečný výsledek také ovlivní stupeň průsvitnosti projekční 

plochy. Výsledný obraz na plátně bude pravděpodobně poskládán ze světlejších partií obrazů z přední a zadní 

projekce. V případě, že použijeme pro osvětlení projekční plochy více zdrojů, bude na ní od jedné loutky více 

stínů. 

Pokud budou tyto reflektory dávat světla různých barev, bude mít plocha 

barvu jednu, každý stín loutky bude však mít vlastní, jinou barvu. 

Barevná světla se nemíchají stejně jako barvy na papíře, kde všechny 

barvy dají smícháním dohromady barvu černou (tzv. subtraktivní 

míchání), ale obráceně, to znamená, že červené, zelené a modré světlo 

dává dohromady světlo bílé (tzv. aditivní míchání). Stínohru 

francouzského typu mohou úspěšně provozovat namísto loutek i živí 

herci. 

 

 

Míchání barevných světel 
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Černé divadlo 

 

V černém divadle pohybují osvětlenými loutkami neosvětlení černě oblečení herci, kteří nejsou na černém 

pozadí vidět. I černé divadlo má svůj původ v Asii. V Evropě se uplatnil tento princip nejprve v produkcích 

salonních kouzelníků a eskamotérů. Ti tento trik znali a ve svých vystoupeních využívali o desítky let dříve, než 

byla v Praze v roce 1950 založena první stálá černodivadelní scéna. Černé divadlo je v evropském prostoru 

zejména českou specialitou. 

Loutky se pohybují v rovině jevištního portálu před velmi temným prostorem jeviště za portálem. Po stranách 

portálu svítí proti sobě z pravé a levé strany řada silných reflektorů, řazených nad sebe do dvou věží. Jejich 

světelné kužely jsou ze strany hlediště i ze strany jeviště korigovány černými klapkami do úzké štěrbiny, aby jimi 

byla vysvícena jen jakási světelná stěna a světlo nedopadalo ani se neodráželo nikam jinam. Klapky bývají 

plechové, potažené černým sametem. Celé jeviště je ze všech stran také ošaceno černým sametem, který musí 

být naprosto čistý (pravidelně kartáčovaný a čištěný vysavačem). Také podlaha jeviště je černá. 

V tomto co nejčernějším prostoru se pohybují herci, rovněž celí oblečení v černém sametu. Herci nosí kalhoty 

a kabátek nebo kombinézu se zapínáním vzadu. Oděv je poměrně volného střihu, aby neomezoval v pohybu. 

Hlava je až po ramena překryta kuklou, která skrývá i obličej. Pouze před očima je malý obdélníkový průzor, 

zakrytý několika vrstvami černého tylu. Herci pod kuklou nosí ještě na hlavě navlečenou černou punčochu. Ta 

saje pot a brání tak tomu, aby byl skrz průzor v kukle vidět lesklý obličej. Také přes boty mívají návleky z černého 

sametu. Rukávy jsou staženy do gumiček. Na rukách mají herci černé trikotýnové rukavice. Člověk v tomto 

oblečení špatně vidí, špatně slyší a je mu horko. 

Loutky se pohybují v reflektory vysvícené oblasti a jsou ovládány pomocí tyček herci, stojícími za nimi v černém 

prostoru. Jednu loutku může ovládat i více herců. Černodivadelní loutka má v zádech dutinu, do které zezadu 

zasahuje ruka herce a svírá vodidlo, kterým se ovládají pohyby hlavy. Mechanismus může být podobný javajce. 

Z loktů a patiček loutky vedou dozadu vodící tyčky. Jindy může být konstrukce loutky jednodušší, když prostě 

od každého pohyblivého dílu vede dozadu jedna ovládací tyčka. Je to v zásadě stejný způsob vedení, jako 

u čínské stínohry. Vodící tyčky jsou také polepené černým sametem. Takové loutky bývají často celé z textilu 

(kromě mechaniky). 

Portálové okno v černém divadle mívá po obvodu řadu žárovek nebo neonovou trubici, dnes častěji LED pásku, 

která svítí do hlediště po celou dobu představení. Není to ozdoba, toto osvětlení sehraje důležitou úlohu 

v okamžicích, kdy na scéně není žádná loutka. Ve chvíli, kdy by totiž scéna jako celek potemněla, oči diváků by 

snížené hladině světla přivykly, a byli by zřetelně vidět herci na černém pozadí, kteří být vidět nemají. Černé 

divadlo se nehodí na příliš dlouhé inscenační celky bez přestávky, neboť unavuje zrak diváka. 

 

 

Luminiscence 

 

V dnešní černodivadelní scéně se využívá jevu, zvaného luminiscence. Jde o fyzikální jev, kdy některé materiály, 

osvětlené neviditelným ultrafialovým světlem (vlastně tedy pro lidské oko pořád ve tmě), odrážejí světlo (září) 

ve viditelném spektru. Většinou je to stejná nebo podobná barva, jakou mají i na normálním světle. Nazýváme 

je materiály luminiscenčními neboli luminofory. 

Při použití v divadle se nejedná o tvrdé ultrafialové záření, způsobující kupř. opálení kůže (ve velkých dávkách 

nebezpečné), ale jde o tzv. studené UV světlo, které leží spektrálně velmi blízko viditelnému modrému světlu 

a je zcela neškodné. Zkratka UV pochází z anglického výrazu ultraviolet, dnes se také často objevuje termín 

„black light“. Existuje řada materiálů, které jsou luminiscenční samy o sobě, k dostání jsou také speciální 

luminiscenční barvy a barviva. 
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V ultrafialovém světle září namodrale většina bílých textilií, nebo materiálů často praných v pracích prostředcích 

pro bílé prádlo. Ty totiž také obsahují luminofor. Září také některé umělé hmoty, mezi nimi i bílé zubní plomby. 

Kdo byl někdy na diskotéce, ví, o čem mluvím. 

V černém divadle, kde se používá UV osvětlení, ztrácí osvětlovací věže po stranách portálu svůj význam, 

protože tato modernější technologie je nahrazuje. Na současných černodivadelních scénách se většinou již 

nepoužívají a prostor portálu se osvětluje jednodušším způsobem (běžnou světelnou rampou apod.) pouze UV 

světlem. Některé černodivadelní soubory však oba způsoby osvětlení kombinují. Průnik neviditelného UV světla 

do hloubky temného prostoru jeviště samozřejmě nijak nevadí. Pouze ještě stoupají nároky na jeho čistotu (často 

září kdejaké smetí). 

Zdroji UV světla bývaly v minulosti zejména výbojky a později zářivkové trubice. Výhodou výbojek je jejich 

vysoký výkon, který postačí pro vysvícení celého jeviště obvykle jen dvěma zdroji (zprava a zleva kvůli vyjasnění 

stínů). Nevýhoda spočívá v tom, že po zapnutí se několik minut žhaví, než začnou naplno svítit. Také po zhasnutí 

jejich světlo nějakou dobu doznívá. Před opětovným rozsvícením musí výbojka vychladnout. Proto se výbojky 

musely montovat do reflektorů se žaluziemi, kterými se jejich světlo dá regulovat okamžitě. V současnosti jsou 

tyto výbojky nahrazovány UV LED reflektory, které tato omezení nemají, neprodukují skoro žádné teplo a mají 

oproti zastaralým výbojkám nepatrnou spotřebu. Dodává je kupříkladu firma STAIRVILLE z USA. 

UV zářivky vyrábí americká firma SYLVANIA a německá OSRAM jako zdroje k přisvícení pokojových rostlin 

v prostorách s nedostatečným osvětlením pro jejich vegetaci (hotelové haly apod.). V běžném obchodě se 

nedostanou a musí se objednat u specializovaného prodejce. Jsou levnější, avšak méně výkonné. Pro malé 

scény jich však několik postačí. Další výhodou je, že se téměř nezahřívají a na jevišti netopí. V současné době 

existují i tzv. „úsporné žárovky“ v ultrafialovém provedení, dodávané zejména firmou OMNILUX. Existuje také 

řada asijských výrobců těchto UV zdrojů, ovšem různé kvality. 

Většina UV světelných zdrojů je charakteristická tzv. stroboskopickým efektem. Ten spočívá v tom, že rychlé 

pohyby jimi osvětlených luminiscenčních objektů jsou lidským okem rozkládány na fáze (jako když rychle 

pohybujeme nataženými prsty sem a tam před svítící televizní obrazovkou). Je to způsobeno tím, že světlo není 

nepřetržité, nýbrž bliká padesátkrát za vteřinu podle kmitočtu střídavého proudu elektrické sítě. Na sítnici 

lidského oka však viděný obraz chviličku doznívá (čím je kontrastnější, tím déle) a oko tak zaznamenává několik 

odděleně osvětlených fází pohybu současně. S tím je třeba v inscenaci s využitím luminiscence počítat (někdy 

se to dá i využít). 

Efekty a triky černého a luminiscenčního divadla se do jisté míry mohou uplatnit i na divadle se živými herci 

(objevování se a mizení předmětů a postav, létání apod.). 

 

 

 

Závěrem si dovolím doufat, že toto čtení nebylo snad úplně nezajímavé, a že čtenáři může být prvním ukázáním 

směru při jeho setkání s úkolem, týkajícím se loutkového divadla. V jeho kreativním řešení mu přeji úspěch. 

 

https://www.thomann.de/cz/stairville_bel1_battery_event_light_15w_461293.htm

