
!eské loutkové rodinné a spolkové divadlo 1900 – 1950

Loutky a loutková divadla ze sbírky Marie a Pavla Jiráskov"ch

„Kdy# se Svaz osv$tov" zm$nil roku 1925 v Masaryk%v lidov"chovn" ústav, ji# tehdy 
bylo usilováno, aby bylo p&esn$ zji't$no, kde v'ude je loutkové divadlo, jaké a od kdy 
hraje. To bylo uznáno jak z d%vod% statistick"ch, tak pro ú(ely studijní, jako# i pro 
zji't$ní rozvoje loutkového divadelnictví. V roce 1927 za(ala soustavná statistická 
akce pomocí dotazník% za ú(inné spolupráce 'kolních inspektor% a osv$tov"ch sbor%. 
V"sledek 'et&ení byl, #e se v roce 1928 zjistilo 2600 loutkov"ch divadel v na'í 
republice.“

Sokolov, Václav. O vzniku a (innosti Loutká&ského soust&ed$ní a# do roku 1935. 
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  V"roba loutek pat&ila k (eské tradici, i kdy# v pr%b$hu staletí se obliba loutek 
m$nila. Za nejslavn$j'í období této obliby je pova#ována první polovina minulého 
století, kdy malé loutkové divadlo nesm$lo chyb$t tém$& v #ádné (eské rodin$ (i 
'kole, ale stejn$ tak (asto se loutkové divadlo hrálo v ka#dé sokolovn$, orlovn$, 
t$locvi(n$ d$lnick"ch jednot i v prostorách církví. Popularita loutkového divadla  
v !echách a na Morav$  vedla v 1. polovin$ 20. století k zna(nému roz'í&ení 
rodinn"ch a spolkov"ch loutkov"ch divadel, pro n$# byly hojn$ sériov$ vyráb$ny 
loutky, dekorace a vydávány hry.  Tato divadla s mo#ností v"m$ny kulis m$la rozm$ry 
od mal"ch tit$rn"ch scén 30 x 40 cm a# po velkorysá proscénia 120 x 160 cm velká, 
ur(ená p&edev'ím pro divadelní (innost spolk% (i 'kol.

Jestli#e si p&edstavíme, #e koncem dvacát"ch let pravideln$ hrálo na území tehdej'í 
!eskoslovenské republiky p&es dva a p%l tisíce evidovan"ch loutkov"ch divadel 
spolkov"ch a 'kolních a nejmén$ podobn" po(et divadel rodinn"ch, a m$la li by 
ka#dá ze scén pouh"ch dvacet loutek, pak nám po(et loutek vychází nejmén$ na sto 
tisíc a to u# lze bez nadsázky hovo&it o masové produkci um$leckopr%myslové 
scénografie pro ochotnickou loutká&skou sféru. Divadelní historik Jaroslav Blecha 
k tomu dodává: „Ochotnické divadelnictví v'eobecn$ znamená v divadelní kultu&e 
osobit" jev, kter" v procesu formování divadla sehrává stejn$ d%le#itou roli jako 
divadlo profesionální. Z hlediska estetické funkce se dokonce takovéto rozli'ování jeví 
bezp&edm$tn"m.“ Ka#dopádn$ takové roz'í&ení loutkového divadla si vy#ádalo 
mohutnou sériovou produkci, ve které p&eva#oval p&ísn$ typologick" a z po(átku 
realistick" styl. Praxe jednotliv"ch loutká&sk"ch firem byla tém$& shodná. Men'í 
loutky se v$t'inou odlévaly nebo ma(kaly do forem (hlavy, ruce, nohy) zpravidla ze 
sádry, nebo ze speciální hmoty, na kterou existovaly utajované firemní recepty. Na 
zakázku se také &ezaly ze d&eva podle kresebn"ch typov"ch návrh% nebo modelov"ch 
hlav, zejména v$t'í loutky, nebo specifické figury (nap&. zví&átka). Polychromie se 
provád$la ru(n$. Firmy nabízely loutky kompletní, p$kn$ kost"mované, nebo levn$j'í 
polotovary. Typizované velikosti se pohybovaly od 18 do 50 cm. 



1870 – 1900

  Celá druhá polovina devatenáctého století je rámována na jedné stran$ bohat"m 
provozem tradi(ního marionetového divadla ko(ovn"ch loutká&% p&edev'ím na 
venkov$, na stran$ druhé zase nar%stajícími pokusy bohat'ích a vzd$lan$j'ích vrstev, 
zejména 'lechty, bohatého m$')anstva a bur#oazie, ale také um$lc% a u(itel%, o 
domácí hraní loutkového divadla z libosti. Pravidelné provozování operního (i 
dramatického divadla, tak, jak je známe ze 'lechtick"ch sídel v dob$ barokní, u# 
v druhé polovin$ 19. století neexistovalo. Ale mimo&ádná obliba literatury a divadla 
v této dob$ vedla ke  vzniku mnoha zámeck"ch a m$')ansk"ch loutkov"ch scén, 
ur(en"ch nejen k u'lechtilé kratochvíli, ale také intenzivn$ k v"chovn"ch ú(el%m, 
tedy pro d$ti. K dispozici byly tehdy bu* ti't$né produkty tzv. papírového divadla, 
mal"ch domácích loutkov"ch scének, které u# od po(átku 19. století ve st&ední 
Evrop$ vyráb$lo n$kolik proslul"ch n$meck"ch a rakousk"ch firem (nap&. Gustav 
Kühn, Oehmigke § Riemschneider,  Robrahn § Co., J.F. Schreiber, Matthäus und Josef 
Trensensky a dal'í) nebo mohlo vzniknout p%vodní loutkové divadlo, jeho# v"tvarná 
úrove+ závisela na finan(ních mo#nostech objednavatele a umu tv%rce. Zatímco v 
„papírov"ch divadlech“ se hrálo nej(ast$ji také s plo'n"mi papírov"mi loutkami nebo 
mal"mi „dupa(kami“, modelovan"mi loute(kami bez mo#nosti ovládání pohybu – 
které jen dupou, u v$t'ích divadel vznikaly mnohdy pozoruhodné artefakty. 
!asto byli k jejich zhotovení oslovováni skute(ní malí&i, loutky dodávali &ezbá&i 
betlém%, sakrálních plastik, ale známe také osobité loutky, které vytvo&ili rodi(e sv"m 
d$tem z toho, co d%m dal. P&irozen$, #e se do jejich  tvorby siln$ promítla zku'enost 
s marionetami ko(ovn"ch marionetá&%. K úplné emancipaci tohoto typu loutkového 
divadla do'lo a# na po(átku p&í'tího století. 

1900 – 1910

  P&esto#e u# od konce 19. století probíhal v (eské um$lecké spole(nosti proces 
o#ivení a vzk&í'ení loutkové kultury  - pozd$ji historiky ozna(ovan" jako loutká&ská 
renesance – k záva#n$j'ím posun%m v oblasti loutká&ské scénografie dosud nedo'lo. 
Na jedné stran$ zde stály soukromé snahy domácích intelektuálních nebo rodinn"ch 
divadel s pokusy, které byly spí'e kopírováním velk"ch scén, na stran$ druhé  to byl 
vznik mnoha „amatérsk"ch“ divadel z libosti, soubor% nejr%zn$j'í kvality a orientace, 
které v'ak p&evá#n$ vyu#ívaly divadel i figur odkoupen"ch od ko(ovn"ch marionetá&% 
nebo si je pro své pot&eby daly &ezat a malovat u tv%rc%, kte&í pracovali nadále 
v loutká&ském kánonu 19. století. Ti zpravidla zachovávali nejen technologickou 
man"ru, ale i loutkovou (i scénickou typologii, vycházející z repertoáru lidov"ch 
marionetá&% 19. století. P&esto se v ústraní mezi krou#ky intelektuál% rozvíjely první 
reformní snahy o probuzení loutkového divadla jako moderního um$ní. Také mezi 
p&íznivci, zajímajícími se o loutkové divadlo byli vyznava(i tradice a proti nim 
experimentující nováto&i. Boj mezi tradicionalisty a reformátory vypukl naplno je't$ 
p&ed I. sv$tovou válkou v oblasti rodinn"ch a spolkov"ch loutkov"ch divadel a po 
válce u# bylo jasné, kam se bude (eské loutká&ství vyvíjet. 



1910 – 1920

  Opravdu (eské rodinné a spolkové loutkové divadlo se za(alo rozvíjet teprve po roce 
1911 po ne(ekaném spole(enském úsp$chu První loutká&ské v"stavy v Kinského 
sadech v Praze. V"stava byla pod vedením loutká&ského historika Jind&icha Veselého 
bezprost&edním podn$tem ke vzniku !eského svazu p&átel loutkového divadla, kter" 
soust&edil progresivní (eskou inteligenci o(arovanou loutká&stvím a vzáp$tí publikoval 
sv%j manifest v historicky prvním (ísle (asopisu !esk" loutká&. V provolání „Co 
chceme?“  z roku 1912 nalezneme u# v podstat$ v'echny zásadní po#adavky pro 
konstituování (eského moderního loutkového divadla, v(etn$ nezbytnosti vytvo&ení 
(esk"ch um$leck"ch rodinn"ch a spolkov"ch divadélek a loutek.
  P&edlohami prvních (esk"ch sériov$ vyráb$n"ch loutek se tak staly p&irozen$ kresby 
národního malí&e Mikolá'e Al'e a n$které figury p%vodních marionet Mat$je 
Kopeckého. Jejich v"robu zavedl Loutká&sk" závod Antonína Münzberga a v prosinci 
roku 1912 byla v prodeji v !eském lidovém knihkupectví u Springra jejich první série. 
Tyto „Al'ovky“ m$ly  lehce karikující a humorn" ráz, kter" spole(n$ s jemnou 
modelací a pe(liv"m kost"mováním byl klí(em k jejich nezm$rnému úsp$chu. 
Spojením Al'ov"ch loutek s první sérií „Dekorací (esk"ch um$lc%“, kterou vydal !esk" 
svaz p&átel loutkového divadla u A.Vítka v Praze o rok pozd$ji,  vzniklo moderní 
rodinné (i spolkové divadlo, které se ujalo pod ozna(ením „Ale'ovo divadlo“.  O 
presti#i dekorací sv$d(í i to, #e se na jejich tvorb$  postupn$ podílelo 22 
profesionálních v"tvarník% a vzniklo tak typové stavebnicové divadlo, které rozvíjeno 
a dopl+ováno mohlo slou#it i n$kolik desetiletí. 

1920 – 1930

  Po I. sv$tové válce na základ$ úsp$chu „Ale'ova loutkového divadla“ i dobového 
vnímání loutky jako typicky národního d$dictví za(ala ohromná produkce divadel a 
loutek v ustálen"ch velikostech  18-25-35 cm n$kolika firmami, ale i mnoha 
jednotlivci s v$t'í (i men'í um$leckou hodnotou. Nejznám$j'ími producenty 
pr%myslov"ch loutek byli: Antonín Münzberg, Modr" & ,anda, firma Jana a Eli'ky 
Králov"ch s ochrannou zna(kou JEKA,  pra#ské nakladatelství A. Storch syn. Stejn$ 
jako loutky ve dvacát"ch letech produkovaly loutká&ské firmy nová ti't$ná divadla s 
dekoracemi více formát% pro loutky r%zné velikosti (18, 25, 35, 45-50 cm). Autorem 
p&edlohy takového uceleného souboru jednotného v"tvarného rázu b"val (asto 
profesionální v"tvarník. S firmou Antonín Münzberg nap&íklad trvale spolupracoval 'éf 
v"pravy Národního divadla, akademick" malí& Karel -tapfer, akademick" malí& Vít 
Skála tvo&il dekorace pro firmy Modr" & ,anda  a A. Storch syn,  ilustrátor Artu' 
Scheiner pro nakladatelství Jos. R. Vilímka a podobn$. Firmy, které se zab"valy 
v"robou loutek a divadel, v$t'inou zárove+ vydávaly podrobné katalogy sv"ch 
v"robk%, vybavené d%kladn"m obrazov"m materiálem. 
Dekorace a loutky prod$laly b$hem dvacát"ch let zna(n" v"voj. Dekorace pro'ly 
cestou od realismu a# po náznakové funk(ní scény, nejen zcela opro't$né, ale 
po(ítající ji# s kruhov"m horizontem, &e'ením pomocí sv$telné (i látkové atmosféry. 
Také loutky na prahu t&icát"ch let m$ly za sebou odvá#n" v"voj. P&esto#e se je't$ 
mnohde hrálo s loutkami na drátu, (ast$ji se pou#ívala technologie záv$s% „na 
nitkách“, která podle zp%sob% a míst uchycení umo#+ovala rozsáhlé mo#nosti 
loutkového pohybu. Také tvarosloví loutek pro'lo v"vojem od realistické &ezby, p&es 
stylizované loutky a# k opro't$n"m funkcionalistick"m soustru#en"m náznakov"m 
loutkám. 



1930 – 1940

  Po(átkem t&icát"ch let byl vy(erpány podn$ty, které plynuly ze srovnávání se 
s tradi(ním loutká&stvím. !eské loutká&ství bylo tehdy spí'e prost&ednictvím UNIMY a 
hostování cizích loutká&sk"ch soubor% konfrontováno se sv$tov"m loutká&sk"m 
v"vojem a také více reagovalo na podn$ty (eského (inoherního divadla. Generace 
loutká&%, která nastoupila, se orientovala na nejnov$j'í divadelní  trendy 
prost&ednictvím nov$ vznikající moderní loutká&ské dramaturgie a zejména i re#ie. 
Postupn$ opou't$la iluzivní hledisko a nahrazovala je neiluzivními postupy. Re#isé&i a 
v"tvarníci si za(ali uv$domovat, #e jim loutkové divadlo nabízí mo#nost úplné 
um$lecké jednoty od dekorací a# po scénické postavy. Vytvá&ely se p&edpoklady pro 
pojetí loutkové inscenace jako jednolitého a ned$litelného um$leckého celku - 
divadelního artefaktu. Do'lo k neuv$&itelnému roz'í&ení spolkov"ch loutkov"ch scén, 
Loutká&ské soust&ed$ní p&i Masarykov$ lidov"chovném ústavu jich registrovalo p&es 
t&i tisíce, p&i(em# v$t'ina z nich se inspirovala tvorbou tzv. „um$leck"ch scén“. 
Loutká&'tí v"tvarníci m$li ve t&icát"ch letech k dispozici také rozsáhlou literaturu, 
zab"vající se odborn$ technologií jevi't$, scénováním i anatomií loutky. Informace o 
v"voji jevi'tní marionetové i ma+áskové konstrukce byly pravideln$ zejména díky 
Janu Malíkovi publikovány v revui Loutká&. V"voj prob$hl od reformních základních 
typ% p&es lávkové typy a# po ochozové typy bez horizontu, s horizontem (i s to(nou.  
Také loutky procházely b$hem t&icát"ch let záva#n"mi v"tvarn"mi i technologick"mi 
zm$nami,  tvá&e nov"ch loutek byly stylizovány ve více (i mén$ funk(ním 
zjednodu'ení typu opro't$n"m (i naopak karikaturním zp%sobem a jejich t$la 
zav$'ená na nitích umo#+ovala celou &adu konstruk(ních fines. 

1940 – 1950

  Do tohoto slibného v"voje v'ak krut$ zasáhla válka s okupací (esk"ch zemí a 
vznikem tzv. protektorátu !echy a Morava. Nejprve do'lo ke zni(ení asi (tvrtiny 
(esk"ch loutkov"ch divadel, nacházejících se v (eském pohrani(í anexí obsazeném 
N$mci, dal'í divadla byla zni(ena zákazem (innosti Sokola (1941) a po té i Orla. V té 
dob$ „etapa amatérského loutká&ství“ vrcholila. Znovu se mohla p&ita#livost loutky 
naplno projevit a# po druhé sv$tové válce, ale to u# byl v"voj (eského loutká&ství  
spjat hlavn$ s profesionalizací (esk"ch loutkov"ch divadel a (esk"m hra(ká&sk"m 
pr%myslem. Po roce 1948 se (eské loutká&ství ocitlo na rozcestí. Legislativní a 
materiální podmínky mu sice neb"vale p&ály (nov"m divadelním zákonem toti# vznikla 
profesionální loutková divadla v dne'ním slova smyslu a také skv$lá studia 
loutkového filmu), ale na druhé stran$ je loutká&ství vystavováno politicky 
motivovan"m tlak%m, jako ostatn$ v'echna dal'í odv$tví (eského um$ní. Jeho 
d%sledkem bylo ru'ení amatérsk"ch soubor% Orla, DTJ a nakonec po roce 1948 i !OS 
a p&esouvání jejich fundu do loutká&sk"ch soubor% ROH a !SM. P&es mnohé 
vynikající funkcionalistické designy v"pravy i loutek z t$sn$ povále(ného období je 
nakonec v$t'ina divadel nucena s politick"m posv$cením ke spodov"m loutkám: 
r%zn"m typ%m ma+ásk%, ale je't$ více k jak"msi odleh(en"m marionetám, veden"m 
zespodu na pru#n"ch drátech ((esky nazvan"m javajky) i p&ebírání jak sov$tského 
repertoáru, tak i inscena(ní stylu, ze kterého se vymanilo a# koncem 'edesát"ch let.



O sbírce

  V'echna divadla a loutky na v"stav$  jsou ze sbírky v"tvarnice Marie Jiráskové a 
re#iséra dokumentaristy Pavla Jiráska. 
    Absolventka Katedry alternativního a loutkového Divadla pra#ské DAMU Marie 
Jirásková je známá jako scénografka,  která spolupracuje s &adou divadel a od roku 
1996 p%sobí jako pedagog v atelieru scénografie divadelní fakulty JAMU v Brn$. 
Soub$#n$ se scénografií se v$nuje volné tvorb$, kterou prezentuje na spole(n"ch i 
samostatn"ch v"stavách u nás i v zahrani(í. 
     Absolvent  estetiky a hudební v$dy na Filozofické fakult$ MU Pavel Jirásek se 
vyprofiloval jako re#isér dokumentarista, pravideln$ spolupracující s !T. Je nejen 
autorem magazín% o kultu&e a um$ní (Styl, Kultura.cz, Divadlo #ije), ale zejména 
autorem oce+ovan"ch dokumentárních film% z oblasti um$ní, kultury a spole(nosti. 
    Dnes jsou oba známí jako sb$ratelé a badatelé v oblasti (esk"ch historick"ch 
loutek, loutkov"ch divadel a d&ev$n"ch hra(ek. Loutky a loutká&skou scénografii 
za(ali studovat a sbírat v polovin$ osmdesát"ch let, kdy jejich jedin"m divadlem bylo 
d$dictví po d$de(kovi - prvorepublikovém cejchovním ú&edníkovi Otakaru Jiráskovi –  
-tapferovo divadlo s loutkami od Antonína Münzberga. 

  Po dvaceti letech je jejich sbírka ucelenou kolekcí zam$&enou p&edev'ím na tzv. 
rodinné a spolkové divadlo od konce 19. století a# do roku 1950. Na rozdíl od muzeí 
podporovan"ch ve&ejn"mi financemi a granty vytvo&ili rozsáhlou sbírku vlastními 
prost&edky i nemal"m úsilím restaurátorsk"m, valná v$t'ina loutká&sk"ch artefakt% je 
toti# nalezena zpravidla ve zna(n$ po'kozeném stavu. Marie a Pavel Jiráskovi o 
historick"ch loutkách také pí'í a ú(astní se &ady v"stavních projekt% u nás i v cizin$, 
dlouhodob$ spolupracují s Odd$lením d$jin divadla MZM v Brn$, zejména s 
divadelním historikem Jaroslavem Blechou. Mezi jejich presti#ní v"stavní autorské 
projekty pat&í zejména „D%m pln" loutek" Palác 'lechti(en, Brno 1996, „Full House of 
Puppets" Centro kulturistico Macau, !ína 1999, „!eská loutka" Císa&ská konírna 
Pra#ského hradu 2002 a  Moravská galerie Brno 2003,  "Vánoce s loutkami", 
Letohrádek Mitrovsk"ch Brno 2008,  "Od Ka'para k (ertu", Masarykovo muzeum, 
Hodonín 2009.
   Mnohé z divadel a loutek, získan"ch Marií a Pavlem Jiráskov"mi v"zkumem 
v terénu pro soukromou sbírku, p&e'lo do majetku Divadelního odd$lení MZM. Tyto 
historicky cenné památky se staly sou(ástí sbírek druhé nejstar'í muzejní instituce 
v !R, kde budou zachovány jako kulturní d$dictví pro dal'í generace. 
V minulém roce Pavel Jirásek a Jaroslav Blecha vydali spole(n$ s fotografem 
Václavem Jiráskem v"pravnou knihu !eská loutka, Marie Jirásková loutkám v$novala 
svou diserta(ní práci Vizualita (eského loutkového divadla v první polovin$ 20. století. 
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