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Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu  
do Seznamu nemateriálních statků  

tradiční a lidové kultury České republiky 
 
 

 
A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 

 
1. Název statku tradiční a lidové kultury navrhovaného k zápisu do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky (dále jen Seznam):    

Východočeské loutkářství 

2. Periodicita projevu statku 
Východočeské loutkářství je fenomén, který existuje kontinuálně, a jeho aktivity jsou 

rytmizovány standardními divadelními sezónami. Od svých počátků ve druhé polovině 

18. století tradiční kočovní marionetáři, jejichž největší rozšíření spadá do 19. století, 

hráli intenzivně a soustavně podle místních podmínek. Amatérští loutkáři od konce      

19. století uváděli svá představení o sobotách a nedělích především pro děti, které 

neměly téměř jiné možnosti divadelních zážitků. V současnosti v Královéhradeckém       

a Pardubickém kraji působí amatérské loutkářské soubory ve čtyřech desítkách obcí a 

měst, někde však existuje i několik souborů zároveň (např. v Hradci Králové, Jaroměři, 

Svitavách). Řada z nich se každoročně a na špičkové úrovni účastní Loutkářské 

Chrudimi (zal. 1951), jedné z nejvýznamnějších a nejstarších amatérských loutkářských 

přehlídek nejen u nás, ale i v Evropě. Živou kontinuitu východočeského loutkářství 

rozvíjejí i dvě profesionální instituce: Divadlo DRAK (od r. 1958), včetně interaktivní 

expozice Labyrint (od r. 2010), a Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (zal. v r. 

1972).   

3. Stručný popis statku:1  

Východočeské loutkářství představuje nehmotný kulturní statek – v češtině provozované 

loutkové divadlo ve všech svých historických podobách a rozmanitých projevech. Slučuje 

dovednosti slovesné (literární), dramatické, dramaturgické, inscenační, režijní, herecké, 

resp. loutkoherecké, interpretační, scénografické, výtvarné a hudební. Po celou dobu své 

existence je vnímáno jako významný fenomén, který se stal neodmyslitelnou součástí 

širšího kulturního dědictví českého národa. Tento původně umělý produkt profesionálních 

divadelníků znamenal v českém kontextu v produkcích kočovných marionetářů vůbec 

                                                           
1 Stručný popis statku obsahuje vlastní popis statku, stupeň autenticity, historický přehled vývoje statku, popis 
jeho funkcí, užité materiály a technologie apod. 
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první kontakt širších lidových vrstev s mimofolklorní divadelní kulturou. Svému publiku 

se čeští loutkáři snažili poskytnout kolektivně sdílený emocionální prožitek světa.  

V širším smyslu tato společensko – kulturní funkce našla zejména v 19. století 

mimořádnou odezvu v lidovém prostředí, které přijalo její formy, styl a vyjadřovací 

prostředky jako projev blízký jeho vlastnímu chápaní uměleckého projevu. Marionetové 

divadlo jakožto interpretační umění, neodmyslitelně spojené také s profesionální 

řemeslnou i lidovou tvorbou (řezba, omalování a kostýmování loutek, malba dekorací), 

vytvořilo nesmírně silnou a pevnou tradici loutkového divadla, která se projevuje 

nepřetržitě doposud ve dvou vzájemně se ovlivňujících a prostupujících liniích 

 – lidové (amatérské loutkářství ve všech aspektech) a profesionální (statutární divadla, 

nezávislé skupiny a sólisté) – a je permanentně modifikována experimenty, originálními 

tvůrčími snahami a trendy. Právě silné a pevné vědomí tradice, z něhož roste obliba 

loutkového divadla a důvěra v možnosti loutek naplňovat zmíněnou společensko - 

kulturní funkci přes změny forem a stylů, přesahuje intenzivně do dnešních dnů a vytváří 

velmi plodné podhoubí pro další uměleckou tvorbu. 

V oblasti východních Čech s přesahem do Podkrkonoší našlo loutkářství neobvykle 

„úrodnou půdu“. V tvorbě zdejších loutkářů se spojuje v jeden celek myšlenkové 

bohatství a kreativní potence se zručností a dovedností řemeslnou. Východočeské 

loutkářství oplývá bohatstvím osobitých textových námětů předávaných z generace        

na generaci, ovlivněných specifickou geomorfologickou, historickou i národností 

charakteristikou kraje. Je těsně svázáno s řezbářskou, výtvarnou a interpretační tradicí, 

která se dynamicky proměňuje v dobovém kontextu. V současnosti zde má své výrazné 

nositele ve všech uvažovaných sférách včetně instituce, která se zabývá jeho reflexí. 

Evidentně zde existuje řada specifických atributů, které zdejší loutkářskou tradici výrazně 

ozvláštňují a posilují a zasluhují mimořádné pozornosti (významní místní loutkáři            

a rodiny, výrazně zvýšená intenzita jejich činnosti oproti jiným oblastem, historicky 

doložený první český loutkář J. J. Brát, specifické lokální proměny původního repertoáru, 

věhlasná řezbářská dílna Suchardů v Nové Pace, loutkářská firma APAS v Josefově, 

mezinárodně proslulé Divadlo DRAK v Hradci Králové, jednotlivé skupiny volně 

působících umělců, v rámci celé republiky nejpočetnější loutkářské amatérské soubory, 

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, festival amatérského loutkového divadla 

Loutkářská Chrudim aj.). 
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4. Zeměpisná lokalizace výskytu statku:2  

Od svých počátků se loutkové divadlo v oblasti východních Čech, zahrnující dnešní 

Pardubický a Královéhradecký kraj i přilehlé Podkrkonoší, hrálo téměř v celém regionu. 

Z nejstaršího období se v archivech dochovaly doklady o působení kočovných 

marionetářů na Náchodsku (zejména ve Studnici a v Náchodě), v Kuksu, v Litomyšli,      

v Libčanech na Královéhradecku, ve Vrchlabí a v Rychnově nad Kněžnou. V 19. století 

byl nárůst loutkářské činnosti tak velký, že můžeme předpokládat loutková představení 

téměř ve všech městech a obcích oblasti. S řezbářskou činností výrobců loutek je spojena 

zejména Dobruška a Stará a Nová Paka. S rozvojem ochotnického loutkářství se loutkové 

divadlo rozšířilo jak do měst, tak téměř do každé vesnice. K významným střediskům 

ochotnického loutkářství patřily zejména: Hradec Králové, Sobotka, Hronov, Jaroměř, 

Vysoké nad Jizerou, Svatoňovice, Heřmanův Městec, Polička, Chrudim ad. Od roku 1958 

působí v Hradci Králové profesionální loutkové Divadlo DRAK, které se svou tvorbou 

stalo centrem loutkářských aktivit, podněcující také amatérskou činnost – zejména 

hradeckých souborů DNO, HAD, Jesličky či svitavských souborů Céčko, „Cis“ a 

Dramatické školičky. Místem setkávání amatérských loutkářů se stala Chrudim, kde se od 

roku 1951 uskutečňuje pravidelně celostátní přehlídka amatérských souborů Loutkářská 

Chrudim. Důležitou institucí pro studium a poznání loutkářské tradice a současného 

vývoje je Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi. 

5. Identifikace nositele statku:  
Nositeli statku jsou někteří členové amatérských loutkářských souborů v uvedených 

městech a obcích Královéhradeckého a Pardubického kraje (viz příloha č. 2 a – mapa), 

jejichž úplný výčet není možné v tomto materiálu publikovat (řádově jde o stovky jmen a 

navíc se tato jména mohou měnit). Jako nositelé (garanti existence kulturního statku) jsou 

uvedeni členové Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství. Jako 

příloha č. 1c je k tomuto nominačnímu dokumentu přiložen jejich souhlas s nominací 

prostřednictvím předsedkyně občanského sdružení Jany Dražďákové a rovněž Stanovy 

zmíněného Sdružení.   

 

a) je-li jím fyzická osoba: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 

                                                           
2 Kraj (kraje), okres (okresy), obec (obce), část obce. 
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Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas nositele statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli statku:3 
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a 
redokumentace statku,   
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem.  
Datum  a podpis: 
 
b) je-li jím právnická osoba: 
Jméno/název:  
Sídlo (adresa):  
Identifikační číslo: 
Statutární orgán: 
Kontaktní telefon:  
 
Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství 

Rokitanského č. p. 71/8 

Hradec Králové 500 03 

IČO 22760814 

Jana Dražďáková 

Tel.: +420 604 912 758 

E-mail: jana.drazdakova@email.cz 

 
 
6. Souhlas nositele/nositelů statku s periodickou redokumentací: 
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou 
Národním ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se 
zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích 
uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury. 
 

                                                           
3 Osobním údajem je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů myšlena jakákoliv informace 
týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Zpracováním osobních údajů pak jakákoliv operace nebo 
soustava operací, které správce nebo zpracovatel údajů systematicky provádějí s osobními údaji, a to 
automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, 
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, 
šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Citlivým údajem je 
pak takový osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, 
členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním 
stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. 

mailto:jana.drazdakova@email.cz
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Datum:…………………………………. Podpis:……………………………….. 
 
Jana Dražďáková, předsedkyně občanského Sdružení pro podporu tradic 
východočeského loutkářství 
 
7. Autor statku, je-li znám:   

Autor statku není znám. 

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas autora statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o autorovi statku:4 
Autor statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a 
redokumentace statku,   
b)  dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem. 
Datum a podpis: 

8. Souhlas autora statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:  
Autor statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění. 
Datum a podpis: 
9. Držitel práv k užití statku, existují-li tato práva:  

Tato práva neexistují. 

a) je-li jím fyzická osoba: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas držitele práv k užití statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o 
držiteli práv k užití statku, je-li jím fyzická osoba:5 
Držitel práv k užití statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 

                                                           
4 Viz poznámka č. 3. 
5 Viz poznámka č. 3. 
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zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a 
redokumentace statku,   
b)  dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem. 
Datum a podpis: 
b) je-li jím právnická osoba: 
Jméno/název: 
Sídlo (adresa): 
Identifikační číslo: 
Statutární orgán: 
Kontaktní telefon: 
Kontaktní e-mail: 
 

10. Souhlas držitele práv k užití statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho 
zveřejnění:  
Držitel práv k užití statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho 
zveřejnění. 
Datum a podpis: 
 
 
11. Časové zařazení statku: 

První období vývoje českého loutkového divadla ve východních Čechách spadá do druhé 

pol. 18. století. Nejstarší známý český loutkář Jan Jiří Brát ze Studnice u Náchoda začal 

hrát s loutkami asi v 60. letech 18. století, i když nelze vyloučit i nějaké jeho předchůdce. 

Výrazný rozvoj loutkářství zde nastal koncem 18. století a začátkem 19. století, kdy se 

postupně stabilizoval inscenační styl kočovných marionetářů i základ jejich repertoáru. 

Tento typický styl i repertoár si tradiční marionetáři uchovali v podstatě do pol. 20. st.,  

i když již koncem 19. století nastává nová vývojová etapa, pro kterou je charakteristická 

činnost loutkářských ochotníků.  

Třetí vývojová etapa souvisí se společenskými a kulturními změnami po druhé světové 

válce a její charakter je v celé republice, a proto i ve východních Čechách, dán novým 

divadelním zákonem, na jehož základě se všechny amatérské soubory musely začlenit 

do rámce společenských organizací (např. odborové organizace, tělovýchovné 

organizace, Sokol aj). I když mluvíme o třech vývojových etapách, odpovídajícím 

proměnám doby, estetického cítění publika a z toho plynoucím novým funkcím, je 

naprosto zřejmá kontinuita tohoto divadelního fenoménu, jak se projevuje ve vztahu 

k loutce, řezbářské tradici i v inspiraci stoletou zkušeností tradičních loutkářů, kteří se 
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intuitivně dopracovali k poznání specifických zákonů loutkářské tvorby.  

12. Taxonomické zařazení statku: 

Taxonomické zařazení východočeského loutkářství vychází z obecné taxonomie umění. 

Podle materiálu svých vyjadřovacích prostředků je loutkové divadlo jedním z druhů 

divadla (vedle činoherního, hudebního, pohybového atd.). Základním prvkem druhové a 

žánrové identifikace je loutka jako dominantní vyjadřovací prostředek. Loutka je hercem 

ovládaný, pohyblivý („animace“) objekt, který prostřednictvím pohybu, případně i 

hlasovým projevem herce, zastupuje na jevišti jednající subjekt, tedy dramatickou postavu 

v nejširším slova smyslu.   

 

Z historického hlediska dominovaly v jednotlivých obdobích technologicky různé typy 

loutek. V 18. a 19. století to byly ve východočeském loutkářství marionety. Současné 

trendy směřují k využití dalších typů a také k odkryté animaci, vzájemné spoluhře i 

konfrontaci herce a loutky na jevišti. Nelze to ovšem chápat jako odklon od tradice, ale 

jako zdůraznění primární antiiluzivní divadelnosti, k níž směřuje loutkové divadlo od 

svých historických kořenů.   

 

V amatérské etapě vývoje českého loutkářství, která se začala formovat ve východních 

Čechách a přilehlém Podkrkonoší v 19. století, se projevil vliv působení kočovných 

loutkářů ve velmi silné aktivitě ochotníků. Podle statistických údajů Masarykova 

lidovýchovného ústavu patřila zdejší oblast jako celek k nejproduktivnějším v republice a 

tato tradice pokračuje dodnes. V četnosti forem představuje nominovaný statek 

republikovou špičku. Jeho dalším podstatným rysem vždy byla snaha po originalitě a 

odvaha hledat vlastní autory.  

 

Ozvěny loutkářské tradice přináší každoročně přehlídka českých amatérských 

loutkářských souborů Loutkářská Chrudim, která patří mezi nejstarší přehlídky tohoto 

druhu ve světě vůbec. Zcela mimořádný význam má pak Muzeum loutkářských kultur 

v Chrudimi; kromě historie loutkářství u nás i v zahraničí se systematicky zabývá i 

dokumentací současné tvorby - amatérské, poloprofesionální i profesionální. 

13. Objektivní faktory ohrožující statek, pokud existují: 

Loutkové divadlo je stejně jako ostatní druhy divadla založeno na bezprostředním 

kontaktu mezi herci a publikem. Přináší divákům kolektivně procítěné zážitky, diváci 
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však zároveň svou přítomností a svými reakcemi ovlivňují výkony herců, kteří vnímají 

publikum. Tato – ve sféře umění – jedinečná komunikace (divadelní kontakt) je 

charakteristickým rysem divadla a zdrojem jeho působivosti.  

 

Z tohoto hlediska lze vnímat současný nápor reprodukčně - mediálních zábavných 

produkcí jako faktor, který svou lehkou přístupností může ohrožovat loutkové divadlo 

v jeho podstatě, ovšem nemůže jej nikdy nahradit. 

 

Pokud se týče amatérských souborů je nutno si uvědomit, že nejen představují 

pokračování staleté tradice; významným aspektem jejich činnosti je i fakt, že vedle 

konečného výsledku tvorby, tedy představení, je důležitý i samotný proces přípravy 

inscenace jako prostředek rozvoje tvořivosti, fantazie, obohacování osobnosti                   

a seberealizace členů souborů. To jsou důvody, pro které je třeba kontaktní loutkářství 

celé oblasti přiměřeně podporovat. 

 

V současné době se ozývá stále více hlasů kritizujících ubývání, či dokonce potlačování 

nejrůznějších tradičních forem, resp. technologií loutkového divadla a jeho žánrů. Tzv. 

alternativní divadlo, které vyjadřovací prostředky loutkového divadla v současnosti 

využívá, pracuje zejména s výtvarně-divadelní metaforou a využívá spíše loutky                 

– „animované objekty“ a netradiční loutkářské techniky. Souvisí to zcela jistě s řadou 

dobových trendů nejen u nás, ale i v zahraničí a rovněž s proměnou metody výuky na 

Katedře alternativního a loutkového divadla, DAMU, kdy je loutkářské praxi věnována 

menší pozornost než v uplynulých desetiletích.  

 

„Ohroženými druhy“ jsou nejenom animační techniky různých forem loutkového divadla 

(marionety, maňásci, javajky, stínové divadlo) u loutkoherců, ale také technologie             

a výroba loutek včetně scénografie. Situaci neřeší ani tříletá Vyšší odborná herecká škola 

v Praze, a tak jsou oporou opravdu jen profesionální loutková divadla, která tyto techniky 

inspirativně využívají, a zejména pak amatérské soubory a ZUŠ právě 

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, které mají i v této oblasti bohatou a úspěšnou 

tradici. 
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14. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku statku, existují-li tato rizika: 

Opatření k zachování nominovaného statku by se měla odehrávat ve třech rovinách: 

I. Na úrovni jednotlivých občanských sdružení v Královéhradeckém kraji a Pardubickém 

kraji: týká se především Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství, 

Volného sdružení východočeských divadelníků, Klubu přátel Divadla Jesličky v Hradci 

Králové, Sdružení profesionálních loutkářů, Českého středisko UNIMA a dále městských 

a obecních úřadů. 

 

II. Na úrovni odborných institucí: týká se především Národního ústavu lidové kultury    

ve Strážnici, dále NIPOSu (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, dále 

jen NIPOS), Střediska amatérské kultury IMPULSu (dále jen IMPULS) a Muzea 

loutkářských kultur v Chrudimi. 

 

III. Na úrovni Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje a Ministerstva kultury 

České republiky. 

 

ad I) Opatření k zachování nominovaného statku na úrovni jednotlivých občanských 

sdružení, která zastupují zejména amatérské, ale i profesionální loutkáře 

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 

• Dotyčné městské a obecní úřady budou v rámci svých možností podporovat 

východočeské loutkářství, a to prostřednictvím dotačního systému: formou 

zvýhodněných pronájmů divadelních sálů, finanční podporou průběžného 

vzdělávání, propagace a publikační činnosti, bez nichž by se mohla vytratit znalost 

této tradice, včetně technologie a výroby loutek, kostýmů i kulis. Dále 

poskytnutím finančních prostředků na nezbytnou opravu loutek, kostýmů, 

divadelních rekvizit a opon či záchranu jedinečných sbírek z pozůstalosti 

východočeských loutkářů či loutkářských souborů. 

• Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství ve spolupráci s Klubem  

přátel Divadla Jesličky připraví pro Český rozhlas Praha - Dvojka cyklus 

vyprávění „Když jsem vandroval, muzika hrála“. Dosud nezveřejněná zvuková 
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nahrávka, dokumentující východočeské loutkářství prostřednictvím vzpomínek  

někdejšího ředitele Divadla DRAK Jana Dvořáka, byla pořízena v roce 2003 

v Divadle Jesličky v Hradci Králové.  

Termín: listopad – prosinec 2012 

ad II) Opatření k zachování nominovaného statku na úrovni odborných institucí: Národní 

ústav lidové kultury ve Strážnici. 

A. Aktivity Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici  

A. 1. Dle metodiky tohoto seznamu. 

 

B. NIPOS a IMPULS 

B. 1 Tato informační a poradenská střediska budou i nadále pečovat o rozvoj amatérského 

loutkářství v obou krajích, a to zejména ve dvou směrech. Prvním z nich je nabídka 

neformálního vzdělávání v oboru ve formě dlouhodobých i krátkodobých kurzů a dále 

teoretických i praktických dílen a seminářů v rámci každoročního festivalu Loutkářská 

Chrudim, určených všem loutkářským specializacím. Druhým je vytváření příležitostí 

k veřejné prezentaci a odborné evaluaci umělecké tvorby jak na regionálních přehlídkách 

(IMPULS), tak vybraných nejlepších souborů z obou krajů na Loutkářské Chrudimi 

(NIPOS). NIPOS doplní tyto formy o systematické budování databází loutkářských 

souborů, osobností, inscenací a přehlídek a o publikační prostor pro amatérské loutkové 

divadlo na stránkách časopisů Amatérské scéna a Tvořivá dramatika.  

 

B 2. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 

Tato významná instituce bude i nadále pokračovat v akviziční činnosti; unikátní sbírky 

bude prezentovat a popularizovat prostřednictvím publikační a výstavní činnosti. Rovněž 

bude systematicky pokračovat ve výzkumu a dokumentaci v oblasti amatérské a 

profesionální loutkářské tvorby. V nové koncepci muzea je zohledněna rozmanitější 

spolupráce s veřejností. Vedení muzea počítá např. s řezbářskými kurzy a s dokumentací 

práce slavných řezbářských loutkářských rodů (zejména Suchardů) z východních Čech 

s vazbou na umělce inspirované jejich odkazem (František Vítek, Věra Říčařová, Jaroslav 

Doležal a další); amatérským loutkářským souborům nabízí možnost účinkování přímo 

v interiéru historického Mydlářovského domu. 
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ad III) Opatření k zachování nominovaného statku na úrovni Krajského úřadu 

Pardubického kraje a Ministerstva kultury České republiky. 

A. Opatření k zachování nominovaného statku na úrovni Královéhradeckého kraje a 

Pardubického kraje 

A.1. Jednotlivé amatérské loutkové soubory se budou moci zapojit do dotačního 

programu na podporu lokálních kulturních událostí Královéhradeckého kraje a 

Pardubického kraje a dále na podporu edukativních programů s důrazem na vzdělávání 

nejmladší generace loutkářů prostřednictvím propojení už existujících vzdělávacích 

středisek v dané oblasti (ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové – Jesličky, ZUŠ F. A. 

Šporka v Jaroměři, ZUŠ Žamberk, Vyšší odborná škola pedagogická v Litomyšli, 

Hudební školička Svitavy aj.) 

Termín: průběžně, dotační programy pro daný kalendářní rok 

 

A 2. Královéhradecký i Pardubický kraj budou využívat nominovaný statek k propagaci 

lidové kultury kraje. Fenomén východočeského loutkářství zařadí jako významný prvek 

lidové tradiční kultury v propagačních materiálech včetně publikací souvisejících 

s cestovním ruchem. 

Termín: průběžně 

• Královéhradecký a Pardubický kraj poskytnou záštitu Knihovně města Hradce 

Králové, která ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP – region 08 

Východní Čechy uspořádá soutěž výtvarných prací s názvem Východočeská 

loutka. Soutěž je určena žákům základních škol a základních uměleckých škol 

Královéhradeckého a Pardubického kraje.  

Termín vyhlášení výsledků: září 2012 

 

• Královéhradecký kraj podpoří v Comoedien-Hausu v Kuksu vznik expozice  

Polizinello-galerie loutek z dílny řezbáře Jiřího Nachlingera, inspirované 

kukskou loutkářskou barokní tradicí. 

Termín: 2013 

 



12 
 

  

• Královéhradecký kraj poskytne záštitu výstavě Rodinná loutková divadla, 

pořádané Muzeem východních Čech v Hradci Králové, a při této příležitosti 

finančně podpoří vznik propagačního letáku.  

Termín: 7. 2. – 19. 5. 2013 

 

• Královéhradecký kraj a Pardubický kraj finančně podpoří vznik propagačního 

DVD, které představí genezi východočeského loutkářství a jeho živou kontinuitu. 

Termín: červen - červenec 2012 

 

B. Opatření k zachování nominovaného statku na úrovni Ministerstva kultury České 

republiky 

B. 1. Subvence v rámci výběrového dotačního řízení na podporu tradiční lidové kultury 

na projekty týkající se východočeského loutkářství v Královéhradeckém kraji a 

Pardubickém kraji s přesahem do Podkrkonoší s důrazem na vzdělávání generace 

nejmladších loutkářů prostřednictvím propojení vzdělávacích středisek při ZUŠ v oblasti 

východních Čech.   

Termín: průběžně 

B. 2. Vytvoření samostatné kategorie v rámci výběrového dotačního řízení na podporu 

tradiční lidové kultury věnované podpoře statků zapsaných v  Seznamu nemateriálních 

statků tradiční a lidové kultury a v Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního 

dědictví lidstva. 

Termín: do 5 let 

B. 3. Vedení agendy spojené se zřízením Seznamu nemateriálních statků tradiční a 

lidové kultury České republiky. 

Termín: průběžně 

 

B. 4. Poskytne záštitu a finančně podpoří výstavu a odborné sympozium na téma Od 

tradice k současnosti (fenomén českého loutkářství od pol. 19. století do poloviny 20. 

století) – společný projekt Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a 

Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové a 
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Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi a dalšími odbornými pracovišti mimo oblast 

východních Čech, které ve svých sbírkách opatrují cenné loutkářské artefakty z tohoto 

regionu. Unikátní záměr by mohl získat finanční podporu také z fondů EU.  

Termín: 2014 – 2015 
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15. Prameny, literatura a odkazy na dokumentační materiál, který není přímou přílohou 
tohoto listu: 

Prameny 

Adekvátní část sbírkového fondu Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. 

Adekvátní část sbírkového fondu Národního muzea v Praze, divadelního oddělení. 

Adekvátní část sbírkového fondu Moravského zemského muzea v Brně, oddělení dějin 

divadla. 

Archiv Institutu umění – divadelního ústavu (Praha). 

Privátní loutkářská sbírka Jiřího Vorla (Praha, nyní v majetku Aleny Vorlové). 

Privátní loutkářská sbírka Milana Knížáka (Praha). 

Archiv Sdružení pro vydávání časopisu loutkář (Praha). 

Národní archiv Praha. 

Oblastní státní archiv Zámrsk. 

Okresní státní archiv Náchod. 

Okresní státní archiv Hradec Králové. 

Okresní státní archiv Jičín. 

Okresní státní archivy v příslušné oblasti. 

Literatura 

BARTOŠ, J.: Staré loutkářské rukopisy rodiny Majznerů. Loutková scéna, 1947/48, s. 

24n. 

BARTOŠ, J.: Loutkářská kronika. Orbis, Praha 1963. 

BLECHA, J. - JIRÁSEK, P. - JIRÁSEK, V. : Česká loutka. Kant, Praha 2008. 

BLECHA, J.: Rodinná loutková divadélka, skromné stánky múz. Moravské zemské 

muzeum, Brno 2009. 

BLECHA, J.: Nástin historie českého loutkového divadla. CERM, Brno 1998. 

CÍSAŘ, J. a kol. : Cesty českého amatérského divadla. NIPOS, Praha 1998.  
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ČERNÝ, F. : Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického 

klubu, č. 9, Hradec Králové 1995. 

ČERNÝ, F. : Divadelní život v Jaroměři. Praha 2003. 

ČESAL, M., KLÍMA, M: Drak. Hradec Králové 1983. 

Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha 2000.  

DUBSKÁ, A.: Dvě století českého loutkářství. Akademie múzických umění, Praha 2004. 

DUBSKÁ, A.: K vývojové problematice českého loutkového divadla ve 20. a 30. letech 

dvacátého století. Kandidátská práce. Praha 1971, rkp. Knihovna Divadelního ústavu 

v Praze. 

DUBSKÁ, A.: Cesty loutkářů Brátů a Pratte Evropou 18. a 19. století. Akademie 

múzických umění, Praha 2011. 

DVOŘÁK, V. J.: Matěj, Máťa, Matýsek aneb šestá generace rodu Kopeckých. Hradec 

Králové 2005. 

FRANKOVÁ, M.: Půlstoletí úpického loutkářství. Rodným krajem 2001, č. 22. 

KLÍMA, M., MAKONJ, K.: Josef Krofta – inscenační dílo. Praha 2003.  

KNÍŽÁK, M.: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na 

Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950. Praha 2005. 

KROFTA, J.: Babylonská věž. Pražská scéna, Praha 1993. 

KRONIKA loutkového divadla Sokola v Jaroměři, 1920-1961. Jaroměř LS Boďi. 

MALÍKOVÁ, N., EXNAROVÁ, A.: Svět loutek včera a dnes. MLK, Chrudim 1997. 

MAREŠOVÁ, S.: Česká loutkářská scénografie 70. a 80. let. Praha 1987. 

MICHÁLEK, F. : Lidé a loutky. Hradec Králové 1944. 

NOVÁK, J.: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. SAL SČDO, Praha 1983. 

PAVLÍKOVÁ, Ž. : Naše loutkové divadlo. In Památník 150leté činnosti divadelní ve 

Vysokém nad Jizerou. Vysoké nad Jizerou 1936, s. 70-72. 

RICHTER, L.: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha 2001. 

RICHTER, L.: Loutkářská Chrudim 2001-2011, Praha 2011. 

RICHTER, L.: C Svitavy aneb fenomén, který přináší radost a inspiraci, in Divadlo svítící 
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do tmy. Praha NIPOS 2007. 

SLAVÍK, B. : U Suchardů. KRUH, Hradec Králové 1973. 

SCHUTZ, O.: Prameny stálého loutkového divadla v Chrudimi. Strojopis, MLK 

Chrudim. 

SAMŠIŇÁK, K.: O loutkách a loutkářích na Sobotecku. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 

1983. 

ŠRÁMKOVÁ, V. – VALENTA, J. a kol.: Místopis českého amatérského divadla (I. a II.). 

NIPOS, Praha 2001, 2002. 

TAŠNER, A.: Loutkář za mřížemi gestapa, Náchod 1946. 

TESAŘ, Z.: Ochotnické loutkářské soubory na Královéhradecku. Dipl. práce, Katedra 

alternativního a loutkového divadla DAMU, Praha 2003. 

VESELÝ, J.: Ze slovníku dřevěného herectva loutkářské dynastie Maiznerovy. 

Národopisný věstník českoslovanský 1913, s. 38n. 

ŽALUDOVÁ, V.: Muzeum loutkářských kultur. Chrudim 1989. 
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B. ZDŮVODNĚNÍ  KANDIDATURY 

 
Hlavní podmínky pro zapsání statku do Seznamu, jejichž plnění musí být popsáno, jsou 
mimo jiné: 
Statek je 

a) dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci a 
b) je součástí nehmotného kulturního dědictví tak, jak je definováno v bodě 2 tohoto 

Metodického pokynu a 
c) je vysoce autentický a  
d) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které statek nese, a to zejména 

z pohledu historie, etnologie, kulturní antropologie aj. sociálních věd apod. 
      nebo 
e) je vysoce reprezentativní vzhledem k podobným statkům v regionu, nebo v celém 

státě, pokud jsou podobné statky rozšířeny po celém jeho území. 
Dále statek: 

f) je vysoce reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, 
zejména z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity; 

g) je navržen k zápisu na Seznam na základě účasti společenství nebo jiných skupin, 
popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného statku a s jejich 
svobodným, předběžným a poučeným souhlasem. 

 

Východočeské loutkářství tvoří důležitou vývojovou větev v dějinách českého divadla. 

Jeho tradice se kontinuálně rozvíjí a od svých počátků nikdy nebyla přerušena, přičemž – 

na rozdíl od jiných regionů České republiky – dodnes rovnoměrně pokrývá téměř celé 

území východních Čech.  

Navrhovaný statek je nedílnou součástí života veškeré společnosti (není tu vymezená 

vrstva zájemců), a to ne pouze jedenkrát ročně, jak tomu bývá u folklorních fenoménů, 

ale v průběhu celého roku. Je zdrojem její kulturní rozmanitosti, estetických norem i 

vzdělávání  (především dětí) a spoluutváří kulturní identitu obyvatel regionu. Svým 

aktérům i svému obecenstvu (a to bez rozdílu věku) poskytuje bezprostřední citové 

prožitky, podněcuje fantazii a metaforickou obrazivost, při čemž jsou uplatněny prvky 

tradičního i moderního loutkářství. V tomto smyslu východočeské loutkářství nabízí 

významové mnohovrstevné umělecké sdělení, odpovídající složitosti současného světa, a 

působí jako protipól zkomercializované zábavné mediální produkce.  

V předcházejících kapitolách jsme zdůraznili, že nominovaný statek – tento původně 

umělý produkt živnostensky rodinných kočovných divadelníků druhé poloviny 18. století 

– našel právě v oblasti východních Čech neobvykle „úrodnou půdu“ (významní místní 

loutkáři a rodiny, historicky doložený první český loutkář J. J. Brát, věhlasná řezbářská 
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dílna Suchardů v Nové Pace, specifické lokální proměny původního repertoáru 

marionetového divadla; první doložená hra pro neprofesionální loutkové divadlo – 

masopustní fraška Koš (1838) z pera M. D. Rettigové; loutkářská firma APAS v Josefově, 

mezinárodně proslulé Divadlo DRAK v Hradci Králové, Muzeum loutkářských kultur 

v Chrudimi, 61letý festival amatérského loutkového divadla Loutkářská Chrudim aj.).  

Nejvýraznější odezvy v lidovém prostředí se však nominovaný statek dočkal v 19. století, 

kdy se začala formovat amatérská etapa vývoje východočeského loutkářství. Podle 

statistických údajů Masarykova lidovýchovného ústavu patřila zdejší oblast jako celek 

vůbec k nejproduktivnějším v republice. Vedle zprostředkování kulturních a estetických 

zážitků ochotničtí loutkáři upevňovali i soudržnost a sounáležitost lokálního společenství. 

Tato společensko-kulturní funkce, často provázená i funkcí reprezentativní, se dostává do 

popředí také v dnešní době.   

I když lze i v jiných regionech České republiky hovořit o fenoménu loutkářství, můžeme 

výjimečnost navrhovaného statku ve východních Čechách doložit nesmírně silnou, 

pevnou a zcela ojedinělou tradicí loutkového divadla, která se projevuje nepřetržitě 

doposud ve dvou vzájemně se ovlivňujících a prostupujících liniích: amatérské loutkářství 

ve všech aspektech a profesionální linie (statutární Divadlo DRAK, nezávislé skupiny a 

sólisté). Tato tradice je permanentně modifikována experimenty, originálními tvůrčími 

snahami a trendy.  

V současnosti představuje loutkové divadlo ve východních Čechách celorepublikovou 

špičku jak v profesionální (nepřetržitě od 60. let XX. století), tak i v amatérské oblasti. 

Více než třetina inscenací vybraných na jednotlivé ročníky prestižní Loutkářské Chrudimi 

je z pravidla právě z Královéhradeckého a Pardubického kraje.  

Loutkářská Chrudim je každoročním vyvrcholením veškerého amatérského 

loutkářského snažení. Patří mezi nejstarší přehlídky tohoto druhu v Evropě, pravidelně se 

jí účastní více než dvě stovky souborů z celé republiky a je otevřena i profesionálům. Jde 

o jedinou loutkářskou přehlídku na světě, na niž se žádný soubor nemůže sám přihlásit,  

každý uchazeč musí projít několikastupňovým postupovým systémem.  

Loutkářská Chrudim má významnou roli také v neformálním vzdělávání loutkářů 

(v seminářích se setkávají amatéři i profesionálové; ti druzí jako inspirace a vedoucí 

festivalových tvůrčích dílen).  
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Právě tato autentická symbióza amatérského a profesionálního loutkářství – jinde 

v Čechách zcela ojedinělá – je jedním z charakteristických znaků nominovaného statku a 

utváří jeho  jedinečnost. Zdejší amatéři jsou přirozeným, stálým a živým zdrojem nových 

sil progresivních profesionálních loutkářských i dalších divadelních souborů nejen ve 

východních Čechách, ale i po celé republice. Fenomén východočeského loutkářství 

vnímají jako svébytnou kulturu specifického regionu. Dokládají to mimo jiné i 

přiloženými dokumenty, v nichž souhlasí s nominací východočeského loutkářství k zápisu 

do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR.     
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C. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

 
 
Jméno či název navrhovatele a datum předložení návrhu: 
Lubomír Franc 
Hejtman Královéhradeckého kraje 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové  
 
 
Datum:………………………  Podpis:………………………………………………. 
 
 
 
Radko Martínek 
Hejtman Pardubického kraje 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice 
 
 
Datum:..………………………Podpis:……………………………………………….. 
 
 
Datum doručení návrhu na Ministerstvo kultury: 
Číslo jednací: 
Pořadové číslo návrhu: 
 
Nominaci posoudil z odborného hlediska: 
Jméno či název posuzovatele, text a datum zpracování posudku: 
Doporučení posuzovatele: 
Podpis: 
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k zápisu statku do Seznamu: 
Doporučení Národní rady: 
Datum a podpis předsedy: 
Souhlas ministra kultury se zápisem: 
Datum souhlasu ministra kultury se zápisem statku do Seznamu: 
Číslo jednací: 
Podpis ministra kultury: 
 
Souhlasem ministra kultury je návrhový list považován za list evidenční. 
 
Datum zápisu statku do Seznamu: 
Pořadové číslo statku v Seznamu: 
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D. REDOKUMENTACE STATKU 
 
Údaje o periodické redokumentaci statku: 
 
Datum: 
Nález: 
Návrh nápravných opatření: 
Datum: 
Nález: 
Návrh nápravných opatření: 
 
Datum: 
Nález: 
Návrh nápravných opatření: 
 
 
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s označením statku za ohrožený: 
Datum posledního šetření (redokumentace) statku: 
Nález: 
Návrh nápravných opatření a datum nejbližší kontroly statku: 
Stanovisko rady k označení statku jako ohroženého:  
Datum a podpis předsedy: 
Datum označení statku v Seznamu jako ohroženého: 
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s výmazem označení statku za 
ohrožený: 
Datum posledního šetření (redokumentace) statku: 
Nález: 
Stanovisko Národní rady k výmazu označení statku za ohrožený: 
Návrh dalších nápravných opatření, bude-li jich třeba: 
Datum a podpis předsedy 
Datum výmazu označení statku v Seznamu jako ohroženého: 
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k označení statku za zaniklý: 
Datum posledního šetření: 
Nález: 
Doporučení Národní rady: 
Datum a podpis předsedy: 
Souhlas ministra kultury s označením statku za zaniklý: 
Datum: 
Podpis ministra kultury: 
Datum označení statku za zaniklý: 
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E. ZMĚNA NOSITELE/NOSITELŮ STATKU, ZMĚNA DRŽITELE PRÁV 
K UŽITÍ STATKU 

 
Změna nositele statku:  
a) je-li jím fyzická osoba: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku se zpracováním osobních, příp. citlivých 
údajů o nositeli statku:6 
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a 
redokumentace statku,   
b)  dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem.  
Datum a podpis: 
b) je-li jím právnická osoba: 
Jméno/název: 
Sídlo (adresa): 
Identifikační číslo: 
Statutární orgán: 
Kontaktní telefon: 
Kontaktní e-mail: 
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku s periodickou redokumentací: 
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním 
ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, 
že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5, 
neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury. 
Datum a podpis: 
 
Nový držitel práv k užití statku: 

a) je-li jím fyzická osoba: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas nového držitele práv k užití statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů 
o držiteli práv k užití statku, je-li jím fyzická osoba:7 
                                                           
6 Viz poznámka č. 3. 
7 Viz poznámka č. 3. 
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Držitel práv k užití statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a 
redokumentace statku,   
b)  dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem. 
Datum a podpis: 
b) je-li jím právnická osoba: 
Jméno/název: 
Sídlo (adresa): 
Identifikační číslo: 
Statutární orgán: 
Kontaktní telefon: 
Kontaktní e-mail: 

Souhlas nového držitele práv k užití statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a 
jeho zveřejnění:  
Držitel práv k užití statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho 
zveřejnění. 
Datum a podpis: 
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F. PŘÍLOHY K ČÁSTI A, B a D 

 
Příloha č. 1 – dokumentace statku: podrobný popis, audiovizuální dokumentace, apod. 
včetně udělení souhlasu se zveřejněním takovýchto textových nebo audiovizuálních 
materiálů (prohlášení o vlastnictví licence). 
 
 
Příloha 1 a: TEXTOVÉ DOKUMENTY/podrobný popis 

VÝCHODOČESKÉ LOUTKÁŘSTVÍ 

Úvod 

Důležitým fenoménem každého významného odvětví lidské kultury je tradice, vznikající 

kontinuální tvůrčí aktivitou. Obzvláště důležitou se jeví v oblasti nehmotných duchovních 

statků, z níž se jejím přerušením nenávratně ztrácí. Posléze zaniká i historická představa   

o tom, jak tato tradice původně vypadala, a proto je možnost její rekonstrukce nesmírně 

problematická, často i nemožná. Týká se to zejména všech projevů s příznakem teatrality  

- například náboženských aj. ceremonií tzv. přírodních národů, pohanských kultovních 

rituálů, lidových zvyků a umění (svatební a pohřební obřady, iniciační obřady, obřady 

hojnosti, svátky slunovratu, nezapsaná lidová slovesnost, improvizovaná hudba, tanec 

apod.). Jádrem světového dědictví literatury, hudby či výtvarného umění je tzv. klasika, 

tedy soubor dochovaných děl, jejichž hodnoty jsou již relativně nezpochybnitelně 

prověřeny časem. Tradice se má ke klasice jako paradigma k syntagmatům. Je to jakýsi 

„sediment“, který je vytvářen právě klasickými díly, jejich postupy a vyjadřovacími 

prostředky.  

Jednou z oblastí umění, která už ze své podstaty klasiku v pravém slova smyslu (soubor 

dochovaných artefaktů) mít nemůže, je divadlo. O to důležitější se zde jeví právě tradice. 

Tradice je nezastupitelným kontextem veškerých uměleckých aktivit, všeho uměleckého 

snažení. Po staletí tak ovlivňuje tvorbu a rozvíjí činnosti, které ve sféře umění na jedné 

straně zobrazují vnitřní svět člověka a lidského společenství, přičemž dokládají jeho 

vývoj, na straně druhé pak identifikují konkrétní teritorium mnohdy tak výrazně, že jej 

přesahují a inspirují oblasti další. 

České loutkové divadlo se v průběhu svého vývoje stalo významným fenoménem, který je 

neodmyslitelnou součástí kulturního dědictví českého národa. Svému publiku se čeští 
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loutkáři snažili poskytnout kolektivní emocionální prožitek světa. V širším smyslu tato 

společensko-kulturní funkce našla zejména v 19. století mimořádnou odezvu v lidových 

vrstvách českého národa, které přijaly její formy, styl a vyjadřovací prostředky jako 

projev blízký jejich vlastnímu chápaní uměleckého projevu. Je důležité, že právě toto 

vědomí tradice, z něhož roste obliba loutkového divadla a důvěra v možnosti loutek 

naplňovat tuto funkci přes změny forem a stylů, přesahuje do dnešních dnů              

a vytváří velmi plodné podhoubí pro další uměleckou tvorbu.  

Ve východních Čechách nalézáme řadu specifických atributů, které zdejší 

loutkářskou tradici výrazně ozvláštňují a zasluhují si tudíž mimořádné pozornosti. 

Historické kořeny 

První čeští loutkáři, hrající marionetami, se v našich zemích začali objevovat v druhé 

polovině 18. století. V té době bylo loutkové divadlo na českém území všeobecně známo  

z divadelních produkcí italských a německojazyčných loutkářů, kteří v hojném počtu 

putovali českými zeměmi. Většina z nich výrazně přispěla k popularitě tohoto druhu 

divadla na našem území a připravila tak příznivou půdu pro nástup prvních loutkářů 

českých. Ti převzali většinou technický model jeviště i marionet, inscenační styl a v první 

fázi i repertoár. Loutkáři, kteří k nám přijížděli z cizích zemí, soustřeďovali svou 

pozornost především na větší města s početným německy mluvícím nebo bilingvním 

obyvatelstvem. Příkladem mohou být pražská vystoupení v Evropě známého loutkáře 

Johanna Baptista Hilverdinga v letech 1687 a 1699i či jeho následovníka Josepha Antona 

Geisslera, který předváděl v roce 1713 své produkce na operním divadle hraběte Františka 

Antonína Šporka v Praze.ii Z dochovaného plakátu k jeho představení lze názorně 

vysledovat vliv barokní scénografie operních děl uvedených právě v té době i na Šporkově 

divadle – důraz na pompéznost výpravy, množství dekoračních proměn a užití divadelní 

mašinérie k vizuálním efektům. K tomuto představení je nutno připomenout,                    

že inzerovaná hra Hercules a Alcesta patřila později v 19. století rovněž k velmi 

oblíbeným hrám repertoáru českých kočovných marionetářů. První doklad o Šporkově 

zájmu o loutkové divadlo však najdeme již ve Šporkově dopise knížeti Liechtensteinovi   

z roku 1698.iii Žádá v něm o přenechání jeho poddaného Johanna Christopha Neumanna    

z panství Rumburk do Kuksu. Ten v létě roku 1697 „se svým Polizinellem“ (Pulcinella) 

bavil lázeňské hosty v Kuksu a společně se svou ženou a dětmi, kteří zároveň tvořili jeho 
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malou hereckou společnost, se tam chtěl trvale usadit. Zda k tomu došlo, není známo. 

Oproti loutkářům z cizích zemí, kteří měli své publikum ve větších městech, se čeští 

loutkáři postupně začali orientovat na venkov s česky mluvícím obyvatelstvem. Zde našli 

obecenstvo, které jim přirozeně rozumělo a s kterým sdíleli společné životní problémy       

a postoje. V mnoha případech byli jediní, kteří přinášeli do českých městeček a vesnic 

profesionální divadelní kulturu v českém jazyce. Toto specifické teritoriální rozdělení 

vedlo k závažným důsledkům: složité sociální a národnostní podmínky českého venkova 

způsobily, že z původně středoevropského kadlubu se postupně vyvinula specifická česká 

varianta marionetového divadla. 

Koncem 18. století působila v českých zemích již řada kočovných marionetářů, hlavně 

prvních představitelů později rozvětvených loutkářských rodů, mj. Kopečtí, Kludští, 

Vídové, Meissnerovi, Dubští, Lakronové a další, v jejichž produkcích se postupně 

konsolidoval specifický ráz i prvotní repertoár. Jejich inscenační styl vycházel jak              

z technického charakteru dřevěných řezbovaných marionet, zejména z jejich pohybových 

a výrazových možností, tak ze způsobu ovládání loutek a hlasové interpretace všech 

postav jediným loutkářem. Důsledkem toho byla výrazně stylizovaná divadelní forma, 

typická pro tento druh a období. Zatímco inscenační styl i výtvarný charakter loutek         

a dekorací stále zachovávaly původní barokní znaky, repertoár byl postupně inovován 

dramatickými texty, odpovídajícími vývojovým trendům jednotlivých směrů divadla       

od konce 18. století do poloviny 19. století. V době tzv. národního obrození již počet 

profesionálních kočovných marionetářů narostl na více než dvě stovky. Jejich zaměření na 

nejširší lidové vrstvy a propojení s publikem, kterého byli ze sociálního hlediska sami 

součástí, se projevilo ve všeobecně rozšířeném označení marionetářství jako „lidové 

loutkové divadlo“, ačkoli se jednalo o zcela umělou formu.   

V průběhu první poloviny 19. století se u nás vytvořily dvě významné loutkářské oblasti. 

Jednu tvořily jižní Čechy, kde se koncentrovala řada známých loutkářských rodů, mj. 

Kopečtí, Pakfonové (později Lagronové), Dubští, Kočkové a další. 

Druhou oblastí s intenzivní loutkářskou činností se staly východní Čechy. Zájem        

o loutkové divadlo ve východních Čechách můžeme datovat již od 16. století. Ještě 

předtím, než do naší země začali přicházet loutkáři hrající s marionetami, zachovaly se        

v Čechách dva doklady o vystoupení cizích principálů, kteří předváděli své produkce       

na mechanických divadlech (pravděpodobně typu retablo). První se týká vystoupení 
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švýcarského principála Heinricha Wirre v Praze v roce 1563iv, druhý dokumentuje 

vystoupení sasského loutkáře Christophera Hartwigka z Pirny na Míšeňsku                      

ve východočeském Trutnově. Podle Simonovy kroniky města Trutnova zde Ch. Hartwigk 

v roce 1579 „provozoval s figurami hru o utrpení našeho pana Krista“v. 

Pro pochopení vývoje a specifičnosti východočeského loutkářství je nutné si uvědomit 

některé historické kontexty. Charakter východočeského regionu souvisel s jeho 

geomorfologickou tvářností, jeho vzdáleností od centra země, převážně českým 

osídlením, zasahováním velké části oblasti až k exponovaným slezským hranicím              

a v neposlední míře v 18. století s četnými „slezskými válkami“ mezi Rakouskem              

a Pruskem, které ničivě zasáhly do života obyvatel celého kraje. Tyto okolnosti se 

projevily ve vědomí jisté regionální soudržnosti, s níž souvisela především kulturní 

atmosféra kraje. 

Vedle výrazné literární činnosti profesionálních autorů i lidových písmáků mělo zde 

významnou tradici i pořádání hudebních produkcí a amatérských divadelních představení, 

která často patřila k nejranějším v českých zemích. Tato kulturní aktivita byla vesměs 

podporována duchovními podněty baroka i vypjatými národoveckými postoji 

obyvatelstva, které se snažilo o uchování vlastní identity a historické kontinuity.              

V 18. a 19. století se právě ve východních Čechách rozmohl divadelní život mnohem 

intenzivněji, než v jiných částech českého venkova. Projevovalo se to hlavně v tradičním 

lidovém divadelnictví, obzvláště ve specifické formě tzv. sousedského divadla, na jehož 

přípravách a provozování se podíleli zejména lidoví muzikanti, kantoři, městští a vesničtí 

vzdělanci i prostí divadelní nadšenci z obvyklé venkovské společnosti a dále v nárůstu 

jiných ochotnických divadelních aktivit. Tato duchovní atmosféra se odrazila                     

i v loutkovém divadelnictví, a to jak konkrétně v některých loutkových hrách, které 

vykazují vliv sousedského divadlavi (mj. hra o Jenovéfě), tak v značném rozšíření 

kočovných marionetářů a jejich působení až do poloviny 20. století. 

O výskytu prvních loutkářů ve východních Čechách již v 18. století se snad můžeme 

domnívat i podle rukopisu hry Strassliwi Hodowani nebo Don Jean mordirz sweho Pana 

Bratra Don Carlos v 3. dilech, který se dochoval v archivu statku Svobodných Hamrů. 

Podle K. V. Adámka hru zapsal patrně podle kočovního loutkáře  asi kolem roku 1770 

nějaký vrchnostenský úředník hraběte z Pöttingu.vii I když názory o původu a autorství 

rukopisů se různí, faktem zůstává, že hra je psána ve východočeském nářečí a loutkové 



28 
 

hry na téma Dona Juana (Dona Šajna, Dona Žána atd.) byly oblíbené již v nejstarším 

repertoáru českých lidových loutkářů. 

Je pozoruhodné, že první český historicky doložený loutkář Jan Jiří Brát (1724-1805) 

byl původem z východních Čech. Narodil se ve Studnici u Náchoda a loutkovému 

divadlu se věnoval od 60. let 18. století. Původně hrál na Náchodsku, později v 70. letech 

se vydal s loutkami na pouť českými zeměmi a Moravou. Nejnovější výzkumy o jeho 

životě a působení dávají tušit, že úroveň jeho produkcí byla patrně mnohem vyšší, než 

jsme u loutkářů tohoto prvního období předpokládali. V jeho loutkářském působení 

pokračoval jeho syn Antonín Brát (1763-1815), později užívající poněmčené jméno Anton 

Pratte, který se s loutkami dostal přes německé země až do Švédska. V rodinné tradici 

pokračovali Brátovi vnuci, sourozenci Pratte, kteří s loutkovým divadlem prošli řadu 

evropských měst (Hamburk, Stockholm, Petrohrad, Mannheim, Vídeň, Budapešť, Lvov, 

Praha), kde šířili rodinný loutkářský repertoár. Ve 40. letech 19. století se poté znovu 

vrátili do českých zemí.viii 

Od konce 18. století působili ve východních Čechách loutkáři Meissnerové (později se 

psali Maissnerové, Maiznerové i Majznerové). Zakladatel tohoto významného 

loutkářského rodu, Jan Meissner z Vrchlabí, hrál s loutkami již v roce 1790. Později se 

loutkáři této dynastie usadili ve Staré a Nové Pace, kde navázali podnětné styky                  

s řezbářskou rodinou Suchardů. K dalším východočeským loutkářům patřili zejména 

Vídové z Úpice, Finkové z Častolovic a Rychnova nad Kněžnou, Hanušové z Rychnova 

nad Kněžnou a také Šimkové z Chrudimska. Pro východočeské loutkáře byla příznačná 

snaha po repertoárové originalitě. To je odlišovalo od jihočeských loutkářů, kteří byli díky 

početným sňatkům příbuzensky provázaní a skoro všichni hráli stejné hry, přecházející       

z rodiny do rodiny. U většiny východočeských marionetářů lze vystopovat snahy rozšířit 

repertoár o nezprofanované hry nějakého vlastního autora. Pozoruhodnou rodinou v tomto 

smyslu byli právě Majznerové, díky nimž se zachovaly nejstarší opisy českých loutkových 

her z první poloviny 19. století.ix  Údajně se snažili získat pro spolupráci i dramatika 

Václava Klimenta Klicperu za jeho působení v Hradci Králové. Je prokázáno, že pro ně 

psal i poděbradský učitel Matěj Minide (1776-1842). Z jeho her se v repertoáru 

Majznerových zachovala velmi cenná hra O zavinšované princezněx. Východočeský 

loutkář Josef Fink (nar. 1820) z Voděrad u Rychnova nad Kněžnou hrál některé dohry, 

které svou strukturou a jazykem velmi připomínají vamberecké lidové nachspiely, což 

dosvědčuje provázanost celé divadelní kultury v kraji.xi Josef Fink byl také jedním z velmi 



29 
 

mála loutkářských principálů, kteří se pokusili o vlastní tvorbu. Na působení 

východočeských loutkářů najdeme ohlasy také v beletristické literatuře, ve svých 

pamětech je zmiňují mj. spisovatelé Alois Jirásek, Josef Václav Rais, Karel Horký a další. 

Záliba v loutkovém divadle se nevyhnula ani šlechtě. S loutkami se hrálo i na zámku 

v Litomyšli. Podle zprávy z Květů v roce 1838 víme, že „na žádost ušlechtilých slečen 

Valdštejnových“, napsala Magdalena Dobromila Rettigová masopustní frašku pro 

marionety Koš. Tato hra se stala zatím první známou hrou napsanou pro domácí 

neprofesionální loutkové divadlo. 

Na podobu východočeského loutkového divadla měla významný vliv činnost zdejších 

řezbářů, jejíž kořeny sahají pravděpodobně do 18. století. Loutkáři rodů Vídů vlastnili 

několik starých marionet, které jsou nyní ve sbírkách divadelního oddělení Národního 

muzea v Praze. Na vahadle kašpárka z tohoto souboru je vyřezáno datum 1737. I když 

tuto dataci nelze hodnověrně doložit a původ figur je anonymní, patří tyto k velmi starým 

českým loutkám.xii 

Významnou tradici výroby loutek má i Dobruška. Podle dobrušského kronikáře Aloise 

Beera ji zahájil Jan Wacek, který zde řezboval marionety v první třetině 19. století.xiii 

Pokračovateli pak byly minimálně dvě generace řezbářů Adámků – Alois Adámek    

(1842-1903) a jeho syn Jindřich Adámek (1874-1955). Ve všech významných českých 

sbírkách se dochovalo neobvyklé množství jimi řezbovaných loutek, které svědčí              

o mimořádné produkci Adámků. Jejich loutky jsou charakteristické jednoduchou, ale 

výraznou řezbou, hranatými širokými obličeji s „vytřeštěnýma“ očima, kterýžto dojem 

umocňují zvláštním způsobem namalované řasy horního víčka. Některé venkovské typy se 

blíží karikatuře. Dívčí obličeje připomínají něžné porcelánové panenky. Mladší řezby jsou 

realističtější a nadneseně malované, mají „zarudlé“ obličeje a zvýrazněné tváře. Jindřich 

Adámek někdy vyřezával ženské postavy prostovlasé, aby vyhověl módní manýře 

používání vlásenek. Obsáhlou produkci loutek Adámků lze vysvětlit právě mimořádnou 

oblibou jejich zmíněného originálního stylu mezi loutkáři, což samozřejmě zvyšovalo 

poptávku.xiv Loutky údajně vytvářel na přelomu 18. a 19. století také již „patriarcha“ 

tohoto řezbářského rodu Antonín Adámek. 

K nejvýznamnějším východočeským „producentům“ marionet pro zdejší ale i jiné 

loutkáře patří Suchardova dílna v Nové Pace. Založil ji Jan Sucharda ml. (1797-1873), 

který se vyučil řezbářství a sochařství u otce ve Staré Pace. I když se oba věnovali hlavně 
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práci v kameni, pravděpodobně už také příležitostně řezali i loutky. Řezbováním marionet 

se pak zabývali zejména Antonín Sucharda st. (1812-1886) a jeho syn Antonín Sucharda 

ml. (1843-1911), který dosáhl i akademického vzdělání v Praze. V novopacké dílně           

s názvem „Závod pro práce kostelní a pomníkové v kameni, dřevě a štuku“ se vyučili        

a pracovali také další řezbáři loutek, např. Jan Müller, pozdější dvorní vídeňský řezbář, 

malíř Eduard Mádle a zejména Jan Mádle mladší (1848-1922). Už jako tovaryši se zde 

podíleli i na výrobě loutek. V tom smyslu mluvíme o „suchardovské škole“.  

Vynikající řezbářské výtvory jejích zástupců patří k nejreprezentativnějším v tomto oboru. 

Vyznačují se profesionální kvalitou, uměleckostí i divadelní expresivitou. V mladších 

řezbách hlavně větších loutek jsou patrné barokizující prvky u vznešených postav              

a loupežníků v traktaci plnovousů a vlasů. Řada figur má pověstné „klapačky“, tedy 

otvírací ústa. Díky jejich dokonalému řemeslnému provedení se suchardovským loutkám 

mezi marionetáři říkalo „packá otlemená otevřhuba“. Starší řezby loutek jsou 

schematičtější, jednoduše polychromované střízlivějšími barvami. V obličejích mají spíš 

neutrální výraz, užší, hluboko posazené oči. Mladší loutky jsou stylizovanější, výraznější, 

působí nápadně „vypoulenýma“ očima a širokými ústy, hlavně venkovské typy. Za zcela 

specifické a nezaměnitelné lze pokládat Suchardovy celořezbované čerty, kteří v mnoha 

fantastických podobách reprezentují celou škálu pekelné hierarchie. Mívají často i zvláštní 

„okřídlení“ paží a nohou. 

Suchardovské marionety, vycházející z barokní řezbářské a sochařské tradice, byly 

všeobecně uznávány a promítly se do výsledku inscenační tvorby loutkářů Majznerových, 

Hanuše či dalších východočeských principálů. Suchardova dílna však –  kromě  uvedeným 

východočeským loutkářům – dodávala marionety i celé řadě jiných loutkářských rodin, 

např. podkrkonošských, jako byli Kaisrové, Třískové, Kellnerové, Šimkové, Kopečtí, 

Lagronové, Finkové aj. 

Posledním vynikajícím reprezentantem tzv. suchardovské školy je doslova renesanční 

osobnost, sochař, řezbář, restaurátor a loutkář Vojtěch Sucharda (1884-1968), zakladatel   

a „principál“ věhlasného pražského amatérského divadla Říše loutek. 

Produkce tradičních řezbovaných marionet zůstala populární a žádaná ještě i na přelomu 

19. a 20. století, a to i přesto, že kočovné marionetové divadlo již ztrácelo svůj původní 

význam. S nástupem ochotnického loutkářství, které přejalo scénografickou praxi 

kočovného divadla a téměř výhradně i nadále používalo marionety na drátu, nastala nová 
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konjunktura poptávky po řezbovaných marionetách. 

Koncem 19. století patřili k nejvýznamnějším východočeským marionetářům sourozenci 

Bohumil Majzner (1874-1948), Ladislav Majzner (1876-1934) a Božena Majznerová 

(1872-1958). Velkou oblibu si získal i Antonín Kopecký (1856-1919), působící od konce 

století především na Náchodsku. Je příznačné, že v produkcích těchto loutkářů se už 

výrazně projevila skutečnost, že divadlo je živý organismus a musí se vyvíjet v souladu     

s proměnami doby a potřebami nového publika. Částečně se modifikoval inscenační styl   

-  již to nebyl pouze principál, který sám vodil všechny loutky a mluvil za všechny 

postavy. Také se pozvolna měnil repertoár, v němž stále zůstávaly ty nejznámější tradiční 

hry, ale nově k němu přibyly zejména loutkové hry pro děti z repertoáru ochotnických 

loutkářů. Obě rodiny díky svým snahám částečně se přizpůsobit nové době hrály 

s loutkami úspěšně až do počátku 50. let 20. století, kdy někteří jejich poslední 

představitelé přešli do nově vzniklých statutárních loutkových divadel – Vilém Majzner 

(1905-1962) do Krajského loutkového divadla v Liberci, Matěj Kopecký (1923-2001)     

do Loutkového divadla DRAK v Hradci Králové. 

Přesto se od konce 19. století v tradičním lidovém loutkářství jako celku, navzdory 

některým reformním pokusům např. J. N. Lašťovky či navazujícím snahám zmíněných 

Majznerových, projevuje stagnace, související s řadou společenských a kulturních 

proměn. V českých zemích se od 60. let 19. století velmi rychle rozvíjel divadelní život, 

jak díky vznikajícím kočovným hereckým společnostem, tak nárůstu ochotnické činnosti, 

čímž částečně klesal zájem o loutkářské produkce. Důležitým faktem ale byla skutečnost, 

že zatímco v předcházejícím období si loutkáři od baroka až po romantismus udržovali 

jistou vazbu na jednotlivé umělecké směry, s nástupem realismu, jehož požadavky 

loutkové divadlo nebylo schopno ze své podstaty zcela naplňovat, dostávali se tzv. lidoví 

loutkáři do izolace a začali ztrácet obecenstvo. Tento problém nevyplýval ani tak                

z poklesu úrovně jejich představení, ale spíš z narůstající diference mezi jejich projevem    

a nároky diváků, ovlivněných změněným kulturním klimatem české společnosti. Za této 

situace se začala formovat nová etapa vývoje českého loutkářství – evoluční štafetu 

převzali loutkářští ochotníci, zpočátku inspirovaní repertoárem a inscenačním stylem 

marionetářů. Nicméně v krátké době začali akcentovat novou funkci loutkového divadla, 

kterou objevili v jeho zaměření na dětské publikum. V důsledku toho proměnili jak 

repertoár, tak celý inscenační styl.xv Především rodiče a pedagogové začali pěstovat 

loutkové divadlo pro výchovu, poučení a zábavu dětí, takže v poslední třetině 19. století 
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přestalo být co do věku konzumentů univerzálním uměním a stalo se součástí funkční 

oblasti umění pro děti.  

Nárůst amatérských loutkářů ve východních Čechách podnícený zprvu také působením 

početných lidových loutkářů se projevil již koncem 19. století. Hradec Králové, Sobotka, 

Jičín, Jaroměř, Hronov, Svatoňovice, Heřmanův Městec či Hořice patřily k prvním 

městům v Čechách, kde se nejdříve příležitostně, ale později pravidelně hrálo loutkové 

divadlo. 

Typický obraz začátků amatérského loutkářství nabízí například Hradec Králové.           

Do Hradce zajížděli v 19. století mnozí kočovní loutkáři, oblíbení byli zejména Jan 

Lašťovka a Maiznerové. Těm se podařilo ve městě navodit atmosféru pro loutkové 

divadlo natolik příznivou, že již v polovině 70. let si někteří místní občané pořídili podle 

jejich vzoru vlastní loutkové divadlo a předváděli ho buď ve svých bytech, nebo               

v místních hostincích. Později se hrálo v Měšťanské besedě a v sále Živnostensko-

čtenářské Jednoty, kde již působil velký soubor místních příznivců loutek. Podle Václava 

Červeného, jehož otec Bohumil Červený patřil mezi první nadšené propagátory 

loutkového divadla v Hradci Králové: „v Jednotě byl realizován projekt velkého divadla 

pro děti tak, jak se dnes zavádí. Repertoár byl pestrý, /…/ hrál se Kopecký, ale mimo to      

i věci nové zvláště pro děti psané.“ 

xviii

xvi V Sobotce si místní loutkářský soubor na rozjezd 

své činnosti v roce 1900 zakoupil soubor řezbovaných loutek od lidového loutkáře 

Františka Hanuše (1834-1903). Soubor těchto loutek z dílny Antonína Suchardy je dnes 

uložen v muzeu na zámku Humprecht.xvii Pod vlivem tradičního loutkářství se začalo 

rozvíjet i loutkové divadlo v Chrudimi, která byla oblíbeným místem vystoupení loutkáře 

Jana Nepomuka Lašťovky. S ochotnickým loutkovým divadlem v Chrudimi je spojen 

zejména autor loutkových her Jaroslav Gallat (1855-1932), bratr spisovatele a humoristy 

Aloise Gallata (1827-1901). Svou činností oba výrazně zasáhli formující se české 

ochotnické loutkářství. Jaroslav Gallat od počátku století v Chrudimi hrál příležitostně 

loutkové divadlo. V roce 1915 za přispění spisovatele Karla Pippicha podnítil vznik 

loutkové scény, kde uváděl jak tradiční hry, tak parodie svého bratra i své hry                 

pro loutkové divadlo věnované dětem. Dal tak vzniknout amatérské loutkářské tradici 

tohoto města.  

V meziválečném období se loutkové divadlo hrálo téměř v každém východočeském městě 

či vesnici. Např. v Hradci Králové se loutkovému divadlu věnovalo v této době téměř 
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dvacet amatérských souborů.xix Významné místo i v rámci celé země si získali loutkáři 

z Hronova. V Jaroměři si místní loutkáři jako třetí v Čechách (po Lounech a Liberci) 

postavili svépomocí v roce 1927 pro loutkové divadlo vlastní budovu.xx V těžkých dobách 

okupace se loutkáři, a to jak tradiční marionetáři, tak amatéři, snažili právě nenápadností 

svých produkcí podporovat utlačovanou českou kulturu a mobilizovat národního ducha. 

Jedním z příkladů může být iniciativa Aloise Tašnera, zakladatele městské loutkové scény 

v Náchodě.xxi 

Stejně důležitou roli jako spolkové amatérské loutkové divadlo sehrával ve vývoji českého 

loutkářství v první polovině 20. století fenomén tzv. rodinného loutkového divadla. 

Mimořádné zaujetí pro miniaturní papírová divadla v podobě vystřihovánek bylo zjevné     

v mnoha zemích už začátkem 19. století. Zatímco v okolních zemích zůstala rodinná 

loutková divadla výsadou aristokracie a měšťanstva, v českých zemích se postupně díky 

nesmírné popularizaci rozmohla masově. Český svaz přátel loutkového divadla, který 

vznikl v roce 1911, podnítil a podporoval myšlenku vytvoření a průmyslové výroby ryze 

českého stolního loutkového divadla a loutek, které by konkurovaly zahraničním 

výrobkům. Usiloval všestranně o posílení pozice loutkového divadla v českém                    

i mezinárodním kulturním kontextu. Za tímto účelem mimořádně aktivizoval veškerou 

loutkářskou obec ale i širší veřejnost k vnímání a praktikování loutkového divadla jako 

umění. Na formování českého spolkového a rodinného loutkového divadla se výrazně 

podíleli zejména profesionální výtvarníci. Proto jeho výtvarná úroveň mnohonásobně 

převyšovala ostatní složky. V rozsáhlé nabídce průmyslově vyráběných stolních divadel   

a loutek vynikly např. „Dekorace českých umělců“ podle návrhů soudobých osobností 

výtvarného umění. 

Stolní divadla sloužila v rodinách nikoliv jako hračka pro děti, ale jako prostředek             

k předvádění loutkového divadla rodiči dětem. Často šlo o seriózní záměr aspirující            

na umělecké metody. Navzdory převážně průmyslové produkci divadel, dekorací i loutek, 

spočívá specifikum českého rodinného loutkového divadla právě v jeho pevném kontextu 

s divadelní kreativitou, v uměleckosti výtvarné stránky a cíleném deklarování svébytného 

národního charakteru celého oboru. 

Mezi významnými producenty tištěných divadel a sériových loutek figurovala také 

rodinná loutkářská firma APAS (Anna Preclíková a synové) původně z Hradce Králové, 

od roku 1929 sídlící v Josefově u Jaroměře. S tvorbou výtvarně zajímavých a vydařených 
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loutek začal Alois Preclík (1899-1968), civilním povoláním strojvedoucí. Do výroby se 

pak zapojila celá rodina. Firma produkovala pouze loutky, původně 15 a 18 cm, později 

také 25 a 35 cm. Vedle ostatní dobové produkce se vyznačovaly specifickou výtvarnou 

stylizací. Jako jediné měly pohyblivou bradu díky skvěle vymyšlené technologii 

zvláštního kloubení čelistí a krku. Po válce převzal rodinnou firmu syn Jiří a navzdory 

všem nesnázím a nepříjemným peripetiím soukromého podnikání udržel jakožto jediný    

v oboru kontinuitu výroby i v éře socialismu. Až na jisté technologické zjednodušení a 

větší stylizaci nabízel osvědčené loutky (kolem 70 typů) ve dvou velikostech, 25 a 35 cm. 

S podnikem skončil ze zdravotních důvodů až v roce 2007.xxii 

Inspirující tradice živého východočeského loutkářství – Divadlo DRAK 

Po roce 1945 lze návrat k české loutkářské tradici, dané především dědictvím kočovných 

loutkářů, jejich repertoáru i využití marionet, sledovat od druhé poloviny 60. let. Ačkoli 

čeští „lidoví loutkáři“ působili vedle amatérů až do 50. let 20. století, zásahy státní 

administrativy v rámci rušení soukromého podnikání včetně živností byli zlikvidováni 

rovněž. Podle tehdejších záměrů se nadále měli loutkovému divadlu věnovat jenom státem 

zřizované a kontrolované profesionální scény a amatéři. Do tvůrčí krize přivedl naše 

loutkové divadelnictví v té době vládní kulturní politikou prosazovaný umělecký směr, 

tzv. socialistický realizmus, preferující popisně iluzivní styl.  

Tento stav byl výrazně překonán až návratem k inspiračním zdrojům loutkářské tradice. 

Souvisí zřetelně s aktivitami a tvorbou Jana Dvořáka (1925-2006), výtečného technologa, 

herce (původně člena pražské skupiny SALAMANDR při divadle S + H, tj. Spejbla a 

Hurvínka), ředitele, dramaturga a později uměleckého šéfa Východočeského loutkového 

divadla – Divadla DRAK v Hradci Králové. Zapřisáhlý marionetář nasazuje ve 

Východočeském loutkovém divadle na repertoár Posvícení v Hudlicích (1966), Johana 

doktora Fausta (1971), tedy klasické tituly repertoáru českých lidových loutkářů a přidává 

k nim zároveň i jejich moderní ozvěny – Krysařovu píšťalku (1970) a Enšpígla (1974), 

obojí v nezapomenutelné scénografii řezbáře, sochaře a technologa Františka Vítka (nar. 

1929), který svým výtvarným rukopisem i následnou tvorbou pro Divadlo DRAK ovlivnil 

celou řadu dalších loutkářských scénografů – Pavla Kalfuse, Jaroslava Doležala, Petra 

Matáska aj.xxiii Tyto inscenace, zejména Faust a Enšpígl, kde se herecky prosazuje poprvé 

Matěj Kopecký (1923-2001), ze šesté generace potomek slavného roduxxiv, zaznamenávají 
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bouřlivý ohlas u publika i kritiky. Orientace na tradiční repertoár a klasickou českou 

marionetu s její výraznou řezbou určující nezaměnitelný charakter figur se stávají 

výchozími body pro další směřování výrazně se profilující hradecké scény. S příchodem 

režiséra Josefa Krofty (1971)xxv nastává po předchozí éře režisérů Jiřího Středy         

(1932-2009) a Miroslava Vildmana (1937-1991) nejvýraznější období DRAKu.xxvi 

Divadlo se propracovalo mezi nejvýznamnější loutkářské soubory nejenom v českém,     

ale i mezinárodním kontextu, zároveň však i mezi nejvýznamnější česká divadla vůbec.  

Tvůrčí tým, tvořený scénografem Petrem Matáskem, hercem a hudebníkem Jiřím 

Vyšohlídem a dramaturgem Miloslavem Klímou, využíval s neobyčejnou invencí 

konfrontaci loutky s jejím hereckým spoluhráčem v jednom jevištním prostoru, aby odkryl 

jejich nové vzájemné vazby. Dochází tak k inspirujícímu napětí mezi „normou tradice“      

a jejím porušováním. Počátkem 90. let se k této české loutkářské tradici manifestačně 

hlásí již daleko více divadel a souborů. 

Významnou úlohu sehrálo Divadlo DRAK také v prosazování orientace loutkového 

divadla na dospělé publikum. Od začátku „amatérské éry“ se loutkáři, až na výjimky 

(např. Josef Skupa), věnovali skoro výhradně dětem. Totální zaměření na dětského diváka 

měla i většina českých profesionálních loutkových divadel, a to přímo ve svých 

oficiálních statutech; speciálně pro děti hrály i různé agenturní skupiny a sólisté. Tento 

stav trval až do 60. let. 20. století.  

V 60. letech se zřetelně prokázalo, že tento jednostranný přístup podvazuje tvůrčí sily 

loutkářů. Situace vyústila v tuhý spor mezi zastánci „dvojí dramaturgie“ (tedy odděleně 

pro děti a pro dospělé) a stoupenci divadla s univerzální věkovou adresou, jaké prosazoval 

zejména Jan Dvořák. Divadlo DRAK se na tomto vývoji podílelo klíčovým způsobem 

obzvláště ve svém vrcholném období (1975-85). Nejde samozřejmě pouze o DRAK, ale i 

o široké vlny jeho vlivu a o východočeské loutkářství vůbec. Nejenom přehlídka 

Loutkářská Chrudim, ale i řada dalších, jako např. Přelet nad loutkářským hnízdem v 

Praze, TER v Hradci Králové a mnohé jiné byly v uplynulých letech svědky velkých 

úspěchů Východočechů – jednotlivců i celých skupin – u kritiky i u publika bez rozdílu 

věku. A právě v tom je skryta podstata společenské emancipace loutkářství. Východočeští 

loutkáři se vrcholnou měrou podíleli na přetnutí začarovaného kruhu závislosti na dětském 

publiku.  

V hledání osobitého profilu, opřeného především o návrat k tradici, vpisuje Divadlo 
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DRAK do historie moderního českého loutkového divadla takové inscenace, jako jsou 

Těžká Barbora (1980), v mnohém navazující na Enšpígla, Zlatovláska (1981) a zejména 

Píseň života (1985) – vrcholná inscenace poloviny 80. let, využívající základních principů 

loutkového divadla k akcentování tématu manipulace společnosti mocí. 

Josef Krofta se ke klasickým marionetám v kontextu práce herce-manipulátora 

programově přihlásil ještě v několika dalších inscenacích, např. Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda (1999) a Medardo a Pamela (2003), objevují se ale i v jeho pohostinských 

režiích v jiných divadlech. 

Po roce 1995 přichází do Divadla DRAK nový tvůrčí tandem – umělecký šéf Jakub Krofta 

a šéf výpravy Marek Zákostelecký. Jejich společná diplomová práce na inscenaci 

Spoonriverská antologie, která vznikla na Katedře loutkového divadla DAMU, vliv 

DRAKu a jeho tvůrčích principů rozhodně nezapřela. Oba utvářejí současný výraz 

divadla. 

V roce 2010 se DRAK rozrostl o „Labyrint“ – divadelní muzeum s „Laboratoří“, 

interaktivní hernou pro děti i dospělé, a také o „Studio“ – variabilní studiovou scénu pro 

sto diváků.  Kromě klasické umělecké produkce je současnou náplní práce Divadla DRAK 

oživení vztahu s veřejností, především dětmi a mládeží, a hledání nových podob 

loutkového divadla. Cestou workshopů, alternativních produkcí a prostoru                     

pro multižánrovou a mezinárodní tvorbu chce Divadlo DRAK nejen reprodukovat 

stávající hodnoty loutkářství a alternativního divadla, ale především je aktivně rozvíjet. 

Inspirující tradice živého východočeského loutkářství – amatéři 

Divadlo DRAK v čele s Janem Dvořákem významně ovlivnilo také východočeské 

amatérské loutkářství a jeho rozvoj. A to nejen příkladem, ale lvím podílem na vzdělávání 

amatérských loutkářů. V tomto smyslu měl velký význam vznik Lidové konzervatoře 

Východočeského kraje, organizované od poloviny 70. let 20. století Krajským kulturním 

střediskem v Hradci Králové. Její loutkářskou třídu vedl Jan V. Dvořák za spolupráce 

Karla Šefrny ze svitavského Céčka, kteří společně vychovali řadu kvalitních loutkářů        

a loutkářských pedagogů. Mezi jejich absolventy patřil např. principál Martínkova 

loutkového divadla z Libáně Jan Řezníček (1950-2011). Ve své produkci čerpal výhradně 

z tradice marionetového divadla kočovných loutkářů a podobným způsobem také pracoval 

(často sám kromě vodění loutek odmluvil všechny postavy).  
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Na tento typ vzdělávání amatérských loutkářů navázala v roce 2007 divadelní loutkářská 

dílna v Jaroměři vedená Karlem Šefrnou a Jiřím Polehňou. Pozitivní vliv na formování 

amatérského divadla, včetně moderního loutkového divadla, měl a dosud má také 

teatrolog, divadelní historik, kritik a pedagog prof. Jan Císař, rodák z východních Čech, 

který zde především od 70. let 20. století působí v lektorských sborech, odborných 

porotách a vedení vzdělávacích akcí.  

Kromě dalších jednorázových vzdělávacích akcí a seminářů jsou pro další rozvoj 

amatérských loutkářů důležité i krajské přehlídky, jichž se účastní řada souborů i 

jednotlivců. Kromě toho, že doporučují nejlepší inscenace na celostátní přehlídku 

Loutkářská Chrudim, jsou také místem inspirativního setkávání. Obvykle se konají tam, 

kde aktivně působí loutkářský soubor. Po České Třebové (1974-1986) a Lomnici           

nad Popelkou (1987-1992) zakotvily v Hradci Králové v Divadle DRAK (1993-1995)       

a posléze v Divadle Jesličky (1996-2010), aby se v roce 2011 znovu vrátily do Divadla 

DRAK. Po vzniku nových krajů se východočeské soubory mohou účastnit i krajských 

přehlídek v Chrudimi a v Turnově a některé soubory toho využívají a účast na těchto 

přehlídkách střídají. Kromě těchto postupových přehlídek stojí za zmínku také 

přehlídka O cenu Matěje Kopeckého v Libčanech, rodišti loutkáře Matěje Kopeckého 

(1775-1847), která se koná každoročně od roku 1974. 

Ke stálicím amatérského loutkářství patří svými kvalitami soubor C Svitavy, jehož vůdčí 

osobností (režisérskou, muzikantskou a do jisté míry i hereckou) je od založení souboru 

v roce 1970 Karel Šefrna. Výrazné dramaturgicko-režijní uchopení zvolené předlohy, 

kvalitní písničky, množství slovních hříček i situačních gagů dávalo v prvním období 

souboru tušit inspiraci divadly malých forem. Od razantního situačního humoru soubor 

později dospěl k humoru jemnějšímu, lyrizujícímu, vycházejícímu více z podstaty a nitra 

člověka. Poetika syntetického autorského divadla založeného na výtvarné metafoře, 

autentickém herectví a nepostradatelné hudební složce je pro tento soubor typická            

po celou dobu jeho působení. Za všechny úspěšné inscenace jmenujme alespoň inscenace 

Zlatovláska (1983), Edward (1987), Bystrouška, liška (1998) či Fialový vítr (2007).         

Od roku 2001 je každoročně udělována Cena ministerstva kultury ČR za zásluhy o rozvoj 

neprofesionálních divadelních a slovesných oborů a právě Karel Šefrna se stal prvním 

oceněným. A je jistě příznačné pro kvalitu amatérského loutkářství východních Čech,      

že mezi jedenácti dosud oceněnými je i další východočeský loutkář, a sice Jan Merta, 

který kromě působení v LS Sokol Malšovice-Hradec Králové (s nímž v 60. letech 
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několikrát uspěl i na Loutkářské Chrudimi) a vedení dětského souboru (1978-1989) 

věnoval velké úsilí vzdělávání loutkářů a rozvoji amatérského loutkářství. Kromě toho 

úzce spolupracoval s Divadlem DRAK jako fotograf (1964-1976).  

Zásluhou Lidové konzervatoře Východočeského kraje (a dalšího vzdělávání i zázemí 

amatérského loutkářství ve východních Čechách) působí v Královéhradeckém                    

i Pardubickém kraji několik znamenitých pedagogů, kteří se systematicky věnují výuce 

loutkového divadla v základních uměleckých školách. Na každoročních krajských 

přehlídkách můžeme vidět jejich žáky – od nejmenších dětí až po studenty středních škol, 

z nichž mnozí zůstávají u loutkového divadla i v dospělosti, někteří se mu věnují dokonce 

profesionálně. Loutkáře vychovává Olga Strnadová (ZUŠ Žamberk), Jarka Holasová 

(ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř), Romana Hlubučková (ZUŠ Chlumec nad Cidlinou), Jiří 

Polehňa (ZUŠ Na Střezině – Divadlo Jesličky) či Hanka Voříšková (ZUŠ Choceň). Ta se 

k loutkovému divadlu dostala prostřednictvím pedagogické práce ve výtvarném oboru. 

Její vlastní loutkářská produkce se vyznačuje miniaturními inscenacemi pro jednoho až 

dva diváky, během nichž využívá papírového divadla s plošnými papírovými loutkami 

(známé je například její inscenování Nohavicovy Grónské písničky). S tímto typem 

divadla uspěla i v zahraničí, například na festivalu papírových divadel ve Francii. 

Velkou líhní loutkářů jsou nesporně „Jesličky“ (divadelní obory se v ZUŠ Na Střezině 

vyučují trvale od roku 1985, Divadlo Jesličky bylo otevřeno v roce 1991). Odtud vzešlo 

například Divadlo DNO v čele s Jiřím Jelínkem, které v roce 2001 excelovalo                  

na Loutkářské Chrudimi Variací na slavné téma Cyrano a poté řadou dalších inscenací.   

Udržování a rozvoj amatérského loutkářství ve východních Čechách je možné díky 

zachování kontinuity péče o neprofesionální umění. Po celostátním plošném zrušení 

Krajských kulturních středisek po Listopadu 1989 bylo v Hradci Králové ustaveno 

Středisko amatérské kultury IMPULS, které převzalo péči o neprofesionální umění v kraji 

a v současnosti je jediným zařízením v České republice poskytujícím na krajské úrovni 

odborný servis neprofesionálnímu umění. Významně s ním spolupracuje Volné sdružení 

východočeských divadelníků (založené 1990, jako občanské sdružení registrováno 1992), 

jehož nedílnou součástí jsou právě loutkáři, a které vyvíjí řadu aktivit pro podporu             

a rozvoj neprofesionálního loutkového divadla.   
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Loutkářská tradice a její ozvěny na Loutkářské Chrudimi 

Tato přehlídka českých amatérských loutkářských souborů a skupin (vznikla už v roce 

1951) patří mezi nejstarší kontinuálně existující přehlídky tohoto druhu ve světě vůbec. 

Od počátku sledovala a dodnes reflektuje pokračování české loutkářské tradice, aniž by 

však ztrácela kontakt s vývojem českého (i světového) loutkového divadla. Vedle 

souborů, hrajících převážně s marionetami a tradičním způsobem, jako např. Martínkovo 

loutkové divadlo Libáň, se na Loutkářské Chrudimi objevovaly také soubory 

s inscenacemi moderními, využívajícími jiné typy loutek a nové inscenační postupy  

– od 70. let je to zejména soubor C Svitavy. Na tyto impulzy navázala v 90. letech i řada 

nezávislých skupin a sólistů, pracujících se záměrným odkazem k tradici avšak novým 

způsobem.  

Také řada dalších východočeských souborů se Loutkářské Chrudimi účastní pravidelně a 

většinou úspěšně – vedle zmíněných souborů C Svitavy a DNO Hradec Králové například 

LS Sokol Malšovice nebo Družba Smiřice (60. léta), Čmukaři Turnov (dříve Modřišice – 

od 80. let dosud), svitavské soubory MaK, Cis, Dramatická školička a Tlupatlapa, 

jaroměřské soubory Maminy a Blechy, hradecké soubory HAD (80. léta) a POLI (od 90. 

let)  

a především další soubory ZUŠ Na Střezině vystupující pod nejrůznějšími názvy (Bifule, 

Aťsi…), stejně jako soubory ZUŠ z Chlumce nad Cidlinou (Tak co, Uzel…), ZUŠ 

Žamberk (Medvědi, Mravenec, Terka…) ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř (Někdo, Kdo-si, 

Moje pětka…). V posledních dvou desetiletích tvoří východočeské soubory počtem  

i kvalitou nezanedbatelnou část hlavního programu Loutkářských Chrudimí a některé 

z nich jsou dále doporučeny na celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla 

Jiráskův Hronov (v roce 2011 šlo hned o tři soubory: Maminy Jaroměř s Indiánskou 

pohádkou, Malé dvě ze ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř s Pohádkou o veliké řepě a rodinné 

divadlo Polehňových – manželé Polehňovi se svým dvěma dcerkami zahráli pohádku Kdo 

zachrání  princeznu). 

Každoroční festival českého amatérského loutkového divadla Loutkářská Chrudim patří 

vedle Skupovy Plzně, Mateřinky, Spectaculo interesse Ostrava a Přeletu nad loutkářským 

hnízdem k nejvýznamnějším českým loutkářským festivalům a svým pojetím, oblibou 

široké loutkářské i laické veřejnosti a ohlasem nemá v Evropě a možná i ve světě obdoby. 
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Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 

Volání početné loutkářské obce po zřízení speciálního muzea, které by uchovávalo 

historické loutky a jiné autentické dokumenty loutkového divadla a stalo se jakýmsi 

trezorem hmotného dědictví tohoto specifického fenoménu české národní kultury  

a zároveň inspirujícím zdrojem jeho dalšího využití, lze zaznamenat již počátkem 20. 

století, zejména pak v období po konstituování Československé republiky. Zápolení  

o vhodný prostor i jeho využití bylo nakonec ukončeno roku 1972, kdy se k tomu účelu 

otevřely prostory renesančního Mydlářovského domu v Chrudimi. Základem sbírkového 

fondu nového muzea se stala rozsáhlá soukromá sbírka Jana Malíka, která zahrnovala řadu 

významných exponátů zejména z české oblasti, především z meziválečného období, ale 

také mnoho loutek zahraničních. Muzeum dále získalo loutky a jiné dokumenty 

z inscenací českých profesionálních i amatérských loutkových divadel po r. 1945, akvizice 

soustředilo ve velké míře na toto období. Díky tomu uchovává kromě jiného loutky a části 

jevištní výpravy z nejvýznamnějších inscenací Divadla DRAK, jejichž reprezentativní 

výběr je nyní k vidění v hradeckém Labyrintu při Divadle DRAK. Na rozdíl od později 

vzniklých specializovaných loutkářských muzeí – Muzea loutek a cirkusu v Prachaticích  

a Muzea loutek v Plzni – Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi vyniká šíří  

a komplexností svého záběru, včetně sbírky loutek a dalších materiálů týkajících se 

zahraničního loutkářství. 

V nové koncepci muzea je zohledněna rozmanitější spolupráce s veřejností a hlavně jeho 

„zviditelnění“ též v mezinárodním kontextu. Vedení muzea počítá např. s řezbářskými 

kurzy a s dokumentací práce slavných řezbářských loutkářských rodů (zejména Suchardů) 

z východních Čech s vazbou na umělce inspirované jejich odkazem (František Vítek, Věra 

Říčařová, Jaroslav Doležal, Jan Bareš a další). 

Závěr 

Východočeské loutkářství je nehmotný tradiční kulturní statek – v češtině provozované 

loutkové divadlo – a to ve všech svých historických podobách a rozmanitých projevech. 

Slučuje dovednosti slovesné (literární), dramatické, dramaturgické, inscenační, režijní, 

herecké, resp. loutkoherecké, interpretační, scénografické, výtvarné a hudební. 

Představuje původně umělý produkt profesionálních divadelníků, který v českém kontextu 



41 
 

v produkcích kočovných marionetářů znamenal vůbec první kontakt širších lidových 

vrstev s mimofolklorní divadelní kulturou. Marionetové divadlo jakožto interpretační 

umění, neodmyslitelně spojené s profesionální řemeslnou i lidovou výtvarnou tvorbou 

(řezba, omalování a kostýmování loutek, malba dekorací, architektura – konstrukce celého 

divadla), vytvořilo nesmírně silnou a pevnou tradici loutkového divadla, která se projevuje 

nepřetržitě do dnešních dnů ve dvou vzájemně se ovlivňujících a prostupujících liniích: 

lidové (amatérské loutkářství ve všech aspektech) a profesionální (statutární divadla, 

nezávislé skupiny a sólisté) – a je permanentně modifikováno experimenty, originálními 

tvůrčími snahami a trendy.  

V oblasti východních Čech našlo loutkářství neobvykle „úrodnou půdu“ a zaznamenalo 

mimořádný ohlas. V tvorbě zdejších loutkářů se spojuje v jeden celek myšlenkové 

bohatství a kreativní potence se zručností a dovedností řemeslnou. Východočeské 

loutkářství oplývá bohatstvím osobitých textových námětů předávaných z generace na 

generaci, ovlivněných specifickou geomorfologickou, historickou i národností 

charakteristikou kraje. Je těsně svázáno s řezbářskou, výtvarnou a interpretační tradicí, 

která se dynamicky proměňuje v dobovém kontextu. V současnosti zde má své výrazné 

nositele ve všech uvažovaných sférách včetně instituce, která se zabývá jeho reflexí. 
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Příloha č. 1 b: FOTOPŘÍLOHA 
 
 

Východočeské loutkářství 
(ilustrační fotografie) 

 

01 Brat Cedule (1804) nejstaršího doloženého českého loutkáře  

                                           J. J. Bráta st. 
Jan Jiří Brát (1724-1805) byl původem z východních Čech. 
Narodil se ve Studnici u Náchoda a loutkovému divadlu se 
věnoval od 60. let 18. století. Zpočátku hrál na Náchodsku, 
později v 70. letech se vydal s loutkami na pouť českými 
zeměmi a Moravou. 

02 Krest_Studnice Křest publikace Alice Dubské Cesty loutkářů Brátů a Pratte ve 
Studnici u Náchoda (2011). 

03 Vidove Kašpar – loutka významné východočeské marionetářské rodiny 
Vídů z Úpice. 

04 Maiznerove Vilém Maizner (1846-1906) a Bohumil Maizner (syn, (1874-
1948), příslušníci asi nejvýznamnější východočeské loutkářské 
dynastie. 
Zakladatel rodu, Jan Meissner z Vrchlabí, hrál s loutkami již 
v roce 1790. Později se loutkáři této dynastie usadili ve Staré  
a Nové Pace, kde navázali podnětné styky s řezbářskou rodinou 
Suchardů. 

05 Maiznerove Šablona z loutkového divadla Maiznerů, tzv. patrona. Sloužila 
k ruční výrobě loutkářských cedulí. 

06 Sucharda Řezbář a sochař Antonín Sucharda ml. (1843-1911) 
Suchardova dílna v Nové Pace patřila k nejvýznamnějším 
východočeským „producentům“ marionet pro zdejší, ale i jiné 
loutkáře. Založil ji Jan Sucharda ml. (1797-1873), který se 
vyučil řezbářství a sochařství u otce ve Staré Pace.  
V novopacké dílně s názvem „Závod pro práce kostelní  
a pomníkové v kameni, dřevě a štuku“ se vyučili a pracovali 
také další řezbáři loutek, např. Jan Müller, pozdější dvorní 
vídeňský řezbář, malíř Eduard Mádle a zejména Jan Mádle 
mladší (1848-1922). Už jako tovaryši se zde podíleli i na 
výrobě loutek. V tom smyslu mluvíme o „suchardovské škole“. 

07_08 Sucharda Loutky (marionety) řezbáře Antonína Suchardy st., přibližně 
40. - 50. léta 19. století. 

09_10 Sucharda Loutky (marionety) řezbáře Antonína Suchardy ml., přibližně 
1865. 

11 Adamek Loutky řezbáře Jindřicha Adámka (1874-1955) z Dobrušky. 
Loutky Adámků patřily mezi loutkáři k mimořádně oblíbeným. 

12 Simek Rodina loutkáře Josefa Šimka (1870-1953). 
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Kořeny rozvětveného rodu Šimků sahají až do 16. století, kdy 
jsou Šimkovi doloženi v obci Křični u Pardubic, byli také 
spřízněni s rodinou Vídů. Josef Šimek se narodil v Řešetové 
Lhotě (nyní součást Studnice u Náchoda). 

13 Simek Loutky (marionety) a dekorace rodiny Šimkovy. 

14-15 MLK_sidlo Mydlářovský dům v Chrudimi, sídlo Muzea loutkářských 
kultur. 

16 MLK_expozice Současná ředitelka Muzea loutkářských kultur Simona 
Chalupová v expozici posledních sbírkových přírůstků. 

17 MLK_vystava Pozvánka na poslední atraktivní výstavu MLK Barokní loutka? 
(2011). 

18 MLK_UNIMA Oslavy 80. výročí založení mezinárodní loutkářské organizace 
UNIMA - prolog v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi  
při tematické výstavě za účasti členů exekutivy Českého 
střediska UNIMA a vrcholných zástupců mezinárodní UNIMA, 
prezidenta pana Dadi Pudumjee a generálního sekretáře pana 
Jacquese Trudeaua (květen 2009). 

19 MLK_UNIMA Prezident mezinárodní UNIMA pan Dadi Pudumjee a generální 
sekretář pan Jacques Trudeau na výstavě 80 let UNIMA v MLK 
v Chrudimi (květen 2009). 

20 DRAK_divadlo DRAK, Hradec Králové (1958-1968 Východočeské loutkové 
divadlo, 1968-1992 Východočeské loutkové divadlo DRAK - 
tj. Divadlo Rozmanitosti A Komedie, 1992-dosud DRAK). 
Budova divadla. 

21-23 D_Labyrint „Labyrint“ divadla DRAK (nový projekt od roku 2010) – 
divadelní „muzeum“ s „Laboratoří“, interaktivní hernou  
pro děti i dospělé, a také „Studiem“ - variabilní studiovou 
scénou pro sto diváků. 

24 DRAK_inscenace J. Vladislav: Pohádka z kufru (1964), r. M. Wildman, v. F. 
Vítek. 

25 DRAK_inscenace J. Bártek: Enšpígl (1974), r. J. Krofta, v. F. Vítek,  
k. V. Říčařová. 

26 DRAK_inscenace J. Kainar: Zlatovláska (1981), r. J. Krofta, v. P. Matásek. 

27 DRAK_inscenace M. Klíma, J. Krofta: Mor na ty vaše rody (2001), r. J. Krofta, 
 v. I. Marečková. 

28 DRAK_inscenace Zlatovláska - podle M.D.Rettigové (2008), r. J. Krofta ml.,  
v. M. Zákostelecký. 

29 DRAK_inscenace H. Januszewská: Bojí se tygři? (2009), r. J. Krofta ml.,  
v. M. Zákostelecký. 

30 DRAK_Vitek  V. Renč: Krysařova píšťalka (1970). Loutky řezbáře, sochaře 
a technologa Františka Vítka (nar. 1929), který svým 
výtvarným rukopisem i následnou tvorbou pro divadlo DRAK 
ovlivnil celou řadu dalších výtvarníků, resp. loutkářských 
scénografů - Pavla Kalfuse, Jaroslava Doležala, Petra Matáska 
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31-32 Amateri_APAS Průmyslově vyráběné loutky pro stolní loutková divadla od 
rodinné loutkářské firmy APAS (Anna Preclíková a synové) 
původně z Hradce Králové, od roku 1929 sídlící v Josefově  
u Jaroměře. Firma patřila mezi významné producenty sériových 
loutek. 

33 Amateri_BODI Loutkářský soubor BOĎI, Jaroměř. 
Počátky loutkového divadla v Jaroměři se datují rokem 1918  
a jsou zcela neodmyslitelně spjaty se jménem Rudolfa Boučka. 
V roce 1924 získal soubor samostatnou budovu, po celkové 
rekonstrukci a přístavbě se stala druhou nejstarší stálou 
loutkovou scénou u nás. Roku 1936 byla na počest svého 
zakladatele pojmenována jeho jménem - Boučkovo loutkové 
divadlo. 

34 Amateri_Kacafirek Loutkářský spolek Kacafírek, Chrudim. 

35-37 Amateri_Cecko  Loutkářský divadelní soubor „C“ Svitavy (tzv. Céčko). 
Zúčastnil se mnoha loutkářských přehlídek a získal řadu 
prestižních ocenění. Spiritus agens souboru Karel Šefrna 
výrazně ovlivnil tvář českého amatérského divadla. Externě 
také spolupracuje s Dramatickou školičkou Svitavy, kterou 
zřizuje Středisko kulturních služeb Svitavy. 
(Inscenace Fialový vítr a Liška Bystrouška) 

38 Amateri_Cmukari Soubor loutkového a alternativního divadla, vznikl jako 
ČMUKAŘI OB Modřišice roku 1997 v Turnově. Vůdčí dvojicí 
jsou Jaroslav Ipser a Daniela Weissová. Čmukaři znamenají 
jisté novum v groteskním herectví českého loutkového divadla. 
(Inscenace Kašpárek chodí pěšky, Pustý les, Medvídek Pú nebo 
Tak nějak) 

41-44 Amateri_DNO  Divadlo DNO je nezávislá alternativní divadelní skupina  
bez vlastní scény, kterou založili herci, hudebníci, výtvarníci 
a studenti v Hradci Králové v roce 2000. Od roku 2004 funguje 
jako občanské sdružení, které zastřešuje různé divadelní, 
hudební a výtvarné projekty. Od svého vzniku vytvořilo DNO 
víc než 25 představení, hudebních formací a jiných projektů. 
(Inscenace Lapohádky, Anatomie, Fagi, Idolls-plakát) 

45-50 Lout. Chrudim Přehlídka českých amatérských loutkářských souborů a skupin 
„Loutkářská Chrudim“ existuje od roku 1951. Vedle „Skupovy 
Plzně, „Mateřinky“, „Spectaculo interesse Ostrava“ a „Přeletu 
nad loutkářským hnízdem“ patří k nejvýznamnějším českým 
loutkářským festivalům a svým pojetím, oblibou široké 
loutkářské i laické veřejnosti a ohlasem nemá v Evropě  
a možná i ve světě obdoby. 
(Foto – průvod, představení, výstava, semináře). 
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Příloha č. 1 c: Souhlas členů občanského Sdružení pro podporu tradic 
východočeského loutkářství s předložením nominace. 
 
 
 
Členové Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství na svém jednání v Praze 

dne 9. února 2012 zplnomocnili předsedkyni Sdružení paní Janu Dražďákovou k podpisu 

nominace.  

 
Součástí přílohy č. 1 c je rovněž:  

1/Prezenční listina Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství  

2/Seznam členů Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství  

3/Stanovy Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství 
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1/ Prezenční listina Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství 
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2/Seznam členů Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství 

Jana Dražďáková, předsedkyně Sdružení, bývalá ředitelka Divadla DRAK v Hradci 
Králové 

Miloslav Klíma, dramaturg, scénárista a pedagog, prorektor Katedry alternativního a 
loutkového divadla, DAMU 

Alice Dubská, historička loutkového divadla 

Nina Malíková, šéfredaktorka časopisu Loutkář, předsedkyně Českého střediska 
UNIMA, pedagožka Katedry alternativního a loutkového divadla, DAMU 

Jaroslav Blecha, historik divadla, Moravské zemské muzeum, Brno 

Eliška Finková, ředitelka Divadla DRAK v Hradci Králové 

Simona Chalupová, režisérka a autorka her v oboru alternativního a loutkového divadla, 
ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi 

Petr Pavlovský, teatrolog, teoretik a kritik loutkového divadla  

Lenka Jaklová, publicistka, dokumentaristka a rozhlasová dramaturgyně 

Michal Drtina, odborný pracovník NIPOS – ARTAMA, Praha – obor amatérského 
loutkového divadla 

Marek Zákostelecký, výtvarník a scénograf Divadla DRAK v Hradci Králové 

Karel Šefrna, zakladatel, režisér, hudebník LS Céčko Svitavy 

Blanka Šefrnová, dramaturgyně a herečka LS Céčko Svitavy 

Petr Stránský, Martínkovo divadlo, Libáň 

Petr Hašek, režisér Geisslers Hoffcomoedianten, Kuks 

Jaroslava Holasová, pedagožka ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři, sólová loutkářka 

Jiří Polehňa, režisér a pedagog ZUŠ Na Střezině – Jesličky, Hradec Králové, LS POLI, 
LS HAD 

Petr Mohr, LS Céčko Svitavy, ředitel Střediska kulturních služeb města Svitavy 
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3/ Stanovy Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství 
   
       

   Název občanského sdružení:  
 
   Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství 

   
   Sídlo sdružení: Rokitanského č. p. 71/8, Hradec Králové 500 03  

 
I. Statut sdružení 

       
      Sdružení je dobrovolné, nezávislé, neziskové - sdružující své členy na      
      základě společného zájmu. 

 
 Sdružení je právnickou osobou. 

  
II.  Poslání sdružení  

 
   Občanské sdružení napomáhá k vytváření podmínek pro svobodnou tvorbu a    
   přispívá ke kontinuitě a dalšímu rozvoji v oblasti východočeského loutkářství (tj.    
   kulturního statku). 

 
      Sleduje stav a rozsah tradičních i novodobých příležitostí k uplatnění a         
      uchování fenoménu loutkářství ve východočeském regionu. 

 
 Podporuje významné umělecké činy, profesionální a amatérské aktivity, festivaly a   
 činnosti dokládající, připomínající a rozvíjející tradici loutkového divadla ve  
 východních Čechách. 

    
     Prosazuje a obhajuje společné zájmy loutkářů – profesionálů i amatérů, a to i          
     ve vztahu ke státním a samosprávným orgánům ve všech oblastech včetně                
     ekonomické a legislativní. 
    
     Podporuje výzkum, dokumentaci a prezentaci východočeského loutkářství           
     včetně aktuálního stavu jeho existence v regionu.  

 
     Podílí se na propagaci a popularizaci východočeského loutkářství v regionu,         
     na území České republiky i v zahraničí. 
 
     Je otevřeno světové kultuře v oblasti loutkového divadla, podporuje spolupráci       
     s tuzemskými i zahraničními organizacemi, zejména mezinárodní loutkářskou  
     organizací UNIMA .  
 
     Sdružení vyvíjí kulturní a vzdělávací aktivity, které jsou v souladu s jeho      
     posláním a odpovídají platným právním normám. 
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     IV. Členství 
      
     A) Individuální členové o. s. 
     1. Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se  
     stanovami a cíli sdružení. 
     
     2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou  
     hlasů přítomných členů. Schůze je usnášeníschopná v případě přítomnosti  
     alespoň 1/3 členů sdružení. 
 
     3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
    
     4. Členství zaniká 

  a) úmrtím člena; 
  b) zrušením právnické osoby; 
  c) vystoupením člena písemným oznámením  
    adresovaným sdružení; 
  d) zánikem sdružení; 

     e) rozhodnutím členské schůze v odůvodněných případech.  
 
     5. Dokladem členství je uvedení jména na seznamu členů. 
 
     B) Kolektivní členové o. s.  
     Kolektivními členy se mohou stát instituce, které poslání sdružení podporují a    
     pomáhají uskutečňovat. Kolektivní člen má v případě hlasování jeden rozhodující hlas.  
 
     V. Práva a povinnosti členů  
      
     1. Člen má právo zejména:  

  a) podílet se na činnosti občanského sdružení;   
  b) obracet se na orgány sdružení s podněty, potřebami a stížnostmi 
      a žádat o stanovisko; 
  c) na aktivní i pasivní volební právo vůči orgánům sdružení. 

 
     2. Člen je povinen zejména: 

  a) dodržovat stanovy sdružení;  
  b) aktivně se podílet na činnosti sdružení. 

 
     VI. Organizační struktura 
     
     Činnost občanského sdružení řídí členská schůze, která se schází podle potřeby,    
     nejméně však jednou do roka. Členská schůze volí ze svého středu pětičlenný výbor a  
     revizní komisi. Podle potřeby může další své členy pověřit konkrétními úkoly  
     s konkrétní zodpovědností. Funkční období výboru je tříleté. Pouze členská schůze je  
     oprávněna rozhodovat o změně stanov.   
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     VII. Výbor sdružení 
      
     Výbor sdružení organizuje a řídí činnost sdružení. Volí ze svého středu předsedu a        
     místopředsedu sdružení. Předseda je jeho představitelem a zastupuje sdružení při  
     jednání s dalšími institucemi a rovněž odpovídá za organizační stránku činnosti   
     sdružení a vede jeho hospodaření.  
 
     Výbor volí ze svého středu dalšího člena, který má spolu s předsedou a místopředsedou      
     podpisové právo k dispozici s finančními prostředky sdružení.  
     Platné dokumenty sdružení musí nést vždy dva podpisy těchto zmocněnců. 
 
    VIII. Zásady hospodaření 
 
    1. Sdružení může hospodařit s movitým a nemovitým majetkem. 
    2. Zdroji majetku jsou zejména 

 a) dotace a sponzorské dary, příspěvky právnických 
      i fyzických osob; 
 b) členské příspěvky, jestliže shromáždění členů rozhodne 
     o jejich vybírání. 
   
 Za hospodaření sdružení odpovídá předseda sdružení, který každoročně   

    předkládá shromáždění členů výroční zprávu. 
 
    IX. Zánik sdružení 
 
    1. Sdružení zaniká 

 a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným 
     sdružením z rozhodnutí výboru sdružení; 
 b) rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí 
    Ministerstva vnitra ČR. 

 
    Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně výbor      
    sdružení o způsobu majetkového vypořádání. 
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Příloha č. 1 d: UDĚLENÍ SOUHLASU MAJITELŮ PRÁV SE  
                        ZVEŘEJNĚNÍM TEXTOVÝCH A AUDIOVIZUÁLNÍCH  
                        DOKUMENTŮ POUŽITÝCH V NOMINACI 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:………………………………   Podpis:………………………………. 
 
Ing. Eliška Finková, ředitelka Divadla DRAK v Hradci Králové 
www.draktheatre.cz 
e-mail:finkova@draktheatre.cz 
 
 
 
 
Datum:…………………………………Podpis:……………………………. 
Jiří Horák, www.videovize.info 
e-mail: videovize@seznam.cz 
 

 

mailto:finkova@draktheatre.cz
http://www.videovize.info/
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Příloha č. 1 e 
 
Seznam videozáznamů 
 
 
1/Archiv Céčka, Svitavy 
Inscenace Trakař aneb Velké vynálezy (1991), VHS 
Inscenace Sen noci svatojánské – Pravá větev Céčka (1990), VHS 
Inscenace Hamlet (1993), VHS 
Inscenace a zkoušky hry Bystrouška liška rok (1997), VHS 
30 let Céčka (2000), VHS 
Céčko 1970-2000 (2000), VHS 
Céčko v Maroku (1999), VHS 
Inscenace Slon (2004), DVD 
Inscenace Fialový vítr (2007), DVD 
 
 
2/Archiv Divadelního ústavu, Praha 
DV 2023 Zvyřátka za to nemůžou (Čmukaři, 2007), DVD 
DV 2293 Osudové kolo (režie J. Holasová, Matěj Kubina, 2007), DVD 
DV 0759 Bystrouška liška (Céčko, Svitavy), DVD 
DV 2017 Pastýřka (ZUŠ, školička – Svitavy – vedení Jana Mandlová, 2003), DVD 
DV 2023 Fialový vítr (Céčko, Svitavy, 2007), DVD 
DV 2017 Anatomie, Okolo stola (DNO, 2003), DVD 
 
 
3/Archiv NIPOS, Praha 
Cirkus (DNO, 2004), DVD 
Ani Anička, ale Alenka (Tentokrát Harmonika, Trnávka, 2004), DVD 
Malá indiánská pohádka (Maminy, Jaroměř, 2011), DVD 
Jak vdát princeznu (Uzel, Chlumec nad Cidlinou, 2004), DVD 
Hrnečku vař (Jarka Holasová, Provodov-Šonov, 2005), DVD  
 
 
4/Archiv Divadla DRAK, Hradec Králové 
Všechno lítá, co peří má (2000), DVD 
Václav řečený Bajaja (2000), DVD 
Malý Klaus velký Klaus (1997), DVD 
Jak si hrají tatínkové (2005), DVD 
U kanónu stál aneb Bitva u Hradce Králové (2011), DVD 

Pozn.: DVD je součástí této dokumentace (5x). 

5/Loutkář Brát ze Studnice (Jiří Horák, 7. 10. 2011), DVD 

Pozn.: DVD je součástí této dokumentace. 
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Příloha č. 2 a: MAPA (se zakreslením místa, kde se statek vyskytuje) 
 
Mapa Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje s vyznačenými lokalitami,  
v nichž v současnosti působí amatérské loutkové soubory včetně profesionálních institucí 
(Divadlo DRAK, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi). 
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Příloha č. 2 b:  
MÍSTOPIS LOUTKOVÉHO DIVADLA/Královéhradecký kraj 
 
 

Místopis loutkového divadla 

Královéhradecký kraj 

 

• Bernartice (Trutnov), děts. LD Sluníčko (70. léta) 

• Broumov (Náchod), první záznam z r. 1820, kdy Johan Schram z Broumova dostal 
oprávnění pro loutkové divadlo pro Čechy, 1959 LS dr. Nejedlého, od r. 1976 LS 
BRUM 

• Bukovice (Náchod), 1. pol. 20. stol. LD Sokola 

• Cerekvice p. Bystřicí (Jičín), 20. léta LD pro děti 

• Častolovice (Rychnov nad Kněžnou), působila zde rodina loutkářů Finků 

• Černá Hora (Trutnov), ve 20. letech LD Sokola 

• Červený Kostelec (Náchod), Radost, LD/ZK Grafické závody/MKS (od 1954) 

• Česká Metuje (Náchod), 50. léta LD PO školy 

• Dětenice (okr. Jičín), 1920-25 existovala loutková scéna 

• Dobruška (Rychnov n. K.), v 1. třetině 19. století Jan Wacek řezboval marionety, 
později zde působila loutkářská dynastie Adámků; Sokol, LD/Svět loutek (od r. 1918) 

• Dolní Olešnice (okr. Trutnov), 1945 zal. LD 

• Dolní Radechová (okr. Náchod), 1934 zal. LD Sokola 

• Doubravice (okr. Trutnov), 1926 zřízena stálá LS Sokola 

• Dvůr Králové nad Labem (okr. Trutnov), zmínka 1840-1860 Eliščin dům, 1992 Klíček 

• Havlovice (Trutnov), 1959-60 LD Sokola 

• Heřmanice (okr. Jičín), doloženo LD po l. světové válce 

• Heřmanův Městec, tradice doložena od konce 19. stol., 1994 div. loutkový soubor 
Heřmaňáci 

• Holohlavy (Hradec Králové), LS 1870-1956 (1984 jeviště a loutky spáleny) 
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• Horní Loukov (Jičín), ve 20. letech LD Sokola 

• Horní Malá Úpa, 1965 založili činnost LD 

• Hořice (Jičín), 1902 A. Čížek začal vyřezávat loutky, 1975 LS Zvonek 

• Hostinné (Trutnov), LD od r. 1947 (zal. prof. A. Kubík), 1996 samostatná LS 

• Hradec Králové, od 19. století sem zajížděli kočovní lidoví loutkáři (např. Jan 
Nepomuk Laštovka nebo Maiznerové), od 70. let 19. stol. se hrálo pravidelně 
v hostincích např. v r. 1888 Jar. Hájek v Dlouhé ul., U Škabradů, 1900 koupil divadlo 
Sokol, po1. svět. válce činnost obnovena v Dělnickém domě, po celou dobu řada 
souborů, např. v meziválečném období více než dvacet amatérských loutkových 
divadel, 1931 uvedli studenti Rašínova gymnázia společně s loutkáři hradeckého 
Sokola Oidipa; 1958 založeno profesionální loutkové divadlo DRAK; 

V současné době řada amatérských souborů: Balbínek, LD/Gymnázium J. K. Tyla (od 
1998), Dětský soubor Jirky Polehni z Jesliček, DNO (od 2000), HAD, LD  
(od 1976), Polehňovi, rodinné loutkové divadlo (od 2011), POLI, LD (od 1990), ZUŠ 
Na Střezině, Záchvat, LD (od 2002), ZUŠ Na Střezině – Jesličky/Ať si, LD (od 1993), 
ZUŠ Na Střezině – Jesličky/Bifule, LD (od 1996), ZUŠ Na Střezině  
– Jesličky/PECH, LD (od 2000) a další.  

 
• Hronov (Náchod), v roce 1926 zde založil známý propagátor maňáskového divadla a 

nadšenec Alois Polák (1908-1993) loutkářský soubor Sokola, který fungoval až do 60. 
let a byl velmi známý. Hronovští pořádali zájezdy do Jaroměře, Hradce Králové, kde 
nejen hráli, ale také přednášeli o technice a možnostech maňáskového divadla. Polák 
byl vůdčí osobností místního souboru a stal se také organizátorem sokolského 
loutkářství ve východních Čechách. 
 

• Chlumec nad Cidlinou (Hradec Králové), ve 20. letech doloženo LD. V současnosti 
řada souborů: Loutkové divadlo (od 1983), ZUŠ, Čtyřlístek (od 2000), ZUŠ, Kyselé 
rybičky (od 2005), ZUŠ, LDO (od 1997), ZUŠ, LS Napopel/Uzel (od 2001) a další. 

• Chvaleč (Trutnov), 30. léta 20. stol. česká menšina hrála loutkové divadlo 

• Chvalkovice (Náchod), 1934 LD Sokola 

• Jaroměř (Náchod), od r. 1900 veřejné LD pro děti, v r. 1927 jako třetí v ČR postaveno 
Boučkovo divadlo (vlastním nákladem), dnes LS BODI (od 1998), LS Maminy (od 
2005), LS ZUŠ F. A. Šporka Mikrlata (od 2011) a další. 

• Jasenná (Náchod), 1915-1945 LD řídícího učitele Bezděka 

• Javornice (Rychnov nad Kn.), 1975 obnoveno LD 

• Jičín, LD doloženo před r. 1900, v r. 1893 pokus založit stálé loutkové divadlo (sládek 
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A. B. Kokoška), Srdíčko LD (od 1935), 2007 závěsné divadlo. 

• Josefov (Náchod), LD doloženo za l. světové války, 1958 poslední účast  
na Loutkářské Chrudimi, od r. 1929 zde sídlila loutkářská firma APAS (Anna 
Preclíková a synové), firma se překvapivě udržela i za socialismu a skončila  
v r. 2007. 

• Konecchlumí (Jičín), 1940 LD Českomoravské církve 

• Kopidlno (Jičín), od 30. let Junák a LD Sokola 

• Kostelec nad Orl. (Rychnov n.Kn.), 1933 LD Sokola 

• Královec (Trutnov), 1933 LD NJS 

• Kuks (Trutnov), 1697 lázeňské hosty bavil J. Ch. Neumann společně se ženou a dětmi, 
kteří tvořili malou společnost; dnes Geisslers Hoffcomoedianten, Kuks (od 2000). 

• Kunčice (Trutnov), od r. 1923 se hrálo loutkové divadlo 

• Kvasiny (Rychnov n.Kn.), loutkové divadlo se hrálo za 2. světové války 

• Kyje (Jičín), 1973 LD Osvětové besedy 

• Lázně Bělohrad (Jičín), LD od 30. let, 1998 založen loutkářský soubor ŠÍRO MŠ 

• Lhota Netřeba (Rychnov n. K.), v r. 1946 doložen LS Orla 

• Lhota pod Libčany (Hradec Králové), v 50. a 60. letech hrál LS Maják 

• Lhota pod Červeným Kostelcem (Náchod), 1950-1970 doložen LS, po r. 1989 fundus 
předal LS Radost Č. Kostelec 

• Libuň (Jičín), LS doložen před 2. svět. válkou a krátce po ní 

• Libčany (Hradec Králové), v r. 1775 se zde narodil Matěj Kopecký; od r. 1974 se tu 
každoročně koná přehlídka loutkářských souborů O cenu Matěje Kopeckého. 

• Machov (Náchod), 1976 LS Veba 

• Malá Úpa (Trutnov), v 19. stol. zde působili loutkáři Vídové, několik jejich marionet 
vlastní Národní muzeum. 

• Malšovice (Hradec Králové), 30. léta doložen LS Sokola i Orla 

• Meziměstí (Náchod), v 60. letech loutkářský kroužek JKP 

• Miletín (Jičín), koncem 19. stol. záznamy o LD 

• Milovice (Jičín), dorost ČsČK III. třídy obecné školy hrál LD 
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• Mladějov (Jičín), 1958 LS OB 

• Mlázovice (Jičín), loutkové divadlo pořádal před rokem 1820 hajný J. Hanych. 

• Mostek (Trutnov), 1926-28 obecná škola pořádala loutková představení. 

• Náchod (Náchod), loutkové divadlo bylo hráno na zámku cizími soubory a loutkáři 
v 17. a 18. století, v 60. letech 18. stol. hrál s loutkami vlastní výroby měšťan Jan J. 
Brát, na Náchodsku působil pravnuk Antonín (1856-1919), kterého proslavilo 
vystoupení na Národopisné výstavě českoslovanské a loutkami českých řezbářů,  
 v meziválečném období doložena činnost 14 loutkových divadle (Sokol, Skaut, DTJ, 
Československá náboženská obec a další)), 1939 vznikla samostatná loutková scéna 
(iniciativa Aloise Tašnera), v poválečném období až do 90. let působily různé 
amatérské loutkářské soubory. 

• Nechanice (Hradec Králové), v polovině 20. stol doloženo LD. 

• Nemojov (Trutnov), v r. 1924 předáno z Hořic menší LD. 

• Nová Paka (Jičín), od pol. 19. stol. se loutkářství věnovala rodina Meissnerových 
(později také Majznerových), zejména Josef (kolem r. 1808 a František, posledním 
představitelem rodinné dynastie byl Vilém (1905-1930), který svou dráhu završil 
v libereckém loutkovém divadle; Jan Sucharda ml. (1797-1873) zde založil dílnu 
vyrábějící loutky, která svou originalitou proslula jako suchardovská škola; novější 
historie1979 LS Korálek - činný i v 90. letech, v současnosti LS Rolnička. 

• Nové Město nad Metují (Náchod), 1908 zábavní odbor Sokol zakoupil LD, 1992 DLS 
ZUŠ. 

Nový Bydžov (Hradec Králové), ve 20. letech 20. stol. LD; Učitelky hraj dětem (od 
2007) 

• Nový Hradec Králové (Hradec Králové), ve 20. letech 20. stol. LD 

• Nový Ples (Náchod), LD Sokola, pol. 30. let 20. stol., loutkářská činnost nikdy zcela 
nezanikla. 

• Olešnice (Náchod), 1946 LS Orla 

• Opočno (Rychnov K.), 1932 LS Sokola (předtím veřejná produkce v klášteře), 
Loutková scéna (od 1998) 

• Osice (Hradec Kr.), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola 

• Ostroměř (Jičín), 1980 zal. LS Javorka 

• Pavlišov (Náchod), 1958 LS SRPŠ 

• Pec p. Sněžkou (Trutnov), 1958 LS SRPŠ 
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• Pecka (Jičín), 1947 LS Sokola 

• Peklo (Rychnov n.Kn.), 1940 založeno školní LD, 1958 LS Osvětové besedy 

• Petrovice (Hradec Kr.), 1958 LS SRPŠ 

• Petrovice (Rychnov n.Kn.), 1958 LS JZD 

• Petříkovice (Trutnov), 1958 – 61 (?) LS ČSOP a školy 

• Pilníkov (Trutnov), 1958 LS PO a osvětové besedy 

• Plotiště nad Labem (Hradec Králové), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola 

• Pohoří (Rychnov n.Kn.), 1961 LS 

• Police nad Metují (Náchod), 1958 LS Osvětové besedy 

• Potštejn (Rychnov n.Kn.), 1943 LS mladých, 1958-61 LS OB 

• Pouchov (Hradec Kr.), 20. léta 20. stol. LD (1966 obnoveno) 

• Praskačka (Hradec Kr.), 20. léta 20. stol. LD, 1958 LS ČSM 

• Pražské Předměstí (Hradec Kr.), 20. léta 20. stol. LD (činnost doložena i za druhé. 
světové války). 

• Radvanice (Trutnov), 1955 založ. LD ZK ROH dolu Stachanov 

• Rájec (Rychnov n. Kn.), 1958 LS 

• Rasošky (Náchod), 1939 založeno LD, 1954 LD Sokol 

• Rašovice (Rychnov n.Kn.), 1958 LS SRPŠ ZDŠ 

• Ratibořice (Náchod), na zámku bylo provozováno loutkové divadlo, hostovali zde cizí 
loutkáři, tady se s ním pravděpodobně seznámil J. J. Brát, nejstarší český loutkář. 

• Rohoznice (Jičín), ve 20. letech 20. stol. LD 

• Rokytnice v Orl. h. (Rychnov n. Kn.), 1958-61 dětská LS 

• Rokytník (Náchod), 1960 LS PO ZDŠ 

• Roudnice (Hradec Kr.), ve 20. letech 20. stol. LD 

• Roveň (Rychnov n. Kn.), 1958 LS OB 

• Rožnov (Náchod), 1954 sokolská LS 

• Rtyně v Podkrkonoší (Trutnov), 1958 LS ZK ROH dolu Zd.Nejedlý, 1981-89 LS 
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Permoníček 

• Ruprechtice (Náchod), 1958 LS JZD 

• Rychnov nad Kněžnou, od konce 18. stol. zde působily loutkářské rodiny Finků (Josef 
Fink) a Hanušů (František Hanuš), novější historie lidová scéna v novém LD (30. léta 
20. stol.). 

• Říčky v Orl. h. (Rychnov n.Kn.), 1948-61 LD v místní škole 

• Říkov (Náchod), 1958 LS Sokola 

• Semechnice (Rychnov n. Kn.), ve 20. letech 20. stol. LD 

• Sendražice (Hradec Kr.), 1947 LD, později loutky prodal do Dolní Kalné. 

• Skřivany (Hradec Kr.), po r. 1945 LS 

• Skuhrov nad Bělou (Rychnov n. Kn.), 1958 LS ZK Skuhrov 

• Slatina nad Úpou (Hradec Kr.), 1918 LD Sokola (Božka Čapek) 

• Slatina nad Zdobnicí (Rychnov n. Kn.), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola 

• Sloupno (Hradec Kr.), 1958-60 LS SRPŠ, ČSM 

• Smidary (Hradec Kr.), od r. 1919 LD Sokola 

• Smiřice (Hradec Kr.), 1884 (nebo 1885) učitel Štěrba a malíř pokojů Janko hráli LD 
s maňásky zač. 20. stol. LD v sále hotelu U Andrýsků, v 60. letech slavný LS ZK 
Družba, činnost pokračuje. 

• Sněžné (Rychnov n. Kn.), 1958 LS OB 

• Sobětuš (Hradec Kr.), 1958 LS OB 

• Sobotka (Hradec Kr.), 1901 zakoupeny loutky A. Suchardy (prodal je lidový loutkář 
František Hanuš), začátek pravidelného hraní loutkového divadla. 

• Solnice (Rychnov n.Kn.), ve 20. letech 20. stol. LS Sokola, 1958 LS ZK 

• Stará Paka (Jičín), v 19. stol. se zde usadila rodina loutkářů Meissnerů a navázala 
podnětné styky s řezbářskou rodinou Suchardů, která přesídlila do Nové Paky (syn 
Antonína Suchardy Jan ml.) viz heslo Nová Paka, novější historie1958-61 LS ZK ŠD 
Stará Paka. 

• Staré Buky (Trutnov), 1958 LS OB 

• Staré Smrkovice (Jičín), 1958 LS SRPŠ 
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• Starkoč (Náchod), 1958 LD OB 

• Stárkov (Náchod),  1958-60 LS SRPŠ 

• Stěžery (Hradec Kr.), ve 20. letech 20. stol. LS Sokola 

• Stolín (Náchod), 1959-60 LS PO ZDŠ 

• Střevač (Jičín), 1930 LD 

• Studnice (Náchod), narodil se zde v 18. století nejstarší český loutkář Jan Jiří Brát, 
později náchodský občan, zakladatel loutkářské dynastie, 1923-30 (?) LD Sokola. 

• Suchý Důl (Náchod), 1974-80 LS OB, od r. 1985 občas v budově školy, 1999 činnost 
obnovena. 

• Svoboda nad Úpou (Trutnov), 1946-49 LD Krakonošovo divadlo 

• Šonov u Nového Města nad Metují (Náchod), 1946 LS Orla 

• Špindlerův Mlýn (Trutnov), 1953 založen LS ZK zaměstnanců zotavoven ROH 

• Těchlovice (Hradec Kr.), ve 20. letech 20. století LD Sokola 

• Teplice nad Metují (Náchod), na počátku 50. let zřízena loutková scéna v budově školy 
(SRPŠ). 

• Trotina (Trutnov), 1948-54 LS národní školy  

• Trutnov, 1579 zde vystoupil švýcarský principál Heinrich Wirre a provozoval 
s figurami hru O utrpení našeho pana Krista, ve 30. letech 20. stol. LD Sokola, 1945 
maňáskový soubor, DO a LS ZK železničářů, 2002 LS Přátelé Mojmíra Babáčka. 

• Třebechovice pod Orebem (Hradec Kr.), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola i Orla 
(sokolská scéna obnovena po r. 1945) 

• Třebeš (Hradec Kr.), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola 

• Třtěnice (Jičín), 1967 založen dětský LS Radost, činný v současnosti. 

• Týniště nad Orlicí (Rychnov n. Kn.), za 2. světové války LD v jídelně sociál. domu 

• Úpice (okr. Trutnov): DLS (od 1992) 

• Valdice (Jičín), 1935 loutkář Šimek, 1958-65 LS OB, 1981 LS Zebíňáček, 1989 
BARET  S 

• Vamberk (Rychnov n. Kn.), 1929-38 loutk. kroužek Kopecký, 1940 nová stálá scéna 
v sokolovně, po 2. svět. válce obnoven LD Sokola, poč. 90. let LD Zdobničan. 
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• Veliš (Jičín), přelom 50/60 let LS OB 

• Velká Čermná (Rychnov n. Kn.), v 50. letech 20. stol. LS OB 

• Velká Jesenice (Náchod), 1924-49 LD Sokola 

• Velká Úpa (Trutnov), 1947-50 LS SRPŠ 

• Velká Ves (Náchod), 1958-61 LS ZK ROH Veba 

• Velké Poříčí (Náchod), 1930-41 LS Sokola v 50. letech LS OB. Z Velkého Poříčí 
pocházel ochotník a loutkář Al. Polák, který 1926 založil LD Sokola v Hronově. 

• Velké Svatoňovice (Trutnov), za 1. republiky LD Sokola, marionety na drátech, 
řezbované, výroba Hünzberger. 

• Velký Dřevíč (Náchod), koncem 30. let LD Orel, 1959 LS ZDŠ 

• Vernéřovice (Náchod), koncem 50. let 20. stol. LS SRPŠ  

• Vitiněves (Jičín), 1986-89 BARET S 

• Vlčkovice v Podkrkonoší (Trutnov), začátkem 60. let 20. stol. LS OB 

• Vlkov (Náchod), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola, 1937 LD 

• Voděrady (Rychnov n. Kn.), narodil se zde v roce 1820 loutkář Josef Fink. 

• Voletiny (Trutnov), začátek 60. let 20. stol. LS MŠ 
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Příloha č. 2 c:  
MÍSTOPIS LOUTKOVÉHO DIVADLA/ Pardubický kraj 
 
 
 

Místopis loutkového divadla 

Pardubický kraj 

 

• Bělá nad Svitavou (Svitavy), 50. léta 

• Bítovany (Chrudim), 20. léta LD Sokola 

• Borová (Svitavy), od r. 1995 LS Budíček 

• Brandýs nad Orl., 20. léta LD Sokola 

• Břehy (Pardubice), 1960 založen loutk. kroužek 

• Bylany (Chrudim), 1976 loutkový soubor 

• Cotkytle (Ústí nad Orl.), 1946 loutkový soubor Orla 

• Česká Třebová (Ústí n. Orl.), Čtyřlístek LD (od 1971), v letech 1974-1986 se zde 
konaly krajské přehlídky amatérských loutkářů 

• Dlouhá Třebová (Ústí n. Orl.), 30. léta LD v hostinci Na Rychtě 

• Dolní Dobrouč (Ústí n. Orl.), 1946 Orel 

• Dolní Újezd (Svitavy), 1946 LS Orla 

• Horní Bradlo (Chrudim), 20. léta LD Sokola 

• Hlinsko (Chrudim), 1962 založeno loutkové divadlo; 1978 LD Korzo, 1980 LS 
Panenka 

• Holice (Pardubice), 10. 1. 1918 doloženo LD 

• Horní Jelení (Pardubice), LS odboru Čs. skauta 1925/26 

• Hradec nad Svitavou (Svitavy), LD doloženo 1976 

• Hrochův Týnec (Chrudim), 1976 LS Východočeské cihelny 

• Choceň, 1925 loutkové divadlo v panském domě; v současnosti divadlo sólové 
loutkářky Hany Voříškové, učitelky výtvarného oboru ZUŠ v Chocni. 
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• Chrast u Chrudimi (Chrudim), 1932 LS Sokola, 1999 LS ZŠ Kamarádi 

• Chrudim, doloženy loutk. produkce od pol. 19. stol. Zajížděl sem např. J. N. Laštovka. 
S loutkovým divadlem v Chrudimi je spojen autor loutkových her Jaroslav Gallat 
(1855-1932). Právě Gallat podporován spisovatelem Karlem Pippichem podnítil v roce 
1915 vznik loutkové scény Kacafírek, která kontinuálně působí dodnes. V roce 1951 
založena Loutkářská Chrudim jako celostátní prestižní přehlídka amatérského 
loutkového divadla. V r. 1972 bylo otevřeno Muzeum loutkářských kultur. 
V současnosti LD Ahoj (od 1988) a další.  

• Chvaletice (Pardubice), od 1961 LS 

• Chvojenec (Pardubice), 1931 LD při místní škole 

• Jevíčko (Svitavy), LS 1993 

• Kojice (Pardubice), 1930 LD 

• Kostěnice (Pardubice), 1948 LD školy 

• Králíky (Ústí n. Orl.), v 80. letech zal. LS LŠU 

• Krouna (Chrudim), Kolodějovo loutkové divadlo, ZŠ (od 1996) 

• Kunětice (Pardubice), 60. léta loutkářský kroužek Osvětové besedy 

• Leština (Ústí n. O.), tradice divadla od r. 1820, 1978 založen LS Kyšperáček 

• Litomyšl (Svitavy), 1838 se hrálo loutkové divadlo na zámku. Hra Koš M. D. Rettigové 
je první známou českou loutkovou hrou pro domácí neprofesionální divadlo, 1989 LS 
Pumprdentlich, LS Maňásek, Vostružák, LS (od 1995),  Dančajáno, LD (od 2007) ad. 

• Městečko Trnávka (okr. Svitavy), Pes, Rajče, Harmonika LD (od 2004), Ťapina 
alternativní LD (od 2005) 

• Mladkov (Ústí n. O.), 1923-1955 LS Sokola a poté stálá scéna 

• Morašice (Pardubice), 1978-88 LS OB 

• Moravská Chrastová (Svitavy), 1935 otevřeno LD 

• Moravská Třebová (Svitavy), 1921 školní loutkové divadlo zřídil Josef Křoupal, v 80. 
letech LS Třebováček a DLS LŠU. 

• Nasavrky (Chrudim), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola 

• Nemošice (Pardubice), po l. svět. válce LS 

• Ohrazenice (Pardubice), 1930 zřízena dětská LS, 1957 kroužek ZK ROH Synthezia. 
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• Opatovice n. L. (Pardubice), v polovině 20. let 20. stol. sokolské LD umístěné ve škole. 

• Orel (Chrudim), 1925-26 LD Orla 

• Pardubice, ve druhé polovině 19. stol doloženo pravidelné hostování různých 
kočovných skupin, 1923 založena v nové budově stálá LS Sokola, později Lidová 
scéna, v 60. letech doloženo několik souborů; v současnosti Hudební divadlo loutek (od 
2005). 

• Pastviny (Ústí n. Orl.), 1959 loutkový kroužek OB  

• Pečíkov (Svitavy), 1961 LS OB 

• Poběžovice u Holic (Pardubice), v meziválečném období se nepravidelně hrálo LD. 

• Podůlšany (Pardubice), 1961 LS OB 

• Polička (Svitavy), Scheinerovo LD činné od 20. let, 1999 LS ZŠ 

• Postřešany (Pardubice), 1947 LD HOR 

• Přelouč (Pardubice), 1916 LS Sokola, obnovena 1946, 1964 LS Radost 

• Přepychy (Pardubice), 1946 LS Orla 

• Příluka (Svitavy), 1961 LS OB 

• Radhošť (Pardubice), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola, skončilo v r. 1988. 

• Radkov (Svitavy), 1961 LS OB 

• Rohovládova Bělá (Pardubice), 1939 školní LD, obnoveno 1947 

• Rokytno (Pardubice), po r. 1925 školní LD 

• Ronov nad Doubravou (Chrudim), 1985 zal. LS OB 

• Rozhraní (Svitavy), 1961 LS OB 

• Rybitví (Pardubice), 1938 LD rodičovského sdružení, doloženo do r. 1979 (jedno 
z nejlepších jevišť v kraji). 

• Řečany nad Labem (Pardubice), 1964 doložena LS Sokola 

• Řepníky (Chrudim), 1944 činné LD 

• Sádek (Svitavy), 1961 LS OB, 1988 Smítko (LS ZŠ) 

• Semtín (Pardubice), 1961 LS ZK Synthezia 

• Sezemice (Pardubice), 1948 zal. LS mládeže ČSL, 1954 dětský soubor, doložen  
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 r. 1964. 

• Skuteč (Chrudim), 1942-43 LD Učednické besídky 

• Slatiňany (Chrudim), 1949 pravidelná činnost LD KSČ 

• Svitavy, LD C (Céčko) od 1970 dosud, LD Dramatická školička – Adriánci (od 2007), 
LD Dramatická školička – Bubliny (od 2007) ad.  

• Svobodné Hamry (Chrudim), v archivu statku se dochoval rukopis loutkové hry z 18. 
Století. 

• Svojanov (Svitavy), od r. 1992 Loutkářská pouť na hradě Svojanov 

• Trhová Kamenice (Chrudim), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola v 80. létech jako LS OB 

• Třemošnice (Chrudim), 1947 LD Junáka 

• Ústí nad Orlicí, LS Šedovi (?) 

• Urbanice (Pardubice), 1975 doloženo LD mládeže 

• Veliny (Pardubice), od 1919 LS Sokola, LS školy 

• Vortová (Chrudim), ve 20. letech 20. stol. LD Sokola 

• Vračovice (Ústí n. O.), začátek 60. let 20. stol. LS výboru žen 

• Vranová Lhota (Svitavy), začátek 60. let 20. stol. LS OB 

• Výprachtice (Ústí n. O.), začátek 60. let 20. stol. LS OB 

• Vysoké Chvojno (Pardubice), v 2. pol. 20. let 20. stol. školní LD 

• Vysoké Mýto (Svitavy), 30. léta  LS spolku Šembera, činnost i během války, 1946 LD 
Junáka a ČSM, 1956-70 LS Maňásek, 1984 LS mladých SKP Karosa, 1999 LD 
Srdíčko. 

• Zámrsk (Ústí n. O.), 1947-1981 loutkářský kroužek žákovské org. školy 

• Zdechovice (Pardubice), pol. 20. let 20. stol. školní LD 

• Zhoř (Ústí n. O.), 1961 LS OB 

• Žamberk (Ústí n. O.), poč. 20. stol. údajně LD, 1925 sokolské LD, ve 30. letech 
církevní LD, 1961-62 LS ZK Orban, od 2. pol. 80. let soubor LDO ZUŠ, vedoucí O. 
Strnadová (špičkový dětský soubor, hrál mnohokrát na celostátní přehlídce Dětská 
scéna).  

• Žampach (Ústí n. O.), 1961 LS LŠ 
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• Živanice (Pardubice), 20. a 30. léta 20. stol. LS Sokola, 1971-1989 LS Živaňáček 

 
Sestaveno podle Místopisu českého amatérského divadla a dostupné historické literatury ve 
spolupráci s NIPOS, Praha 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.:  
Autoři textu: Prof. Mgr. Miloslav Klíma, Doc. Mgr. Alice Dubská, CSc., Mgr. Nina Malíková, 
PhDr. Petr Pavlovský, Mgr. Jaroslav Blecha, Mgr. Alena Exnarová 
Editorka: Mgr. Lenka Jaklová 
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Poznámky k příloze 1 a: TEXTOVÉ DOKUMENTY 
                                                           
i  J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 12-14. 
ii  Tamtéž, s. 18. 
iii  H. Benedikt: Franz Anton Graf von Sporák, Wien 1933, s. 120. 
iv  Ad: Heinrich Wirre, in A. Jakubcová: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha 207, s. 
665. 
v  L. Schlesinger: Simons Hüttels Chronik von Stadt Trautenau, Prag 1881, s. 242. 
vi  Podle L. Sochorové, která se zabývá lidovým sousedským divadlem, byl tento vliv dokonce vzájemný, 
protože loutkové divadlo zase zprostředkovávalo propojení poetiky sousedského divadla s motivickými prvky 
českého profesionálního divadla 18. století. 
vii           Podrobněji J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 32. 
viii   A. Dubská: Cesty loutkářů Brátů a Pratte Evropou 18. a 19. století, Praha 2011. 
ix  J. Veselý: Ze slovníku dřevěného herectva loutkářské dynastie Maiznerovy, Národopisný věstník. 
československý 1913, s. 38n; J. Bartoš: Staré loutkářské rukopisy rodiny Maiznerů. Loutková scéna 1947/48, s. 
24n .  
x            A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, Praha 2004, s. 96n. 
xi  Viz A. Židlická: Lidové hry z Vamberka, diplomová práce, Katedra etnografie Fil.fakulty UK Praha 
1971.  
xii           Viz F. Ptáček: Krajinářská loutkářská výstava v Turnově, Loutkář  1933/34, s. 30; V. Schreiber: Loutkář       
Vída, Od Kladského pomezí, 1923, s. 14-15. 
xiii          J. Kaš: O řezbářích a tiskařích lidových českých loutkářů, Český lid 1947, s. 153n.  
xiv          J. Blecha, P. Jirásek, V. Jirásek: Česká loutka, Praha 2008, s.83-84. 
xv           Podrobněji A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, Praha 2004, s. 151n. 
xvi          V. Červený: Jak se hrávalo loutkové divadlo v Hradci Králové, Loutkář  1917/18, s. 20n . 
xvii         K. Šamšiňák: O loutkách a loutkářích na Sobotecku, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1983, s. 21. 
xviii        Viz A. Blažek: Chrudimští bratři Gallatové, propagátoři loutkových her minulého věku, Loutkář 1932/33, 

s. 34-41.  
xix          Podrobněji in Z. Tesař: Ochotnické loutkářské soubory na Královéhradecku, Dipl. práce, Katedra 

alternativního a loutkového divadla DAMU, Praha 2003.  
xx  R. Bouček: Samostatné budovy našich loutkových divadel, Loutkář 1934/35, s. 37. 
xxi  Viz A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, Praha 2004, s. 242.  
xxii         Viz J. Blecha: Česká rodinná loutková divadélka, Brno 2009.  
xxiii        Scénografickou tvorbu P. Kalfuse a P. Matáska v Draku analyzuje S. Marešová: Česká loutkářská 

scénografie 70. a 80. léta, Praha 1987. 
xxiv        Podrobněji in J. V. Dvořák: Matěj, Máťa, Matýsek aneb šestá generace rodu Kopeckých, Hradec Králové 
2005. 
xxv  K osobnosti J. Krofty a jeho režijní práce, viz: Krofta -Babylonská věž, Praha 1993.  
xxvi        Viz Drak, editor J. Dvořák, Praha, 2001;  J. Císař: Drak v souvislostech, Československý loutkář 1978, s. 
227; Drak, in Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, Praha 2000, s. 158n. 



Doplnění Nominační dokumentace pro zápis východočeského loutkářství do 
seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury: 

 
ad 1:  Dotyčné městské a obecní úřady budou v rámci svých možností 
podporovat východočeské loutkářství, a to zejména prostřednictvím dotačních 
programů a vytvářením podmínek pro činnost slovesných oborů základních 
uměleckých škol, které zřizují. Dále formou zvýhodněných pronájmů.  
 
Příklady podpory a péče o zachování kulturního statku 
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji: 
 
V obou východočeských regionech je samozřejmostí fungující spolupráce ZUŠ 
se svými zřizovateli (městskými úřady). Např. ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři 
využívá pro vystoupení svého loutkářského souboru bezplatně městské prostory. 
Spolupracuje s městskými institucemi – muzeem, divadlem i technickými 
službami, které pomáhají s organizací, a naopak ZUŠ se podílí na kulturních a 
společenských akcích města Jaroměře.  
 
Dobrým příkladem vstřícného přístupu k amatérským i profesionálním 
loutkářským souborům je rovněž grantový dotační systém zdejších měst a 
obcí: 

Hradec Králové 

Město Hradec Králové každoročně podporuje dotací pořádání soutěže  
loutkářských souborů o postup na celostátní přehlídku Loutkářskou Chrudim. 
Rovněž tak Královéhradecký kraj v rámci dotace přispívá na celý systém 
postupových přehlídek. 

Divadlo DRAK je veřejnoprávní institucí založenou Městem Hradec Králové i 
Královéhradeckým krajem. Oba zakladatelé podporují činnost divadla 
pravidelným příspěvkem: Město Hradec Králové formou víceletého příspěvku – 
přibližně z 65 %,  Královéhradecký kraj formou jednoletých příspěvků – 
přibližně z 6%. Tyto příspěvky jsou určeny nejen na pokrytí běžných provozních 
nákladů, ale rovněž  na podporu umělecké činností, která v případě Divadla 
DRAK zahrnuje i podporu loutkářské tradice.  

Jaroměř  
 
Město se pyšní druhou nejstarší loutkovou scénou v České republice (založena 
1918). Od roku 2004 je Boučkovo loutkové divadlo Národní kulturní památkou. 
V roce 2009 se uskutečnila jeho rozsáhlá rekonstrukce s využitím příspěvku 
poskytnutého z Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón. Loutkářská tradice v Jaroměři se odvíjí od této 



loutkářské scény. Na její kontinuitu navázali členové loutkářského souboru 
BOĎI. 
 
Každoročně se tu koná Boučkova Jaroměř – soutěžní přehlídka loutkových 
divadel z celé republiky. V letošním roce proběhl již XXX. ročník. V Jaroměři 
hrají i další soubory: DLS Blechy, LD Maminy a soubory literárně-
dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka. Pro loutkářské soubory přímo 
z Jaroměře je určena přehlídka Jaroměřské loutkaření.  
 
Činnost loutkářských souborů umožňuje velká podpora města prostřednictvím 
Městského kulturního střediska a systém poskytování dotací a grantů, které 
vytvářejí dobré zázemí a umožňují technické podmínky. Město podporuje také 
obě loutkářské přehlídky. 
 
Libáň 
 
Loutkové divadlo Martínek pořádá každoročně v podzimních měsících 
přehlídku loutkových souborů. Letošní, už 14. ročník, byl i tentokrát podpořen 
Královéhradeckým krajem a městem Libáň. Z rozpočtu obce je tradičně hrazen 
pronájem kulturního domu na představení loutkářů, zdejších ochotníků i 
dětského dramatického souboru. 
  
Chrudim 
 
Loutkářství v Chrudimi má dlouholetou tradici a patří jednoznačně ke 
zdejším významným kulturním fenoménům. Z tohoto důvodu město Chrudim 
pravidelně poskytuje dotaci loutkářskému souboru Kacafírek. Tato dotace slouží 
na podporu činnosti uvedeného souboru (jedná se o nájem skladových prostor, 
údržbu loutek, kulis, zvukové a osvětlovací techniky apod.).  
 
Dalším podporovaným subjektem je občanské sdružení Loutkářský soubor 
AHOJ Chrudim. Nejvýznamnější akcí v oblasti loutkového divadla je pořádání 
festivalu Loutkářská Chrudim, které je v režii Chrudimské besedy, městského 
kulturního střediska. Tato příspěvková organizace je finančně napojena na 
rozpočet města Chrudim, které tímto způsobem podporuje udržování 
loutkářských tradic. 
 
Svitavy  
 
Loutkářský soubor Céčko Svitavy zřizuje Středisko kulturních služeb města 
Svitavy. Proto je začleněn do jeho ročního rozpočtu, schvalovaného 
zastupitelstvem města. Z rozpočtu Střediska kulturních služeb města Svitavy 
jsou hrazeny náklady na jednotlivé inscenace souboru – materiál a dále náklady 



spojené s vystupováním souboru na přehlídkách a zájezdech. Céčko zkouší a 
hraje bezúplatně v prostorách divadla Trám Svitavy, kde využívá techniku i 
mobiliář. SKS zhotovuje propagaci pro Céčko – plakáty, programy. SKS spolu s 
Céčkem pořádá pravidelně přehlídku POSED – Podzimní setkání divadel. 

 

ad 2: Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství naváže smluvní 
spolupráci s dalšími NNO, které působí v obou krajích (např. Volné sdružení 
východočeských amatérských divadelníků, které sdružuje rovněž loutkáře, 
případně se SAL SČDO apod.) a připraví společné projekty na podporu 
nominovaného statku. 

ad 3: Navrhovatelé měli původně v úmyslu prezentovat celý historický, 
přirozeně vzniklý (neinstitucionalizovaný) region východních Čech – tj. včetně 
části Podkrkonoší (dnes součást Libereckého kraje), a proto oslovili s nabídkou 
společné nominace i Muzeum Českého ráje – pracoviště pověřené péčí o 
tradiční lidovou kulturu. Kolegové z Libereckého kraje se ale rozhodli zpracovat 
loutkářství spolu s fenoménem tamní tradice ochotnického divadla (divadla 
amatérského a zároveň činoherního), která patří vůbec k nejstarším v republice. 
Navrhovatelé tuto volbu respektují, avšak v nominačním textu opakovaně 
zmiňují přesah kulturního statku do celé oblasti Podkrkonoší.      

 
 
 
 
 
 

V Hradci Králové dne 29. 11. 2012 

 

………………………………………….. 

Jana Dražďáková, předsedkyně Sdružení pro podporu tradic východočeského 
loutkářství 
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