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0 pro-hraném životě
václava kubáta

Ma!ým slavnostním setkáním si koncem roku 2Ol4 spolupracovníci
a přátelé připomněli osmdesáté narozeniny Václava Kubáta,

muže, který neivětší ěást své tvůrěí i uěitelské dráhy věnova!

hraěce. le představitelem druhé pováleěné generace, navazuiící

na zakIadatelskou práci proíesora Viktora Fixla í191lt-1986l,
o němž isme psali v zářiiovém čísle Poradce 2Ot4.

yl jeho žákem, spolupracov-
níkem a v letech 7978 až7999
i jeho nástupcem jako vedoucí

oboru tvorby hraček a dekorativních
předmětů na dnešní Vyšší odborné
škole a Střední uměleckoprůmyslové
škole na Žižkově náměstí v praze.

Během své profesní dráhy kromě
hraček úspěšně navrhoval také užitkové
předměty a věnoval se i graflce. Je na-
příklad autorem zeleného loga Správná
hračka a spolu s doc. Evou Opravilovou
a řadou dalších spolupracovníků patří
k tvůrcům tohoto způsobu nadstan-
dardního posuzování hraček.

l Koěkohrátlty i Hraěkobraní
Mezi nejvýznamněj ší výsledky jeho
samostatného organizačního úsilí
v 90. letech patíí založení Sdružení pro

PHDn. Osxnn Bnůžn

hračku a hru (1,992) a přetvoření sekce

,,hračka - loutka" bývalého Svazu
českých výtvarných uměIců v nynější
profesní spolek známý iako Asociace
hraěka Unie výtvarných umělců ČR
(1,994). V novém tisíciletí inicioval
vznik výstavy Kočkohrátky, jednoho
z divácky neiúspěšně j ších výstavních
proiektů svého druhu, který v letech
2OO3-2OO9 zhlédlo na jedenácti
místech České republiky téměř 35 tisíc
návštěvníků. A díky této výstavě byl
Václav Kubát spolu se svými spolupra-
covníky zaangažován na společném
projektu města Kamenice nad Lipou,
jeho muzea a Uměleckoprůmyslového
musea v Praze, jímž je Hrač-

l Ctvrtstoletí peda8o8ické práce
i profesní činnosti

Životní |ubileum bylo však i příle-
žitostí připomenout si jednotlivé
životní etapy aktivní Kubátovy
činnosti. Uzavřenou kapitolou je více
než čtvltstoletí trvaj ící pedagogická
práce na iiž zmínéné žižkovské škole.
Vyučoval tam zplvu externě, od roku
1,974byl řádným č]enem pedagogic-
kého sboru a od roku 1978 vedoucím
oboru. Pod jeho vedením absolvova-
lo více než 25O žáků, z nichž mnozí
pokračovali ve vysokoško]ském studiu
oborů design, ilustrace, animovaný
fiIm, ioutkářství a scénografie, archi-

tektura či textilní tvorba. Další
kobraní, probíhající od
prvního ročníku
2006vždy na
počátku
prázd-
nin

na zámku v kamenici nad
Lipou. Příští ročník proběhne

a.-L2. července 2015 a bude
jubilejní, již desátý.
Vše, o čem isme dosud psali, Ie živé

a aktuální. pozorní čtenáři poradce

už o těchto aktivitáCh četli a snad jen
úzké spojení s osobou Václava Kubáta

Ie tu podáno zřetelněii.

abso]vovali pedagogické
školy nebo studovali

dějiny umění, A ně-
kteří z nich

zůstali tvorbě
hraček věrni po
celý život, jako
např. Jaroslava
Šete]íková,
Erika P]icková-
Bradáčková,
Valerie Chme-
1ová, Martin

Lhoták nebo
René Schulz.
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Kubátova práce na ško]e se prolínala
s prací v oborové sekci Svazu českých
r."ýtvarných umělců. Tam pokračoval
ve spolupráci se svým předchůdcem
ve školníl"ýuce Viktorem Fixlem, po

iehož smrti vedení této sekce převzal,

Jedním z r."ýsledků činnosti sekce byl
vznik prvního specializovaného obo-
rového časopisu Hračka, Vydával jej

Státní zkušební ústav lehkého průmys-
lu v Českých Buděiovicích s finanční
podporou Českého fondu výtvarných
umění. Václav Kubát byl více než jedno
desetiletí předsedou redakční rady
a spolu se svými spolupracovníky,
zeiména s již zesnulou PhDr. Věrou Ru-
sínovou, zmapov aI dobovou produkci
i příběhy ]idí, kteří hračky vytvářeli.
Dnes je proto časopis cenným historic-
kým pramenem.

l vlastní autorská tvorba
současně se václav kubát věnoval
vlastní autorské tvorbě, která byla
prezentována na pravidelných oboro-
vých prodejních výstavách v podniku
Českého fondu výtvarných umění Dílo;
všechny originální práce byly ob-
vykle vyprodány a dnes ie v autorově
archivu jen zlomkovitá fotografi cká
a kresebná dokumentace všeho, co vy-
tvořil. Výstavy byly exportovány i do
zahraničí, kde byly neméně komerčně
úspěšné.

Do této doby spadaií i Kubátovy
návrhy a rcalizace objektů pro mateř-
ské školy a dětská hřiště. Na rozdíl
od dobové (a žel i mnohé dnešní)
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produkce splňovaly Kubátovy návrhy
ne|en technické, zdravotní a bezpeč-
nostní normy, ale byly originální svým
výtvarným řešením. Děti dostávaly
k dispozici velká stylizovaná zvířata
a pohádkové postavy. Objektybyly
konstruovány jako mobilní a samonos-
né a byly funkční i v zimě po přesunu
do interiéru. většina návrhů našla své
uplatnění zejména v podnikových
mateřských školách.

Y 70. a 80. Ietech rozvinul jubilant
i svou představu dřevěných hraček
schopných animace s r.yužitím vlast-
ností dřeva samotného, bez cizorodých
konstrukčních prvků. Při spoiení čepu
a rozporu využílpíirozenou pruž-
nost dřeva a zcela jinak, než je tomu

u loutek, dokázal dřevo rozpohybovat.
Jižtehdy začal vytvářet a dodnes tvoří
objekty, které lze pracovně označit
jako ,,hračky nehračky"; jde většinou
o stylizovaná zpodobenízvířat, jež jsou
hračkám typově blízká, ale mají ome-
zený,,hr ací potenciál ". Tyto artefakty
nejsou primárně určeny ke hře, ale
k dekorativním účelům.

podivuhodná všestrannost ku-
bátovy tvorby, kterou uplatnil jak
v pedagogické práci, tak ve vlastních
projektech, nebyla jen výsledkem
studia a spolupráce s Viktorem Fixlem.
Byla i výsledkem dvacetileté praxe po
ukončení studia.

l Prezentace na dvou světových
výstavách

Pokud jde o studium, Václav Kubát
nastoupil na Ústřední školu byto-
vého průmyslu v Praze, oddělení
soustružení dřeva. V průběhu studia

lllryi@
(v roce 1952) se škola změni]a na Vyšší
uměleckoprůmyslovou školu a vzniklo
i nové oddělení tvorby hraček a dekora-
tivních předmětů. Po složení matu-
ritní zkoušky v roce 1 954 nastoupil
mladý absolvent jako - podle dobové
terminologie odvozené ze Sovětského
svazu - ,,inženýr návrhář" v oboru
htačky a upomínkové předměty do
pražského lnstitutu vývoje a projek-
ce. Institut zodpovídal za výwoiovou
činnost výrobních družstev na celém
území Československé republiky. Práce
v institutu spolu s výiezdy do provozů
družstev po celé republice byly dobrou
a inspirativní školou života. V roce
1963 se Václav Kubát stal vedoucím
r,"ýtvarníkem vývoiového odděIení
družstva Výtvalná řemesla Praha. Jeho
realizované návrhy z této doby zahrnu-
jí celý sortiment výroby (svítidla, před-
měty ke stolování, hračky, dekorativní
a upomínkové předměty), ale také
grafické návrhy značek, potisků aj. Za
dobu této (nikoli v.ýhradně) hračkářské
tvorby získa] na dvacet různých oce-
nění (ÚBOK, Institut průmyslového
designu, Výstaviště Ostrava, Brněnské
veletrhy a výstar.y ai.).

Do pojednávaného období Kubá-
tova života spadá i účast na přípravě
státní prezentace na dvou světových
výstavách. Tou první byla v roce 1958
světová výstava v Bruselu, Část expo-
zice zaměřenou na dětský svět konci-
poval Jiří Trnka a na realizaci spolu-
pracoval také Viktor Fixl, Ten Kubátovi
jako zručnému soustružníkovi dřeva
a začínajícímu tvůrci svěřil přípravu
návrhů i l"ýrobu některých hraček
(fi gurky, zvííátka, dřevěné pohyblivé
hračky, autíčka, tramvaj). Úspěch
výstar.y byl veliký a stoií za to připo-
menout, že díky tomu následovala
pro návrhářství a výrobu hraček u nás
zlatá doba. O promyšlenou a koncepč-
ní produkci hraček z Československé
republiky, nejen dřevěných, ale pozděii
i plastových, byl ve světě velký záiem.
Proto i na EXPO 67 v Montrealu byla
naše země představena formou vlaku
hraček,,,projíždějícího" krajinou kolem
různých pozoruhodností. To už byl Vik-
tor FixI sám autorem námětu i scénáře
expozice a tvůrčí podíl žižkovské školy
a Václava Kubáta byl zásadní.
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l Řemestná zruěnost i výtvarná
invence

Zmínil jsem se o tom, že Viktor Fixl
přibíral svého žáka ke spolupráci zprvu
především pro jeho řemeslnou do-
vednost. Václav Kubát na tyto začátky
vzpomíná takto: ,,Ne|dříve jsem se

s prof. Fixlem setkal iako žák, později
jsem se stal jeho spolupracovníkem
a ieště později jeho nástupcem. Přešel
jsem na školu po prvním ročníku
učení soustružníkem dřeva. Znal jsem

pracovní postupy z rodinného prostře-
dí, a tak isem se zžákastával postupně
spolupracovníkem." Vztah ke dřevu zís-
kával vskutku Iiž od kolébky. Narodil se

2. prosince 1934 jako druhé dítě Marii
a Václavu Kubátovým v Chudenicích
u Klatov. Jeho otec byl tesařem, vyráběl
však příležitostně i iiné předměty
ze dřeva a v předvánočním období
i dřevěné hračky. Rodová tradice je ale

ieště staIší. Jeho prapraděd, chudenic-
ký tesařský mistrJosef Kubát, provedl
na věži kostela, zrušeného josefínskou
reformou, na náklady majitelů panství
Černínů dostavbu rozhledny zvané
Bolfánek. Ta dodnes patří v Čechách
mezi rozhledny nejkrásnější.

Třebaže na obecné i měštanské škole
učitelé rozpoznali a rozvíieli Kubátovy
výtvarné schopnosti, zejména kresbu,
rodiče nepomýšleli na žádnásyno-
va studia. Podle otcova přání se měl

vyučit kolářem. Na naléhání učitelů
i díky mamince dostal lepší šanci.
V roce ].949 se stal učněm v družstvu
umělecké výroby Chodovia Domažlice
azača| se věnovat soustružení dřeva.
Učňům byla určena i tříměsíční Učební
pokračovací škola v Tachově, kde doš1o

ke vskutku osudovému rozhodnutí
- Václav Kubát si podal přihlášku ke

studiu soustružení dřeva v praze. Tam
už |ej profesoři Václav Markup a Fřanti-
šek Kment začali vést k samostatné l^ý-

tvarné činnosti. vác]av kubát dodnes
uchovává svou první realizovanou
práci - asi deseticentimetrovou figurku
hutníka. I další dva zachované rulery
(kameník a tesař) odráželí jak dobové
představy o hračkách, tak i poúnorové
společenské souvislosti.

Když v roce 1952 přišel na školu Vik-
tor Fixl azalož|| oddělenítvorby hraček
a dekorativních předmětů, měI mezi
svými prvními žáky neien nadaného
výtvarníka, ale i výborného řemeslníka
a soustružníka dřeva. Díky ieiich spo-
lečné práci se pak škola stala po desetile-
tí centrem všeho hračkářského dění.

l základ malého muzea
v Heřmánkách u Dubé

ProžijeJi člověk podstatnou část aktiv-
ního života v Praze, mnohdy zatouží
velkoměsto opustit a najít domov
znovu tam, kde se narodil. Ne tak Vác-

lav Kubát. V roce 1961 objevil spolu
s kamarády ze školy na sevel od Prahy
v Heřmánkách u Dubé domek, který se
stal jeho druhým domovem. Tam má
dnes svůj příbytek i dílnu, tam začíná
pořádat své písemnosti i sbírku hraček
a r,rytváří základ pro malé muzeum,
které bude přístupné všem kolemjdou-
cím. Ale jak už tomu umuzeíbývá,
ieho hlavním smyslem je zastavit čas,

přibrzdit trochu tvůrčí nápady aumož-
nit jubilantovi v k]idu zrekapitulovat
a zdokumentovat vlastní tvorbu.

,,Hračky? To Isou první věci, které
člověk dostává do ruky. Musí být láka-
vé, opravdové, srozumitelné, nechávat
prostol pro fantazii a zároveň působit
při výchově dítěte," podotýká Václav
Kubát. Neispíš si s takovými hračkami
zdíIny svého otce hrával. Když se naro-
dil, byli jeho rodiče rádi,že ho mají.Jak
by ne! Ovšem i po pro-hraných osmde-
sáti letech v pamětním listu účastníků
narozeninového setkání čteme:

,Jsme rádi, že Tě máme. Za všechny
předškoláky Eva Opravilová. "

Tak dík za všechno a hodně zdtaví! a

Autor je tajemnkem a koordinátorem
IJnie výtvarných umělců ČR a podílí se

na dramaturgii Hračkobraní - festivalu
hraček z přírodních materióIův Kamenici

nad Lipou a na organizaci udělování
známky kvality Správná hračka

PoRADCE Řrorrlry MATEŘSKÉ ŠKOLY ročnik lV | číslo 5 | |eden 2015

l 1

ll

iF
r_ .l

li


