DŘEVĚNÉ HRAČKY NEHRAČKY VÁCLAVA KUBÁTA

1. LIDOVÉ DŘEVĚNÉ HRAČKY

•

Moderní dřevěná hračka navazovala na
živou tradici výroby lidových hraček
příležitostně vyráběných řemeslníky pro
potřebu jejich okolí a později
zhotovovaných ve větších počtech a
prodávaných na jarmarcích.
• Na přelomu 19. a 20. století se lidová
hračka stala předmětem sběratelského
zájmu a zůstala jím dodnes. Každý, kdo
se dřevěnou hračkou zabýval, se s touto
tradicí vyrovnával.
• I Václav Kubát pro svou potřebu i pro
výuku na Střední uměleckoprůmyslové
škole v Praze na Žižkově v letech 1974 –
1999 malou sbírku vytvořil. Na rozdíl od
tématicky rozmanité současné hračkářské
produkce byl pro lidovou výrobu
charakteristický ustálený repertoár –
panenky, koníci, husaři, ptáčci, další
figurky a zvířátka apod.

•

Také otec Václava Kubáta, rovněž Václav,
tesař v Chudenicích u Klatov, vyráběl pro
děti svých spoluobčanů dřevěné hračky.
V jeho dílně získal jeho syn první
zkušenosti s prací se dřevem a měl se
stát kolářem.

2. TRADICE A SOUČASNOST

•

Tradiční témata lidové hračkářské výroby
jsou ztvárňována i v současnosti. Naivní
lidovou stylizaci v nich už nenalezneme.
Již počátkem 20. století byli výrobci
hraček zasaženi osvětovou činností.
Předchůdce pozdější Družstevní práce,
družstvo Artěl, zpracovávalo již návrhy
umělců – např. Václava Špály, Františka
Kysely nebo Minky Podhajské – a
předávalo je drobným výrobcům a
vznikajícím výrobním družstvům.
• Po 2. světové válce stylizaci figurek,
zvířátek i hospodářských objektů
dokonale zvládl Vít Grus (1896-1981),
jehož koníčky, kravičky a jeleny zná
druhá poválečná generace z mateřských
školek a jehož práce jsou uloženy
v pardubickém muzeu.Výběr hraček,
který Václav Kubát pořídil pro výukové a
studijní účely, tyto změny dokládá.

•

Některé práce zadané Václavem Kubátem
jako školní; získaly ocenění „Vynikající
design“, jako např. zelený kůň a drak
Josefa Záruby, kůň Lucie Konopíkové
nebo letadlo Heleny Klosové.

3. VIKTOR FIXL

•

Zakladatelem moderní výuky hračkářské
tvorby a předchůdcem Václava Kubáta
byl Viktor Fixl (1914 -1981), žák
Františka Kysely. Za války učil na státní
škole pro zpracování dřeva v Chrudimi
(1941-1945) a pak nepřetržitě působil
v Praze až do roku 1972.

•

V roce 1952 byla pražská škola změněna
na Vyšší uměleckoprůmyslovou školu a V.
Fixl byl pověřen vyčleněním tvorby
hraček a dekorativních předmětů
z původního oddělení soustružnického.
Program tvorby hraček byl pojímán ve
všech souvislostech jako profesionální
práce, včetně navrhování a realizace.
Práce školy byla propojena s výrobou,
část produkce školy se do výroby dostala
a naopak některá zadání vycházela
z požadavků výroby. Již v době studií
přibíral Viktor Fixl Václava Kubáta jako
spolupracovníka – partnera.

• Společně realizovali na EXPO ´58
v Bruselu část expozice zaměřenou na
dětský svět, kterou koncipoval Jiří Trnka.
Několik vystavených hraček bylo
vyrobeno podle návrhu V. Kubáta
(figurky, zvířátka, dřevěné pohyblivé
hračky, autíčka, tramvaj).

4. UČEDNICKÁ LÉTA

•

V roce 1949 vstoupil Václav Kubát do
učení v družstvu umělecké výroby
Chodovia Domažlice, ale nezůstal tam
dlouho. Součástí výuky byla i tříměsíční
Učební pokračovací škola v Tachově – a
na podnět odborných učitelů M. Peška a
J. Hřebíčka se přihlásil ke studiu na
Ústřední školu bytového průmyslu
v Praze na Žižkově. Přes hlavní zaměření
oboru soustružení dřeva na řemeslné
dovednosti vedli jej profesoři Markup a
Kment i k samostatné výtvarné činnosti.
• Vzácně se zachovala první samostatně
navržená a realizovaná figurka hutníka. I
další dva zachované rulery (kameník a
tesař) odrážejí nejen dobové představy o
hračkách, ale i o společenských
souvislostech, jako je tomu v každé
době, i v té, kterou právě prožíváme.

•

Po prezentaci na EXPO 58 v Bruselu
nastaly pro naši hračkářkou tvorbu zlaté
časy. Kubátovy zachované předlohy pro
výrobu už naznačují i jeho snahu
překonat u dřevěné dřevěné hračky její
statický charakter.

5. TVŮRCE A PEDAGOG

•

Roku 1963 se Václav Kubát stal
vedoucím výtvarníkem vývojového
oddělení družstva Výtvarná řemesla
Praha; současně začala i jeho dráha
pedagogická: začal vyučovat praktické
předměty, později technologii a výtvarné
disciplíny včetně navrhování hraček a
užitkových předmětů.
• Ve Výtvarných řemeslech navrhoval
interiérové doplňky (svítidla, předměty ke
stolování, hračky, dekorativní předměty);
získal téměř dvacet různých ocenění
(ÚBOK, Institut průmyslového designu,
Výstaviště Ostrava, Brněnské veletrhy a
výstavy aj.). O promyšlenou a koncepční
produkci hraček z Československa byl ve
světě velký zájem, což se projevilo i
v uplatnění na dalších výstavách ve světě
- Montréal, Caracas, Neuchâtel, Gent,
Moskva a Kyjev.

•

Na EXPO 67 v Montréalu bylo
Československo představeno vlakem
hraček, projíždějícím krajinou
s turistickými pozoruhodnostmi – dvě
figury s koníkem zůstaly autorovi na
památku dodnes.

6. PEDAGOG A TVŮRCE

•

V roce 1974 se Václav Kubát stal řádným
členem pedagogického sboru a od roku
1978 až do roku 1999 vedoucím oboru
tvorby hraček a dekorativních předmětů
žižkovské školy. Za jeho pedagogického
působení prošlo jeho rukama na 250
studentů, z nichž mnozí pokračovali na
vysokých školách uměleckého směru
v oborech design, ilustrace, animovaný
film, loutkářství a scénografie,
architektura, textilní tvorba, ale i
pedagogické obory, dějiny umění apod.;
někteří zůstali tvorbě hraček věrni.
„Hračky? To jsou první věci, které člověk
dostává do ruky. Musí být lákavé,
opravdové, srozumitelné, nechávat
prostor pro fantazii a zároveň působit při
výchově dítěte,“ shrnuje po letech Václav
Kubát své zkušenosti.

•

V 70. a 80. létech rozvíjel Václav Kubát
svou představu o dřevěných hračkách
schopných animace s využitím vlastností
dřeva samotného, bez cizích
konstrukčních prvků.

7. PRÁCE ŽÁKŮ

•

V rámci výuky ztvárňovali žáci Václava
Kubáta charakteristické postavičky
každodenního života. Z nespočetného
množství prací zůstalo zachováno
poměrně velké množství; výběr
aranžovaný do scének je i v tomto
případě nejen dokladem studijní
pokročilosti a tvořivého úsilí, ale i doby, v
níž žáci i jejich učitelé žili.
• Mezi postavičkami jsou lidé v dobovém
oblečení a s dobovými reáliemi (kufr,
taška apod.), voják, závodní stráž,
listonoš, mnich, jsou zde postavy z doby
minulé (harmonikář, lampář, měšťanský
pár na vycházce), postavy literární i
zvířátka. Svět techniky představuje
tryskové letadlo. Možná rozpoznáte i
zloděje, který se snaží nenápadně zmizet
před policistou (dobově příslušníkem
Veřejné bezpečnosti).

•

V době svého působení na škole si
vybudoval Václav Kubát v Heřmánkách u
Dubé ateliér a dílnu, v níž vznikaly a
dosud vznikají jeho návrhy i některé
realizace.

9. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

•

Samostatnou kapitolou Kubátovy tvorby
bylo navrhování sportovně herních
objektů pro mateřské školy a dětská
hřiště. Na rozdíl od dobové produkce
splňovala Kubátova řešení nejen
technické, zdravotní a bezpečnostní
normy, ale byla zvláštní svým výtvarným
řešením – dětem se nabízely objekty jako
stylizovaná zvířata nebo pohádkové
postavy. Většina vystavených modelů
(1:10) byla realizována jak v České
republice (např. v Praze ZOO, Vysočany,
Břevnov, Žižkov, Jarov, dále v Březnici u
Příbrami, Mostě, Zahrádkách u České
Lípy, Konětopech u Loun, Lounech), tak i
v zahraničí (Helsingborg – Švédsko, Kolín
nad Rýnem – Německo).
• Objekt s barevnými ptáky a kočkou byl
ústředním poutačem na veletrhu hraček
v Praze – Vysočanech 1997.

•

Objekty byly konstruovány jako mobilní,
jsou samonosné bez stabilních základů,
mohou být zazimovány a při pravidelné
údržbě se jejich životnost neliší od
kovových konstrukcí.

10. SLOVO ZÁVĚREM

•

„ Hračka je předmět sloužící k spontánní
hře dítěte. Měla by odpovídat jeho věku,
mít velikost přiměřenou ruce a být
zhotovena z materiálů dítěti příjemných a
přitom trvanlivých a odpovídajících
požadavkům hygieny i bezpečnosti.
Tvarově by neměla kazit vkus, obsahově
by naopak měla být sice srozumitelná,
ale zároveň nechávat prostor pro fantazii.
Její tvůrce se musí opírat o poznatky
odborníků a navíc se vžít do role dítěte.“
To jsou slova Václava Kubáta,
celoživotního hračkářského praktika i
pedagoga, muže, který byl u zrodu
poválečné slávy české dřevěné hračky.

•

Ve druhé polovině minulého století se
česká hračkářská škola rozvinula
nebývalou měrou. Vpád nadnárodní
produkce od 90. let však ovlivnil, ne-li
přímo omezil možnosti originální autorské
tvorby. Většina podniků a družstev
změnila svůj výrobní program, a tak se
tvorba umělců přesunula od navrhování
(designu) k autorské tvorbě (originály
nebo malé autorské série). Představení
této tvorby je prostředkem, který - jak
chceme věřit - může kultivovat náš život.

