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DÁRKY A JEJICH BALENÍ
Dárky jsou bezesporu staré jako lidstvo samo. Jistû uÏ pravûk˘ lovec
nabídl hrst jedl˘ch plodÛ nebo lákavou morkovou kost nûkomu blízkému, tak jak o tom vypráví v oblíben˘ch kníÏkách spisovatel Eduard
·torch. Mnohem vût‰í v˘znam v‰ak tehdy mûly dárky s magick˘m v˘znamem, protoÏe lidé vûﬁili, Ïe pomohou zajistit úrodu, zdraví, pﬁízeÀ
bohÛ nebo vítûzství ve válce. A tak mezi první dárky patﬁily sv˘m zpÛsobem i drobné obûti bohÛm.
Takové dárky se samozﬁejmû nikdy nebalily, spí‰e naopak. âasto se
nosily ve vztaÏen˘ch rukách nebo vyzdviÏené nad hlavu, aby si je
v‰ichni mohli prohlédnout. Tak tomu bylo i ve starovûku, kdyÏ panovníci posílali dary sv˘m spojencÛm. Napﬁíklad bohaté dary podﬁízen˘ch
králÛ ﬁímskému senátu b˘valy vezeny na vozech nebo neseny otroky
ulicemi mûsta, aby je v‰ichni mohli obdivovat.
Stﬁedovûk˘m panovnick˘m darem b˘valy ãasto vzácné ostatky
svûtcÛ, které se ukládaly do honosn˘ch relikviáﬁÛ, zdoben˘ch
ﬁezbou, zlatem a stﬁíbrem. Rozmanité ostatkové truhlice
jsou tak vlastnû jednou z nejstar‰ích forem obalÛ. Pﬁíslu‰níci ‰lechtick˘ch rodÛ si obãas jako dárky posílali drahocenné odûvy nebo ‰perky v nádhern˘ch schránkách nebo kazetách ze dﬁeva a drah˘ch kovÛ.
ProtoÏe vût‰ina lidí tehdy neumûla ãíst ani psát,
byly dárky oznaãovány nikoliv nápisy a jmény,
ale stuhami v barvách rodov˘ch erbÛ.
Z pﬁedhusitsk˘ch âech máme zprávy
o tom, Ïe si lidé dávali vánoãní
dárky. Kromû projevÛ milosrdenství vÛãi chud˘m se zaãaly objevovat i dárky mezi
ãleny rodiny, které uÏ mûly
trochu jin˘ úãel, protoÏe mûly potû‰it nûkoho blízkého.

Poprvé se osobní dárky zaãaly balit do pûkn˘ch obalÛ aÏ v dobû renesance. Z Itálie známe napﬁíklad krabice potaÏené kÛÏí, vytepávané
kazety apod. V 16. a v 17. století se uÏ také objevilo balení do pergamenu nebo ruãnû vyrobeného papíru. Zprvu se jednalo o dokumenty,
obrázky a knihy, ãasem se tyto materiály pouÏívaly i na jiné pﬁedmûty.
Skuteãn˘m umûním se balení dárkÛ stalo ve zjemnûlém dvorském
prostﬁedí francouzského dvora v dobû baroka a rokoka. A odtud ho zaãali napodobovat nejprve mû‰Èané a v 19. století pak lidé v celé Evropû. Brzy zaãaly v pﬁíruãkách spoleãenského chování vycházet i rady, jaké dárky vybrat a zároveÀ návody, jak je co nejlépe zabalit a upravit.
Balení dárkÛ do originálních obalÛ je hitem souãasné doby. Pûknû
zabalen˘ dárek získává mnohem vût‰í hodnotu. Nápadit˘ balíãek vypovídá hodnû o dárci, tedy o tom, kdo jej zhotovil, ale zároveÀ i o obdarovaném a také nûkdy o pﬁíleÏitosti, k níÏ byl pﬁichystán.
A tak mÛÏe b˘t na první pohled jasné, Ïe jde
o dárek pro dítû, pro maminku nebo pro milovaného ãlovûka. Anebo pro toho, koho si váÏíme a chceme mu prokázat úctu. Jinak vypadají dárky k narozeninám nebo k nûjakému
v˘roãí, jinak valentinské dáreãky, na první
pohled se poznají vánoãní dárky.
Dárkové balení mÛÏe b˘t honosné
a elegantní, nebo pestré a veselé,
jemné a milé, anebo tﬁeba rozverné ãi vtipné. Nebo také tajuplné. Moment pﬁekvapení
vyvolává ostatnû kaÏd˘
zabalen˘ dárek. Radost
obdarovaného b˘vá pak
dvojnásobná.

CO BUDEME POT¤EBOVAT
Materiály
Snad ani neexistuje materiál,
kter˘ by uÏ lidé nevyzkou‰eli.
Nejjednodu‰‰í je balení do pûkného dárkového papíru, anebo do nejrÛznûj‰ích sáãkÛ, krabiãek ãi ta‰ek, jejichÏ nabídka
na trhu je dnes velmi pestrá.
Stále v‰ak pﬁib˘vá tûch, kteﬁí
chtûjí sami vymyslet a také
zhotovit vlastní originální balení. Uplatnit svou fantazii, vyzkou‰et nové nápady a v˘tvarn˘ cit.
Základním balicím materiálem b˘vá papír ve v‰ech podobách. MÛÏe to b˘t poti‰tûn˘
dárkov˘ papír se stovkami rÛzn˘ch vzorÛ, jemn˘ hedvábn˘
papír, krepov˘ v rÛzn˘ch barvách, anebo i obyãejn˘ hnûd˘
ãi bíl˘ balicí papír, kter˘
dává
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prostor k dal‰ímu zdobení. PouÏívá se také drah˘ ruãní papír
se zajímavou strukturou, kter˘
se hodí jak k balení, tak jako
dekoraãní prvek. Papírenské firmy nabízejí je‰tû dal‰í, speciální druhy papíru, zvlá‰tní svou
strukturou, dekory nebo barevností (velurov˘, plástvov˘, moru‰ov˘, banánov˘ atd.).
K v˘robû krabiãek a dal‰ích
druhÛ pevn˘ch obalÛ se nejlépe hodí silnûj‰í karton z nûkolika lepen˘ch vrstev. Více neÏ
sto let se uÏ pouÏívá tzv. vlnitá
lepenka, sloÏená z vrstev vlnitého a rovného silného papíru.
Objev amerického vynálezce
byl patentován v roce 1871
a od té doby je na celém svûtû nejvyuÏívanûj‰ím obalov˘m materiálem –
lehk˘m, pruÏn˘m
a pﬁitom mimoﬁádnû pevn˘m.
Oblíbenou novinkou posledních
desetiletí jsou jemné
vlnité lepenky v rÛzn˘ch barvách
a s rÛzn˘mi potisky,
které se v˘bornû

hodí právû k v˘robû mal˘ch
dekorativních balíãkÛ.
RÛzné druhy papíru jsou sice
nejpouÏívanûj‰ím, ale zdaleka ne
jedin˘m obalov˘m materiálem.

Ke zhotovení nároãnûj‰ích
a zároveÀ i trvanlivûj‰ích obalÛ
lze vyuÏít také textil (od hrubé
pytloviny aÏ po pevná plátna
ãi jemné a prÛsvitné tkaniny
z umûl˘ch vláken), dﬁevo i kov.
Velmi pÛsobivé jsou mnohé
druhy pﬁírodních pletiv jako je
proutí, orobinec, sláma nebo
exotické liány a traviny. Z nich
mÛÏe b˘t zhotoven cel˘ obal,
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ale mnohem ãastûji se pouÏívají na pﬁevázání krabiãek
a balíãkÛ. Nejãastûji se jako
vázací materiál pouÏívá l˘ko,
radûji pﬁírodní neÏ umûlé, a to
jak ve svém pﬁirozeném stavu,
tak i obarvené. V˘bûr vázacího
materiálu záleÏí na tom, jak˘
je charakter obalu, jakou má
barvu a velikost. K hrub‰ím
materiálÛm se hodí kromû
l˘ka také reÏné provázky,
sisal, juta, pﬁípadnû hrubá
vlna apod. âasto se pouÏívají
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rÛzné ‰ÀÛry, tkanice, stuhy
a stuÏky, od prost˘ch a jednobarevn˘ch aÏ po lesklé, vzorované, pﬁípadnû zlaté a stﬁíbrné.
A koneãnû je tﬁeba se zmínit
o rÛzn˘ch dekoraãních drobnostech, které dotváﬁejí vzhled
dárkového balení. PouÏít je
moÏné v podstatû cokoliv,
záleÏí pﬁedev‰ím na v˘tvarném
pojetí balíãku, ale také na
jeho urãení. âasto se pouÏívají
kvûtiny, listy a plody, ãerstvé
i su‰ené.

Vánoãní dárky mohou zdobit hvûzdiãky, zvoneãky, oﬁechy a dal‰í
sváteãní symboly. K mnoha pﬁíleÏi-

tostem se hodí srdíãka v nejrÛznûj‰ích podobách. MoÏností je prostû
tolik, Ïe je nelze vyjmenovat.

PomÛcky
Kromû dobr˘ch nápadÛ a ‰ikovn˘ch rukou potﬁebujeme ke zhotovení pûkného dárkového balíãku
jen málo pomÛcek. Vût‰inou postaãí nástroje, které jsou v kaÏdé domácnosti bûÏnû k dispozici. K nakreslení návrhu nebo stﬁihu pro
v˘robu skládané krabiãky budeme
potﬁebovat tuÏku a pravítko. Dobr˘m pomocníkem b˘vá silná jehla
nebo jehlice s obrou‰en˘m, tup˘m
hrotem. Pokud s ní obtáhneme
podle pravítka ty ãásti stﬁihu, které
se nebudou ﬁezat, ale jen pﬁekládat,
velmi si usnadníme práci. Pﬁi skládání krabiãek pak na tûchto místech
vytvoﬁíme pûkné ostré hrany.

Dále jsou k práci zapotﬁebí nÛÏky a také nÛÏ na papír, pûknû ostr˘, s nímÏ se nejlépe proﬁezává karton nebo vlnitá lepenka. Nezbytné
je disperzní lepidlo, které rychle zasychá a nevytváﬁí viditelné skvrny.
Obãas je zapotﬁebí také prÛhledná lepicí páska. Hodí se i tavicí pistole, s níÏ se dobﬁe pﬁipevÀují dekoraãní ozdoby.
Pokud pracujeme s jin˘mi materiály neÏ s papírem, budeme potﬁebovat i pﬁíslu‰né náﬁadí. Jiné na
textilní obaly, jiné na zpracování
dﬁeva ãi dal‰ích materiálÛ.
Pokud není uvedeno jinak, jsou
v‰echny rozmûry u obrázkÛ v cm.
9

DùTSKÁ OSLAVA
Dûtem dáváme dárky obzvlá‰tû
rádi. Dovedou b˘t napjaté a zvûdavé, umí se nedoãkavû tû‰it
a netrpûlivû rozbalovat. Radost
z dárku, která se odráÏí v dûtsk˘ch
oãích, je nenahraditelnou odmûnou i podûkováním.
Kromû v˘bûru samotného dárku bychom mûli vûnovat chvilku ãasu
i pﬁípravû obalu. Mûl by b˘t vesel˘, pestr˘ a nápadit˘. Takov˘ obal se totiÏ
stává dal‰ím dárkem, hraãkou nebo tﬁeba krabiãkou na drobnosti. Navíc
mÛÏe vhodnû pﬁipomenout oslavencovy záliby a koníãky. MÛÏe také vtipnû naznaãit jeho vlastnosti, ty dobré i ty, kvÛli nimÏ b˘vá rodiãi napomínán.
V˘roba obalÛ na dárky pro dûti není sloÏitá, vyÏaduje jen víc dobr˘ch nápadÛ.

Domeãek
materiál
• karton o síle 0,2 cm
• barevné papíry
• obarvené ãervené l˘ko
• drát a sisalov˘ provázek
• drobná hraãka
rozmûry
• základna 20 × 12 cm
• v˘‰ka boãních stûn 7 a 18 cm
• zelenobíl˘ papír (2 ks)
20 × 11 cm (na stﬁechu)
• modrobíl˘ papír (2 ks) 5 × 3 cm
(dveﬁe); (4 ks) 3 × 2 cm (okna)
10

• ãervené ãtverce pod
srdíãka (2 ks) 6 × 6 cm
• prameny ãerveného
l˘ka dlouhé 90 cm

pomÛcky
• tuÏka
• pravítko
• disperzní lepidlo
• nÛÏky, nÛÏ na papír
• silná jehla s obrou‰en˘m hrotem
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postup (obr. 1)
Na rubovou stranu
kartonu nar˘sujeme
tvar podle v˘kresu.
Linie, vyznaãené pﬁeru‰ovanou ãarou,
obtáhneme tup˘m
hrotem jehly, abychom je pak mohli
snadno pﬁehnout.
Cel˘ tvar vystﬁihneme nebo vyﬁízneme
podle siln˘ch, nepﬁeru‰ovan˘ch linek.
Nejprve sloÏíme
spodní ãást krabiãky
tak, Ïe ãtyﬁi okrajové
ãtverce pﬁilepíme na
11

vnitﬁní strany obou del‰ích ploch.
Úzké okraje ‰títÛ domeãku potﬁeme lepidlem a slepíme souãasnû
se stﬁechou a li‰tou na její horní
hranû. Pokud jsme skládali peãlivû, vytvoﬁil se v této li‰tû mal˘
otvor jako drÏadlo. Stûny a stﬁechu domeãku polepíme barevn˘mi papíry a dozdobíme srdíãky
z drátu, omotaného sisalov˘m
provázkem. Cel˘ domeãek pﬁevá-

Ïeme l˘kem a na li‰tu pﬁilepíme
drobnou dﬁevûnou hraãku.
A jak takov˘ balíãek rozbalit?
Je moÏné jej rozlepit a otevﬁít shora. Anebo mÛÏeme nûkteré
z oken ãi dveﬁí opatrnû naﬁíznout
tak, aby ‰la otvírat. Podobnû mÛÏeme rozﬁíznout i spodní plochu,
na které domeãek stojí. ZáleÏí i na
velikosti dárku, kter˘ je v balíãku
ukryt˘.

Krabiãka s víkem
materiál
• karton o síle 0,2 cm
• barevné papíry
• zelená vlnitá lepenka
• Ïlutá stuÏka o ‰íﬁce 0,5 cm
• aranÏérská hmota (floran)
• l˘ko
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rozmûry
• základna 10 × 14 cm, v˘‰ka
10 cm
• 2 krabiãky na víku 5 × 7 cm,
v˘‰ka 1 cm
• ãerven˘ papír (1 ks)
9 × 13 cm
• zelenobíl˘ papír (2 ks)
14 × 10 cm
• modrobíl˘ papír (2 ks)
10 × 10 cm
• Ïlutá stuÏka dlouhá asi 60 cm

pomÛcky
• tuÏka, pravítko, nÛÏky, nÛÏ
na papír
• disperzní lepidlo

• silná jehla
s obrou‰en˘m hrotem

postup (obr. 2, 3 a 4)
Stﬁihy spodní ãásti krabiãky
a víãka pﬁeneseme na rubovou
stranu kartonu. Pﬁeru‰ované
ãáry obtáhneme podle pravítka tup˘m hrotem jehly v mís-

tech, kde budeme karton oh˘bat. Tvary pak vyﬁízneme, sloÏíme a slepíme. Stûny polepíme pﬁipraven˘mi barevn˘mi
papíry. Ze zelené vlnité lepenky si podle stﬁihu pﬁipravíme
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VÍâKO KRABIâKY
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polotovar na malé krabiãky –
podstavce. Slepíme je, dovnitﬁ
vloÏíme kostky aranÏérské
hmoty a pﬁilepíme k víku. Malé
dﬁevûné koníky na krátké ‰pejli zabodneme skrz zelenou lepenku do mûkké hmoty, ale
pﬁedtím je‰tû ‰pejle omotáme
hrstí pﬁírodního l˘ka.
13
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A pak uÏ staãí jen vloÏit dárek, krabiãku uzavﬁít a pﬁevázat stuÏkou s pûknou ma‰lí.
4
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ZELEN¯ SOKLÍK
POD KONÍKY

5

1

1

Obal s pastelkami
materiál
• karton o síle 0,2 cm
• barevné papíry
• ãervená stuÏka o ‰íﬁce 0,5 cm
• aranÏérská hmota
• sada pastelek
rozmûry
• základna 12 × 12 cm, v˘‰ka
12 cm
• rÛznobarevné ãtverce (12 ks)
2 × 2 cm
• ãervené stuÏky (4 ks) o délce
70 cm
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pomÛcky
• tuÏka, pravítko, nÛÏky, nÛÏ
na papír
• disperzní lepidlo
• silná jehla s obrou‰en˘m hrotem
• prÛbojník s prÛmûrem 8 mm
postup (obr. 5, 6)
Samotná krabiãka je velmi jednoduchá a tvoﬁí pravidelnou krychli.
Stﬁih pﬁeneseme na rubovou stranu kartonu a vyﬁízneme. Kromû
toho si pﬁipravíme je‰tû dva samostatné ãtverce o velikosti
12 × 12 cm, které budou tvoﬁit

MÍSTA NAST¤IÎENÍ
PRO ZALOÎENÍ ROHÒ

PRO·ITÉ âTY¤I
ROHOVÉ âTVERCE
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Pro‰ijeme v‰echny rohy, pﬁedtím si v‰ak nepatrnû nastﬁihneme
látku tak, abychom ji mohli
v rozích zaloÏit dovnitﬁ (obr. 41).
Do otvorÛ vznikl˘ch na bocích
vloÏíme zbylé ãtyﬁi molitanové
ãtverce tak, aby na okrajích zÛstal
asi centimetrov˘ voln˘ okraj látky
(obr. 42).

MOLITANOVÉ âTVERCE V DÍLECH 1. 2. 3. 4.
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