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Výtvarník a autor pětadvaceti dětských knih Petr Horáček žije a publikuje ve Velké Británii. 
V jeho knížkách se to „hemží“ různou zvířenou a nechybí v nich vtip, který osloví nejen malé 
čtenáře, ale i jejich rodiče a vychovatele.

Petr Horáček vystudoval Akademii výtvarných 
umění v Praze. Jako student se živil reklamou, 

tvořil plakáty a různé brožury. „Když jsem se od-
stěhoval do Anglie, tyhle kontakty jsem ztratil. 
Pracoval jsem jako technik na umělecké škole 
a náhodou jsem se dal do řeči s maminkou jed-
noho žáka, která psala knížky pro děti. Nebyla 
spokojená se svým ilustrátorem, tak se mě ze-
ptala, jestli bych to nechtěl zkusit. Ilustroval jsem 
jejích pět knížek a moc mě to bavilo. Bylo to na-
víc v době, kdy se narodila moje první dcera. Byl 
jsem s ní doma a rodičovství i to, že jsem ilustro-
val něčí knížky pro děti, mě inspirovalo k tomu, 
že jsem sám začal psát příběhy pro děti.“

Mají mít i malé děti svoje knihy? V kolika le-
tech bychom jim měli nějakou pořídit? „Hned 
jak se narodí,“ myslí si Petr Horáček. „Malému 
dítěti pořídíme pochopitelně leporelo. Měla 
by to být knížka barevná, ale nemusí být úplně 
jednoduchá. Nemám moc rád knížky, kde je 
obrázek kytičky a míče, ale nedává to smysl. 
Knížka může něco ‚dělat‘, měl by v ní být příběh. 
Třeba v mé knížce What is black and white? jsou 
také jen obrázky zvířat, ale nakonec se něco 
stane a obrázky dostanou smysl. Nemám rád, 

když si někdo myslí, že děti jsou hloupé. Děti 
prostě potřebují víc než jenom obrázek,“ tvrdí 
Petr Horáček. Jistě má pravdu, někteří rodiče 
si to však nemyslí. Chtějí, aby v knížce bylo 
víc textu než obrázků. Prostě když je tam víc 
písmenek, dostali za své peníze hodnotnější 
věc. „To je ale špatně. Nejde jen o písmenka. 
Zažil jsem, že si na jedné akci dítě vybralo moji 
knížku Elephant, ale tatínek se mu snažil vnutit 
jinou moji knížku, protože je barevnější. Dítě 
přesně vědělo, proč si tu knížku vybralo, ale ta-
tínek měl pocit, že když platí stejné peníze, měl 
by za ně dostat i víc barev. Jejich rozhovor jsem 
zaslechl jen náhodou, oni samozřejmě nevě-
děli, že za nimi stojím právě já. Problém na-
stává, když se rodiče rozhodnou, že jejich děti 
jsou moc staré na obrázkové knížky a že je čas 
na to, aby začaly číst ‚skutečné‘ příběhy,“ říká 
autor dětských knih a výtvarník Petr Horáček.

Knížka musí vonět

Jak podle Petra Horáčka obrázková knížka „fun-
guje“, co dítěti přináší? „Nejsou to jen obrázky 
a jen text, ale tyhle dvě věci jsou v knížce spolu. 
Příběh se rozvíjí tím, jak dítě otáčí stránky, spo-

juje si text s obrázkem. Obrázková knížka zpro-
středkovává dítěti první kontakt s výtvarným 
uměním. Dítě si uvědomuje, jaké v ní jsou barvy, 
vnímá výtvarné kvality knížky. A to všechno 
ve velmi raném věku. Dítě se díky obrázkové 
knížce neseznamuje jen s knihou, ale i s vý-
tvarnem, což je hodně důležité.“ Problém je ale 
v tom, že v záplavě dětských knih, které dnes 
vycházejí, se najdou kromě zajímavých a vý-
tvarně zdařilých počinů také knížky nevkusné 
a odbyté. Mnohdy se nedá mluvit o ilustracích, 
ale spíše o malůvkách, které by rozhodně ne-
měly reprezentovat výtvarné umění. Tyhle 
knížky pak bývají pochopitelně i levnější, proto 
někteří rodiče a vychovatelé ve snaze ušetřit 
sáhnou spíše po nich. Je možné společnost 
nějak vychovat k tomu, aby měla vkus a uměla 
rozlišit laciné obrázky od kvalitních ilustrací? 

„Tohle není jen problém veřejnosti, ale i nakla-
datelství, která se také snaží na knížkách ušetřit. 
Knížka musí být dobře vytištěná na dobrém pa-
píře. Člověk vnímá obrázkovou knížku jako vý-
tvarný artefakt, důležité je nejen to, co vidí, ale 
i co cítí. Nejen nosem, ale i rukama. A k tomu je 
potřeba, aby knížky měly určitou úroveň a kva-
litu i co do materiálu,“ míní Petr Horáček.

Dítě není na knížku nikdy příliš malé, mělo 
by ji mít odmalička. Existuje však nějaká věková 
hranice, za níž už by děti neměly mít obrázkové 
knížky? „V žádném případě ne. Pro obrázkové 
knížky prostě není věková hranice, je spousta 
dospělých, kteří si je kupují právě pro jejich vý-
tvarnou kvalitu.“ My dospělí máme někdy dojem, 
že když se dítě opakovaně vrací ke dvěma třem 
knihám a „čte“ je dokolečka, nemá to smysl. Petr 
Horáček však s tímto názorem nesouhlasí. „Tohle 
děti dělají. Můžeme jim nabídnout něco nového, 
ale dítě dobře ví, proč se k příběhu vrací, má to 
pro něj smysl. Knížka není časopis, ten přečtete 
a zapomenete na něj, ale knížka zůstává.“

Kde bere Petr Horáček inspiraci pro své 
knížky? „Hodně chodím do škol a povídám si 
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s dětmi, také si schovávám jejich kresby a ně-
kdy se je snažím i kopírovat, abych pochopil, 
jak na ten nápad děti přišly. Většinou mě in-
spiruje to, co vidím, ať už to jsou dětské kresby, 
nebo třeba výstava, zajímavá fotka v časopise.“ 
Petr Horáček si také vede „výtvarný deník“. 

„Třeba si do skicáku lepím fotky vytržené z ča-
sopisu, kreslím si určité nápady a nápad na 
knížku si skicuji a překresluji.“ Knížky Petra Ho-
ráčka jsou kreslené i malované, výtvarník kom-
binuje různé techniky i materiály. „K tomu, aby 
moje obrázky vypadaly jako kreslené i malo-
vané zároveň, jsem si vymyslel koláž. Pozadí 
maluji akryly, které různě vymývám a škrábu 
do nich. Jsem rád, když mé obrázky mají struk-
turu. A hlavní postavičky nebo zvířátka kreslím 
zvlášť, pak je vyřežu a umísťuji je na předmalo-
vané pozadí. Nikdy nepracuji na počítači, rád 
pracuji s náhodou, líbí se mi, když se obrázek 
trochu ‚hne‘. Každý obrázek dělám několikrát 
a pro knížku pak vyberu ten nejlepší. Maluji 
akrylovými barvami, akvarelkami, pastelkami, 
voskovkami, čímkoli, co mi přijde pod ruku. 
I kafem maluju, když můžu,“ směje se.

Když malé děti dostanou první blok a pas-
telky, strašně rády kreslí a malují, ale když 
vyrostou, mají najednou dojem, že kreslit 
neumějí. Jak jim pomoci, aby se ve školním 
věku nebály kreslit, nemyslely si, že jim to ne-
jde a tak to prostě nemá smysl. „Děti samy od 
sebe nezjistí, že kreslit neumějí, ale bohužel 
jim to někdo řekne. Když je začneme opra-
vovat, říkat jim, ať se na obrázek znovu podí-
vají a zkusí to nakreslit jinak, že obloha není 
zelená, děláme velkou chybu. S kreslením je 
to jako se vším, co se učíme – měla by to být 
pro dítě hra.“ Pokud ale chceme být v něčem 
dobří, musíme trénovat a také mít motivaci. 
Skloubit povzbuzování dítěte k tomu, aby 
zkoušelo nové techniky, s jeho spontánností, 

není lehké. „Záleží na našem přístupu, který by 
měl vycházet ze hry. Pak dítě snáze přijme i ur-
čitou kritiku. Neměli bychom ho jen stroze po-
učit, že něco dělá špatně.“ Má smysl malovat 
a kreslit si jen tak, pro sebe, i když z nás nikdy 
žádný umělec nebude a naše obrázky se nikdy 
neprodají? „Určitě,“ míní Petr Horáček. „V mi-
nulosti dokonce k základnímu vzdělání patřilo, 
že člověk uměl kreslit. Kreslení je stejně jako 
psaní forma vyjadřování. Je hrozně smutné, 
když někdo neumí nakreslit ani  židličku.“

V mateřských školách se často setkávám 
s tím, že děti kreslí podle šablony, rodiče 
zase mívají v oblibě knížky typu Jak nakreslit 
zvířátko. Co si o těchhle pomůckách (před-
kreslených a předmalovaných vzorech) myslí 

Petr Horáček? „Jako dítě jsem omalovánky ne-
měl rád. Možná jsem trochu záviděl holčičce 
s culíčky, co uměla vymalovat obrázek až do 
konce. Sám jsem na to trpělivost neměl, nu-
dilo mě to a vlastně jsem ani nechápal smysl 
omalovánek. Stejně tak si pamatuji, jak na 
okenním parapetu ve škole bylo na Den Země 
vystaveno třicet vystřižených papírových tu-
lipánů, jeden jako druhý. Děti se pak popraly 
o ty nepodepsané, protože se nedalo zjistit, 
čí je co. Prostě komunistická výchova k lásce 
k pásové výrobě. Existují ale například různé 
‚domalovánky‘, kde malíř začne obrázek a dítě 
si ho dotvoří podle svého. Příkladem je Dra-
wing for the Artistically Undiscovered od velice 
znamého anglického ilustrátora Quentina 
Blakea, který ilustroval knihy Roalda Dahla. 
Dokreslování může být také výborná hra pro 
rodiče s dětmi. Vehementně ji propaguje An-
thony Brown. Hráč nakreslí na papír čmáranici 
a druhý hráč ji musí nějak dotvořit, udělat z ní 
obrázek, nebo – ještě lépe – umělecké dílo. 
Mně nosíval dědeček pohlednice s Ladovými 
obrázky a chtěl, abych mu udělal kopie. Jeho 
to těšilo, chválil mě a mě zase bavilo mu dě-
lat radost. Od té doby miluji Ladu. Podívám-li 
se dnes na jeho zimní krajiny, jsem okamžitě 
o několik desítek let zpátky ve svém dětství, 
s pastelkou v ruce.“

Mgr. Marie Těthalová
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„K tomu, aby moje obrázky 
vypadaly jako kreslené i malované 
zároveň, jsem si vymyslel koláž,“ 
říká výtvarník Petr Horáček.
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