
 

Jiří Trnka 

Jiří Trnka byl český výtvarník, loutkař, ilustrátor, malíř, sochař, spisovatel, 

scenárista, kostýmní výtvarník a režisér animovaných filmů. Narodil se 24. 2. 1912 v Plzni. 

Zde se seznámil s J. Skupou a jeho loutkovým divadlem, pro které navrhoval kulisy. 

V roce 1935 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu. Před válkou působil spolu  

s grafičkou Hermínou Týrlovou ve filmovém studiu firmy Bati ve Zlíně. V roce 1945 se 

stal jedním ze zakladatelů studia kresleného filmu Bratři v triku. V tomtéž roce získal 

svou první prestižní cenu v Cannes za film „Zasadil dědek řepu“. V roce 1948 založil 

Studio Jiřího Trnky, které řídil celých následujících 20 let. 

  

Krátkometrážní pohádku „Zasadil dědek řepu“ natočil Jiří Trnka v roce 1945.  

Pro jeho filmovou tvorbu je charakteristická především práce s loutkami spojená 

s vynikajícím hudebním a slovním doprovodem (skladatelů J. Trojana, J. Wericha  

a dalších). Jan Werich byl jedním z nejbližších Trnkových přátel. Trnka vytvořil kostýmy 

pro jeho film Císařův pekař a ilustrace pro knihu pohádek Fimfárum. Werich namluvil 

spolu s Vlastou Burianem postavičky v Trnkově 

filmu Dva mrazíci. Jeho hlasem mluví Švejk  

v Trnkově trojdílném loutkovém filmu Osudy 

dobrého vojáka Švejka. Připomeňme i filmy 

Zvířátka a Petrovští, Špalíček, Staré pověsti české, 

celovečerní Císařův slavík. Jako výtvarník a sochař 

se spolupodílel na ztvárnění čs. expozic  

na světových výstavách v Bruselu roku 1958  

a v Montrealu v roce 1967. Věnoval se také knižní 

ilustraci, například Karafiátovy Broučci. Od roku 

1967 působil krátkou dobu na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl jmenován 

profesorem. 

                                      Jiří Trnka k vymalování 
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https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kost%C3%BDmn%C3%AD_v%C3%BDtvarn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://www.pohadkar.cz/osobnost/jiri-trnka/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Werich
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99%C5%AFv_peka%C5%99_%E2%80%93_Peka%C5%99%C5%AFv_c%C3%ADsa%C5%99
http://www.televize.cz/2000052/00519929.htm


 

1. Určete, z kterých bájí a pověstí jsou tyto ilustrace a vypište zobrazené hrdiny z příběhů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Z pohádek Fimfárum přiřaďte jména pohádkovým postavám: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pohádky „Jak na Šumavě 

obři vyhynuli“ 

 
Z pohádky „Fimfárum“ 

Z pohádky „O třech 

hrbáčích z Damašku“ Z pohádky „Moře, 
strýčku, proč je slané?“ 

 

Nadlesní čert 

Strýček Marek 

Kalif Wattik-Billah 

Šumavský človíček 



 

3. Napište název tohoto filmu a jméno hlavního hrdiny: ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

 

4. Jak se jmenuje tato pohádka?: ……………………………………………….... 

Můžete si s nimi zazpívat písničku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako jeden z mála ilustrátorů vůbec, ne-li jediný na světě, kreslil pravou, levou  

i oběma rukama současně. Ovšem k psaní používal ruku pravou. Za svá nadčasová, 

poeticky laděná a výtvarně náročná díla získal okolo 50 ocenění z výstav, soutěží 

a filmových i výtvarných přehlídek, stal se uznávaným umělcem nejen doma, ale také ve 

světě. Jiří Trnka, jeden ze zakladatelů a tvůrců českého loutkového a animovaného filmu, 

a světově uznávaný ilustrátor, zemřel 30. 12. 1969 v Praze. 

 

 
 

Zdroj: http://www.szm.cz/, https://cs.wikipedia.org, http://www.pohadkar.cz, 
https://www.youtube.com 
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