
LABYRINT

Všichni asi tušíme, co je labyrint nebo bludiště. S labyrintem nebo bludištěm se můžeme setkat jak 
v plošné podobě na papíru, tak v podobě prostorové např. z přírodnin. Zejména děti velmi rády 
bludištěm prochází a hledají správnou cestu. 

Labyrint – má jednoznačnou trasu do středu a zpět a je navržen tak, aby bylo jednoduché se v něm 
orientovat.
Bludiště – labyrint v podobě složitě větvených cest s možností volby cesty a směru.

V pradávných dobách se věřilo, že labyrinty sloužily jako past na zlé duchy nebo jako definované 
trasy pro rituální tance. Ve středověku je labyrint symbolem cesty k Bohu s jasně definovaným 
centrem (Bůh) a jedním vstupem (narození). 

Labyrinty v umění najdeme už od starověku, kde se objevují zejména jako reliéfy. Ve středověku 
např. na mozaikových dlažbách chrámů. V novověku se labyrintový vzor prosadil v půdorysech 
parků (tzv. francouzský park). Pro svoji magičnost má místo i v soudobém umění.

Labyrint ve staré řecké mytologii navrhl a postavil legendární řemeslník Daidalos pro krétského 
krále Mínóa v paláci Knóssos. Úkolem bylo zadržet strašného Mínotaura – tvora, který byl z 
poloviny člověkem a napůl býkem. Mínotaura nakonec zabil statečný aténský hrdina Théseus. 
Daidalos postavil labyrint tak šikovně a chytře, že on sám dokázal po dokončení stavby jen stěží 
uniknout. Théseovi však pomohla Ariadna (dcera krále Mínóa) a její osudové klubko nití, které mu 
pomohlo najít cestu zpět.





Výtvarný úkol
Nakreslete, namalujte nebo jakkoliv jinak vytvořte labyrint nebo bludiště.

Nejdříve si promyslete jestli chcete dekorativně zpracovat labyrint nebo promyšleně nakreslit 
bludiště. 

V případě promyšleného bludiště je důležité dopředu vědět, jaký bude mít tvar a co bude bludiště 
představovat – např. podzemí, pevnost, cesty lesem, zahradu, potrubí, chodby, silnice, město, 
zamotané provázky…  
Dále si promyslete, kde bude start a cíl, co bude na startu a v cíli, kolik vchodů do bludiště bude, 
jestli bude správná pouze jedna cesta, jestli bude několik cest i několik cílů, jestli budou po cestě 
nějaké nástrahy…
Rozmyslete si také, jestli bludiště začne hned na okraji výkresu nebo někde jinde, z jakého pohledu 
budete obrázky kreslit, jestli se na výkres vejde celé nebo zpracujete jen část (detail), na kterou by 
šlo na jiném výkresu třeba navázat. 
Snažte se, aby bludiště bylo nápadité, originální a výtvarně zajímavé. Použít můžete libovolnou 
techniku (např. pastelky, tuš, kombinace výt. technik...). Nakreslený nebo namalovaný obrázek 
můžete také doplnit prostorovou tvorbou. Výsledný obrázek vám potom může posloužit i jako plán 
hry.

V případě labyrintu se zaměřte zejména na techniku a zpracování. Labyrint může být zcela 
jednoduchý, ale výtvarně (barevně, tvarově) zajímavý. Můžete využít i optických  a prostorových 
iluzí, stínování. I jednoduchá spleť stužek (provázků), kroutících se a vedoucích přes sebe v 
různých rovinách, může vypadat velice efektně při dobrém vystínování. Technika kresby nebo 
malby je libovolná podle zvoleného motivu.
Kdo bude chtít může labyrint vytvořit třeba z přírodnin.






