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Touto vizitkou 
si můžete model 

označit

VYDAVATELSTVÍ: 
neznámé

ZVĚŘINEC
ROK VYDÁNÍ: 

20. léta 20. století
AUTOR: neznámý

FORMÁT: 15 x 18 cm
2015/24

SADA MUZEUM 
VYSTŘIHOVÁNEK
4 Arch vystřihovánky 

od neznámého vydava-

telství není označen žád-

ným logem. O původu vystřihovánky nevíme nic. Vodítkem 

zůstává pouze český název vedle chybějícího kousku pravého

okraje, kde byl patrně i název německý. K určení stáří archu 

a jeho vydavatele nám pomůže totožný aršík s vystřihovánkou 

zvěřince pocházející ze stokusové série vydavatelství HERMA. 

Důležité pro další identifi kaci jsou také dochované díly a fi gurky

z původního archu vydaného J. F. Schreiberem na přelomu 

19. a 20. století (na obrázku nahoře). HERMA na počátku své vy-

davatelské činnosti tiskla vystřiho-

vánky vydané tímto německým vyda-

vatelem, které barevně upravila.

Základem zjišťování původu zůstává 

znalost tvorby známých vydavatelů 

a srovnávání s neznámými. O pátrání 

po historii vystřihovánek se můžete 

dočíst v knize Kouzelná historie papí-

rových vystřihovánek, která vám kro-

mě zajímavého čtení nabídne i další 

vystřihovánky z našeho muzea.

 JOSEF KROPÁČEK 

 A WWW.PAPIROVAARCHEOLOGIE.CZ

NÁVOD NA SLEPENÍ
Staré vystřihovánky běžně nemívaly žádné 

návodné texty ani kresby. Na aršících býva-

ly pouze malé obrázky hotového díla. Díky 

dochovaným slepeným modelům víme, že 

vždy nebylo dosaženo dokonalého výsledku. 

Model zvěřince vypadá velmi jednoduše, 

přesto doporučujeme jednotlivé díly před 

započetím stavby pečlivě prostudovat. Na-

rýhujte hrany, pak vystříhejte nebo vyřezej-

te všechny díly a naohýbejte je. Sestavený 

model nalepte na obarvenou podložku a do-

plňte přesně vyřezanými fi gurkami. Zručněj-

ší modeláři si vyrobí a vyvěsí dvě vlaječky, 

které ve vystřihovánce chybí.

ZVĚŘINEC

NÁVOD NA SLEPENÍNÁVOD NA SLEPENÍ
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