
Pomůcky, nástroje a materiály pro odbornou výuku na uměleckých oborech 
 

 
Tvorba hraček a herních předmětů, Průmyslový design 
 
 
Praktické odborné předměty 
 

- Štětce kulaté - přírodní vlas, který tvoří špičku (velikosti: 3 a 6)  
- Štětec plochý k nanášení lepidla - s krátkými štětinami (velikost: 10) 
- Tuš (černá) 
- Vodové nebo akvarelové barvy (malá sada) 
 
- Pilník plochý (délka: 300 mm)  
- Pilník půlkulatý (délka: 200 mm)  
- Pilník kulatý (délka: 200 mm) 
- Sada jehlových pilníků 
- Rašple plochá (délka: 300 mm)  
- Rašple půlkulatá  
- Rašple kulatá  
- Ploché dláto na dřevo (šíře: 25 mm)  
- Pilka čepovka 
 
- Přímá ruční bruska – elektrická (doporučená cena: 500 - 1000,- Kč) 
 
- Kovové pravítko (30 cm)  
- Plastové pravítko (60 cm)  
- Pravoúhlý trojúhelník 
- Úhloměr plastový  
- Kružítko  
- Paspartovací nože „pasparťáky“ (malý: 9 mm, velký: 18 mm) 
- Skalpel špičatý s výměnným břitem (kovová rukojeť) 
https://www.darekvakci.cz/kik-kx9346-modelarsky-nuz-6-nahradni-
cepeli?gclid=CjwKCAjwkun1BRAIEiwA2mJRWcTeO79oxwhitBxhrWYqml_jcI91a-
5h9Sp_nWM3kaooVWLc1NiYcRoCYfoQAvD_BwE 
 
- Planžeta pružná (nakoupí se hromadně) 
- Cidlina tvrdá (obdélník) 
https://www.truhlarske-nastroje.cz/katalog/rucni-naradi-8/rasple-pilniky-a-cidliny-
363/cidlina-50x150x08mm-3778.html 
 
- Pracovní oděv pro práci v dílně, sádrovně: oděv, obuv 
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Všechny obory 
 
V průběhu studia je nezbytné si opatřit notebook s odpovídajícím výkonem (textové editory, grafické 
programy atd.), vyučující odborných předmětů žákům, rodičům ochotně poradí a dají aktuální tipy při 
výběru zařízení. 
 
 
Dějiny výtvarné kultury 
 

- Učebnice: Dějiny výtvarné kultury 1 - 4 (Bohumír Mráz) 
- Obyčejné eurofolie a rychlovazač 
  (odkaz): https://potreby-kancelarske.eu/rychlovazac-karton-pp-standard-a4.htm 

 
 
Základy fotografie 
 

- Kinofilmová zrcadlovka s vnitřním měřením expozice 
  (např. Nikon, Canon, Minolta, Pentax, Olympus, Praktica - novější typ apod.) 
- Objektiv (pevné ohnisko, nebo ZOOM) 

 
Následná možnost prodeje fotoaparátu žákům nižších ročníků. 
Žáci si hradí filmy pro výuku, zbytek pomůcek hradí škola (papíry, chemikálie apod.). 
 
Specializované bazary: 
http://www.kamrlik.cz/index.html 
https://bazar.fotoskoda.cz/ 
https://www.megapixel.cz/bazar?gclid=EAIaIQobChMIxNrhoZex6QIVVe7tCh3iXgu2EAAYASAAEgIpXv
D_BwE 
 
Žáci nebo rodiče se mohou poradit s MgA. Jiřím Štenckem. 
 
 
Výtvarná příprava 
 

- Tužky - měkké, tvrdé 
- Špejle 
- Plastická a tvrdá guma 
- Skicák A3, A4 
- Papírová lepicí páska  
- Rýsovací prkno 70 x 50 cm 

 
 
Případné dotazy na tel: 733 674 693 - zástupce pro umělecké obory akad. mal. Lubomír Anlauf. 
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