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Abstrakt 

Vybral jsem si práci o kouzelnictví a magii, protože to je můj koníček. Takže rád bych vám řekl o 

mém koníčku více. Jsem kouzelník. Zabývám se magií 5 let od mých deseti let. Provádím kouzla 

s kartami, kelímky a balonky, citrony a také čtu mysl lidí. Většinou mám kouzelnická představení 

na soukromých oslavách v soukromí nebo v restauracích. Zúčastnil jsem se kouzelnické soutěže 

v Týně nad Vltavou a umístil jsem se na třetím místě. Doufám, že se v magii budu zdokonalovat. 

Abstract 

About me 

I chose to work on magic because it's my hobby. So I'd like to tell you more about my hobby. I'm a 

magician. I have been dealing with magic for 5 years since my ten years. Performing spells with 

cards, cups and balloons, lemons and also reading people's minds. Mostly I have magic 

performances at private parties in private or in restaurants. I participated in the magic contest in 

Týn nad Vltavou and I ranked third. I hope to improve in magic. 

About my seminar work 

In my seminar work I focused for history, magic category and what is important in magic. 
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1 Úvod 

Obsahem mé seminární práce je téma „Kouzelnictví a magie“.  

V úvodní části své práce vysvětluji, že kouzelník nevyužívá při své práci nadpřirozené síly, ale 

pouze svoji šikovnost, nápad a vytrénovanou techniku. V další části se věnuji historií kouzelnictví a 

rozdělení kouzelnictví na jednotlivé obory. 

Skoro celý text jsem čerpal z mých osobních zkušeností a znalostí v tomto oboru. 

Možná se ptáte, proč sem si tohle téma vybral. Protože mám ke kouzlení velmi blízký vztah, 

kouzlím již 5 let, vystupuji na firemních večírcích, různých rodinných oslavách a podobných 

akcích. Každoročně jezdím na kouzelnický tábor pod vedením známého českého kouzelníka Pavla 

Kožíška. 

Cílem mé práce je stručně informovat budoucí diváky vzniku, vývoji a členění artistického oboru, 

které souhrnně nazýváme kouzelnictví.  

 

2 Co je to magie a kouzlení? 

Co si představíte, když uslyšíte slovo magie a kouzlení? 

 Mnoho lidí si představí čarování, ale to je pouze laický omyl. Přesný význam slova čarování je 

zvláštní magický rituál k získání, změnění nebo vypuzení věcí nebo stavu. Tak se už dostáváme 

k předpovídání budoucnosti, horoskopům, věštbám, tarotu a výkladu z karet. Těmto postupům se 

věnuje astrologie, numerologie, karty a věštění. Nadřazené označení pro všechny tyto postupy je 

slovo okultismus.  

Ovšem okultismem jsem se ve své práci zabývat nechtěl. Obsahem mé práce je popis kouzlení 

(iluzionismu). Co je to Iluzionismus? 

Iluzionismus je artistický obor, při kterém kouzelník (iluzionista, manipulátor) pomocí svých 

manipulačních schopností (dovedností), znalostí psychologie, herectví nebo techniky vytváří efekty 

(klamy, triky, iluze), které mají pobavit a udivit diváky.  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

5 

Na rozdíl od okultistů, kteří ve svých vystoupeních využívají nebo dokonce zneužívají víru lidí 

v nadpřirozené síly, kouzelník při svém výstupu používá zejména svoji vytrénovanou šikovnost a 

předem pečlivě nacvičený program. 

3 Historie kouzlení 

Pojďme se podívat do historie kouzelnictví. Počátky můžeme najít už ve starší době kamenné. 

Člověk žil jen s omezenými prostředky a v nepřátelské době. Postupem času pochopil, že je 

snadnější si věci zjednodušovat. A stejně tak to bylo i u kouzlení. Už starodávní mudrci dělali tajné 

rituály uzdravování a očisty. Pomocí různých magických rituálů a formulí se léčilo, magie 

ovlivňovala zakládání nových měst a celkově zasahovala do života.  

3.1 Starověk  

Nejstarší záznam o kouzelnické produkci je starý cca 4500 let (westkarský papyrus). Je uložen ve 

Státním muzeu v Berlíně a můžeme se v něm dočíst o kouzelníkovi jménem Deli, který předváděl 

iluzi, při které trhal drůbeži hlavu. Když hlavu znovu přiložil k tělu, hlava přirostla a drůbež ožila. 

Například David Copperfield předváděl tento trik v roce 1989 a tím ho znovu oživil. Další 

starověké záznamy vypovídají o čínských kruzích, které jsou staré více jak 3000 let. Čínský císař si 

tehdy nechal vystavět svatyni, ve které pořádal každoročně oslavu svého usazení na trůn. Svým 

poddaným předváděl spojování a rozpojování železných kruhů, z nichž byl sestaven řetěz pro 

zavěšení olejové lampy. Dokazoval tak, že právě on je vyvolený bohem k vládnutí. Dalším 

původně starověkým kouzlem, které je staré cca 4000 let a které se nám dochovalo až do naší doby, 

je ,,Bechrspiell“ hra s pohárky (anglicky,,cups and balls“). Vyobrazení tohoto triku bylo objeveno 

na stěně egyptské hrobky Beniho Hasana. Na desce, kde jsou namalováni dva muži klečící před 

čtyřmi miskami. 

 

 

 

 

 

                                          Obrázek 1 – Hra s pohárky, trik 4000 let starý 
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                                   Obrázek 2 – Čínské kruhy, trik 3000 let starý 

 

                            Obrázek 3- Malba na stěně egyptské hrobky 

 

3.2 Středověk 

Z období raného středověku moc záznamů o kouzelnících nemáme. Alespoň ne z Evropy. Byly tu 

věštkyně, bylinkáři, alchymisti, ale předvádět kouzla pro zábavu nebylo v módě. O tom, co se dělo 

v této době v Číně a Indii, známe jen legendy dochované z dob pozdějších. 

Příchodem renesance ve 14.století začali kouzelníci vystupovat na tržištích a byli často zváni na 

oslavy pořádané šlechtou a dokonce i na královské hostiny. Často putovali spolu s kejklíři, 

divadelníky a trubadúry. Jako důvod, proč se neustále stěhovali z města do města, se často uvádí, 
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že byli obviňováni z čarodějnictví. Také je ale známo, že si často přivydělávali nepoctivě. Byli 

dobří kapsáři a často měli i domluveného společníka, který okrádal diváky během kouzelnické 

produkce. Ve 14. a 15. století také začali vznikat první jevištní iluze. Kouzelníci nechávali mizet a 

objevovat lidi, rozřezávali je a drtili.  Při těchto iluzích se jako asistenti často používali odsouzenci 

na smrt. 

3.3 Novověk 

Bouřlivý rozvoj kouzelnictví přišel v novověku. V této době již existuje několik odvětví (kategorií) 

kouzlení. V novověku je běžné kouzlit. Lidé vymýšlejí nové a nové principy kouzel a nové ,,fígle“. 

Jako průkopníka je nutné zmínit slavného Reginalda Scota. Je autorem díla, za které jsou mu 

všichni kouzelníci dodnes vděční. Reginald Scot napsal roku 1584 první knihu, která popisovala 

všechny tajné principy kouzel. Díky této knize se mu podařilo ukončit obviňování kouzelníků 

z čarodějnictví a tím skončil hon na kouzelníky.  

Dalším průkopníkem byl Izák Fawkes v 18. století. Začal dělat velká ucelená vystoupení. Kouzla 

začala mít svůj pevný řád a dostala příběh.  

Počátkem 19. století začal Giovanni Bartholomeo Bosco používat velice složité mechanizmy 

přístrojů. Vylepšil hru s pohárky a velké iluze. Odříznul lidskou hlavu, aby ji následně zase 

připevnil k tělu. Toto kouzlo dokonce předváděl i na svém malém synovi. Přemísťoval sebe i 

předměty. Dodnes používají kouzelníci jeho rekvizitu pod názvem Bosco-kostka.  

Je nutné také zmínit kouzelníka Roberta Houdina, který udělal v kouzelnictví velký pokrok. Jako 

jediný kouzelník v té době odložil plášť a začal kouzlit ve fraku. První v Evropě předvedl levitaci 

člověka. Do té doby se totiž vyprávělo pouze o indických fakírech.  

Podle jeho jména si vzal umělecké jméno Erik Weiss (Harry Houdini), který se narodil v roce 

1874 a zemřel v roce 1926. Byl to maďarsko-americký kouzelník a iluzionista. Na přelomu 19. a 

20. století dovedl do dokonalosti kouzelnické úniky. V tomto období to byl nejznámější a 

nejúspěšnější kouzelník. Jeho dokonalá kouzelnická čísla jsou hojně dodnes používaná - únik ze 

svěrací kazajky, únik ze svěrací kazajky pod vodou, únik ze zašitých pytlů, únik z různých pout 

nebo z uzamčených klecí a skříní. Jeho kouzla dala nový směr oboru, který se nazývá 

ESCAPOLOGIE. O Harry Houdinim se šíří spoustu mýtů a legend. Tragicky zemřel na úraz břišní 

dutiny.  
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V roce 1921 kouzelník Selbit předvedl úplné přeříznutí člověka. Kouzelník Robert Harbin 

vynalezl a předvedl v padesátých letech minulého století tzv. Zik-zak ženu. Žena je rozříznutá na 3 

části a prostřední se odsune na stranu - viz. obrázek č.4.  

Richard Valentine Pitchford je pro mě jeden z největších kouzelnických vzorů a člověk, který 

posunul manipulaci a kouzelnictví k dokonalosti. Byl to mistr ve svém oboru pod uměleckým 

jménem Cardini, který dělal především karetní manipulaci.  

Člověk, který dal kouzelnictví nový moderní směr, odložil frak a kouzelnictví zpopularizoval, je 

David Copperfield. Narodil se roku 1956 a jeho pravé jméno je David Seth Kotkin.  Od 70. let 

20. století je znám svými četnými televizními vystoupeními, každý rok předvede asi 600 show. 

Letos mu bylo 60 let. V současné době to je to nejvýznamnější a celosvětově nejznámější 

kouzelník. Roku 1981 David Coppefield jako první kouzelník na světě nechal zmizet velký 

předmět. Nechal zmizet letadlo. Jako první předvedl rozřezání člověka bez bedny. Diváci tak díky 

tomu mohou vidět, co se přímo děje pod rukama kouzelníka a nemohou ho obviňovat z podvodu. 

Mohou vidět řez přímo na těle diváka. Dále zdokonalil techniky levitací a létání a je i skvělým 

manipulátorem s karetními esy. Mimo jiné nechal v živém televizním přenosu zmizet americkou 

Sochu svobody před očima obyvatel New Yorku a před zraky 50 milionů televizních diváků. 

Každé jeho kouzlo má svůj příběh, který vás vtáhne do děje. Jeho kouzla převzali a napodobují 

tisíce kouzelníků z celého světa. Dobrý kouzelník musí být i dobrý herec a na vystoupeních Davida 

Copperfielda uvidíte kromě kouzel i skvělou dramatizaci. Umí ve svých divácích vyvolat emoce. 

Na jeho vystoupení si tak užijete legraci a napětí.  

Ve šlépějích Davida Copperfielda pokračuje Franz Harary, který v roce 1994 nechal zmizet 

raketoplán NASA.  
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                          Obrázek 4- Zik-zak žena, Robert Harbin 

                                   Obrázek 5- Mladý Harry Houdini 
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                                           Obrázek 6 – Robert Houdin 

                          Obrázek 7- Reginald Scot- kniha z roku 1584 
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                                                                   Obrázek 9 - Cardini 

                                                 Obrázek 10 – David Copperfield 
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4 Co je na kouzlení důležité 

Kouzelník musí být hlavně dobrý herec. Jsou dvě možnosti, jak se stát kouzelníkem.  Buď se 

člověk naučí kouzlit jako malé dítě a pak jde studovat herectví nebo je člověk herec a pak se stane 

kouzelníkem. Jak můžete vidět, tak u kouzlení je nejdůležitější být dobrým hercem. Kouzelník 

může umět dobré kouzlo, které udělá velký efekt, ale k čemu je mu to platné, když je to nezáživné, 

bez humoru a bez pobavení diváků.  

Další důležitá věc u kouzlení je odvedení pozornosti diváka. Tam, kam se dívá kouzelník, tam se 

dívá i divák.  

Příklad: kouzelník si bere míček do ruky, neustále sleduje svoji ruku, která svírá míček a všichni 

diváci pozorně sledují ruku kouzelníka v domnění, že míček je stále v ruce.  Ale míček je už dávno 

někde jinde, a když kouzelník otevře sevřenou ruku, diváci si myslí, že míček zmizel. Toto je jeden 

z typických příkladů odvedení pozornosti. K odvedení pozornosti se dále používá kouzelnická 

hůlka. Možná se ptáte, k čemu slouží kouzelnická hůlka. Někdo si myslí, že kouzelnická hůlka má 

magickou sílu. Ale není tomu tak- hůlka jako symbolika pouze přidává kouzelníkovi vážnost. Další 

důležitou věcí je, jak kouzelník vystupuje a jak působí na diváky.  Musí zaujmout, musí umět 

mluvit a dobře se oblékat. Také je důležité vědět, kam kouzelník jede vystupovat. Je rozdíl, zda 

vystupuje pro dospělé nebo pro děti. Komunikace s dítětem nebo s dospělým je úplně jiná. Protože 

je dítě zvídavé, snaží se kouzlo uhádnout a říct ho všem nahlas. Naproti tomu dospělý člověk by si 

většinou nedovolil nahlas něco říct ve společnosti nebo vykřiknout, protože by se styděl, bylo by 

mu to trapné a hlavně by to nebylo úměrné jeho věku. Dospělý člověk se chce pobavit a neřeší, jak 

to kouzelník udělal, ale chce být šokován.  

Víte, jak se pozná profesionální kouzelník od amatéra? Profesionál přijde elegantně oblečený, 

chová se zdvořile, má své vystoupení perfektně nacvičené a vystačí si s jedním malým kufírkem. 

Naopak amatér se neumí oblékat, nemá své vystoupení nacvičené a nosí si na vystoupení moc 

rekvizit. Řekl bych, že v minimalismu je krása. Aby kouzelník mohl být profesionál, tak pro to 

musí něco udělat a možná si nakonec vydělá spoustu peněz. Nejdůležitější je jako u sportovců 

trénink a být dobře připravený na vystoupení. Minimálně tak 5 hodin týdně.  
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5 Kategorie v kouzlení 

Teď bych se rád zmínil o kategoriích v kouzlení, neboli jak se rozděluje kouzlení. Probereme si 

základní druhy kouzel a magie, jak v Čechách tak i ve světě.  

Kouzlení může být prováděno s mluveným proslovem k divákům bez žádné hudby. Dále pak 

máme kouzlení s hudebním doprovodem bez mluvení k divákům. 

5.1 Manipulace 

Většina kouzelníků říká, že královnou magie je manipulace. Je to obor, kdy kouzelník předvádí jak 

má šikovné a obratné prsty. U manipulace je nejdůležitější trénink a velikost rukou má také svůj 

význam, protože člověk s velkýma rukama dokáže lépe skrýt věci v ruce. Typicky se u manipulace   

používají nejčastěji karty, míčky, svíčky apod.  

5.2 Iluze 

Kategorii iluze zná většina lidí zejména z televize. Jedná se o kouzla, kdy kouzelník dobrovolníka 

rozpůlí a potom zase zcelí, levitace (vznášení) osob a věcí, objevení nebo zmizení osob, zvířat a 

předmětů. Většina iluzí je v reálném životě předváděna na jevišti například v divadlech (spousta 

světel, diváků, hudby, asistentek, beden). 

5.3 Mikromagie 

Mikromagie jsou kouzla pro užší okruh diváků, kteří jsou v bližším kontaktu s kouzelníkem 

(kouzla z blízka). Například u stolu v hospůdce, na plese, ve třídě či v kanceláři. Většinou tak pro 5 

až 10 lidí. Typické jsou karty nebo kouzla s kelímkem a kuličkou. Mikromagie nepotřebuje velké 

osvětlení. Odehrává se v úzkém kontaktu s divákem a za jeho spolupráce. 

5.4 Komediální magie 

U komediální magie neboli komice jde, jak už z názvu vyplývá, o pobavení diváka. Já si osobně 

myslím, že by každý druh kouzel měl především diváka pobavit. Kouzlení musí být zábavné. 

5.5 Karetní magie 

Karetní magie probíhá především hlavně u stolu a je podobná mikromagii, ale při tomto druhu 

magie se nepoužívají většinou žádné jiné rekvizity než karty. Většinou se kombinuje několik 
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balíčků karet (rozdávání, míchaní, uhodnutí karty vybrané divákem, nalezení karty, cestování karet 

apod.). 

5.6 Kapsařina 

Kapsařině se v dřívějších dobách také říkalo poctivá zlodějna. Kouzelník si vybere diváka, ukáže 

mu sérii triků a kouzel, odláká jeho pozornost a na konci kouzla divák zjistí, že mu kouzelník vzal 

jeho osobní věci, aniž divák cokoliv zpozoroval. Zpravidla se jedná o peněženky, hodinky, mobilní 

telefony a jiné drobnosti, které u sebe lidé nosí. Možná si říkáte, že to je zlodějna. Ale je to legální 

zlodějna, protože kouzelník potom všechny „nakradené“ věci vrátí zpátky divákovi.  

5.7 Všeobecná magie 

Je to krásný druh magie. Všeobecná magie obsahuje od každého durhu kouzel trochu.  Většinou se 

jedná o vystoupení na pódiu s hudbou bez mluveného projevu. 

5.8 Mentální magie 

Poslední kategorie je mentální magie. Jedná se o magii, kde kouzelník vytváří paranormální iluze, 

používá parapsychologii, čte myšlenky, působí na předměty bez doteku, vznáší osoby a předměty 

ve vzduchu, přenáší myšlenky mezi diváky. 

Obrázek 11 - Jeff Mcbride. Jeden z mých nejoblíbenějších kouzelníků, který se zaměřuje na karetní 

manipulaci 
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6 Závěr 

Doufám, že jste si z mé práce alespoň něco odnesli, zapamatovali a že vás moje práce trochu 

pobavila. I pro mě to byla nová zkušenost, protože jsem takto rozsáhlou práci ještě nikdy nepsal. 

Teď, když máte základní informace o kouzelnictví, vás srdečně zvu na mé kouzelnické vystoupení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu. 

  

V Olomouci, červen 2017

 _______Brtník_____________

___  

 

           podpis  
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