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Dokument je možno v originální podobě volně šířit a využívat při výukové činnosti. 

(Pokud si myslíte, že by to někoho mohlo zajímat, přeposílejte dál…) 

Publikování textu a fotografií pod cizím jménem a za účelem zisku není možné. 

V ostatních případech se prosím obracejte přímo na mě. 

Fotografie pocházejí z mého archivu. 

j.podzemna@email.cz 

 

http://www.batelier.cz/
../CERVEN/www.vytvarne-navody.cz
mailto:j.podzemna@email.cz


Výtvarné nápady září 2013  

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

 

j.podzemna@email.cz               www.batelier.cz                           www.vytvarne-navody.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto zářijovém „nápadníku“ se dočtete se, jak vyrobit elegantní a 

oboustrannný stojánek na fotografie.  

Nebo jednoduše nápad můžete využít na závěsný obrázek s fotografií či 

kresbou.  

A nakonec došlo i na malou fotoknížku… 

 

 

V létě jsem strávila dost času na chalupě. Bylo sluníčko i nápady. Pěkné počasí nejen na 

focení…Připravila jsem jednoduchý návod na efektní stojánek. Nemusíte nutně shánět a 

kupovat k výrobě dražší speciální scrapbookový papír… 

Využít můžete zbytky kartonu, staré leporello, 

Kousky barevných balicích papírů, dekorativních papírů z dárkových tašek, papír si můžete 

společně s dětmi nebo sami nazdobit třeba pomocí razítek… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdraví Vás 

Jana 

 

 

fotorámečky 
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oboustranný fotostojánek  

Potřeby a pomůcky: 

Staré leporelo (2 stránky stačí) nebo 2 tvrdé 

lepenkové kartony 

(Velikost podle rozměru fotografií, které chcete 

v rámečku vystavovat), moje stránka z leporella 

měla rozměr 23 x 16 cm, vystačí na fotografii 10 x 

15 cm. Musíte počítat i s místem na ozdobné 

okraje…) 

kobercová lepicí páska 

tyčinkové lepidlo, dobré nůžky, pravítko, 

řezák s podložkou 

dekorativní papíry na polepení stěn stojánku 

(polepují se všechny 4 strany) 

ozdobná razítka, razítkovací polštářky 

Malé kulaté magnetky 

Nůžky, jehla a nit nebo bavlnka 

malé kulaté magnetky  

 

Postup práce: 

Výroba základního stojánku 

 

Nachystáte si 2 obdélníky z lepenky o potřebné velikosti. Nebo 

použijete 2 stránky z vyřazeného leporela. Karton bývá dost pevný. 

V tomto případě se podívejte, čím je leporelo polepeno. Moje 

už bylo značně zhuntované, bylo polepeno jen papírem. Odstávající 

místa lze odtrhnout. A v pohodě pak nalepit dekorativní papír. 

Novější leporella mívají plastový polep, ten je potřeba opatrně 

sloupnout a až pak teprve lepit nový kabátek, papír by na plastové 

folii špatně držel. 

 

Nyní nás čeká spojení obou lepenkovývh obdélníků, 

tak aby spoj byl mobilní a stojánek se dal rozložit  

do “áčka“. Zároveň by obě strany měly být stabilní. 

Věnujte proto pozornost přesnému měření a nastříhání obdélníků. Dá se použít i řezák na papír…. 

U stránek z leporella by to neměl být problém a nic řezat nemusíte. Případné „ožuchlané“ rožky se 

zpevní přelepením dekorativním papírem.  

1/rozložte si kobercovou pásku, lepicí stranou nahoru 

2/z každé strany naproti sobě na pásku položte obdélníky lepenky. Co je důležité, 

uprostřed pásky musí zůstat mezera asi 3-4 mm, (lepenkové díly se nesmí dotýkat). Jinak 

by vám stojánek padal a nedal se ani rozevřít. 

3/přelepte páskou vrchní strany a odstříhněte 

Kobercová páska se prodává v obchodech pro kutily a domácích potřebách, někdy v papírnictvích. 

Mívají přírodní odstíny hnědé (ty se hodí ke všemu), černou, zelenou a modrou. 
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Pozor, dívám se na stolní kalendář a mám tu zlepšovák či obměnu! 

Když použijete na stojánek základní papírovou kostru od stolního kalendáře, nemusíte nic slepovat 

páskou. Chce to jen mít ten kalendář a opatrně z něj vytrhat měkké listy. Ponechat spojení drátěnou 

spirálou, ať to drží při sobě. Polepovat se pak budou jen 2 vnější strany. Vnitřek zůstane tak, jak je. 

Bývá tam uvnitř ještě spojení pomocí papírových „paciček“. To by oblepoval jen neskutečný hrdina… 

Starý kalendář takto můžete zužitkovat třeba koncem roku a dárek je na světě! 

Polepení stojánku dekorativními papíry 

 

Pokud máte klasický stojánek z leporella nebo kartonů,  slušelo by mu polepení ze všech 4 stran. 

Také je nyní dobré si rozmyslet barevné ladění, popř. se podívat, jaké papíry máte k dispozici. 

Hodí se různé balicí papíry, origami čtvrtky, rozstříhat můžete dárkovou tašku se zajímavým dekorem. 

Nepohrdneme ani jednobarevnými papíry v neutrálních přírodních tónech nebo zvolíme barevnou 

divočinu… 

Jiná kapitola je použití pěkných „scrapbookových“ papírů. 

Už se prodávají nejen na internetu, ale i v některých 

výtvarných potřebách. A to i v kolekcíhc „tón v tónu“, 

takže koupíte 2,3 papíry z kolekce. Nakombinujete a 

máte…cena čtverce o velikosti 30,5 x 30,5 cm se 

pohybuje kolem 30,- Kč. 

Pro zájemce o tento typ zdobení, mám dobrou zkušenost 

s obchodem  

http://www.hurapapir.cz/PAPIRY-a-CTVRTKY-potistene/ 

Mají velký výběr kvalitních čtvrtek.  

Není to ale vůbec nutné. Hlavně pokud pracujete 

společně s dětmi, můžete si zajímavý papír také nazdobit 

či nabarvit sami nebo si vystačit s tím, co dá dům… 

 

Papír nemusíte  stříhat na potřebnou velikost obdélníků. 

Stačí natřít celou plochu stejnoměrně tyčinkovým 

lepidlem. Přiložit čtvrtku papíru a po slepení čouhající 

přebytky odstříhnout nebo odřezat. 

Pokud se papíru nedostává, můžete lepit z různých 

kousků a vytvářet koláže. 

Polepené strany je dobré zatížit. Tyčinkové lepidlo lepí 

skvěle, papír se pod ním nekrabatí ani nijak nevlní. 

 

 

 

 

 
 

http://www.hurapapir.cz/PAPIRY-a-CTVRTKY-potistene/


Výtvarné nápady září 2013  

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

 

j.podzemna@email.cz               www.batelier.cz                           www.vytvarne-navody.cz 

 

 

Tvoření a lepení úchytů pro fotografie  

 

Podívejte se na různé možnosti zdobení a druhy přichycení fotografií na obrázcích: 

 

    
1/obdélníkové proužky         2/šikmé proužky                  3/trojúhelníčky 

 

1/Obdélníčky z papíru jsou přilepeny tyčinkovým lepidlem, jen podél okrajů, aby se tam vešla fotka.. 

Strany, kde se bude nasouvat fotografie jsem samozřejmě neslepovala. Fotografie tak můžete 

měnit…Pokud ale cítíte, že tam určitou fotku chcete mít napořád, přilepíte prostě na pevno, a je to. 

 

2/ Jednoduché přichycení pomocí proužků papírů našikmo, proužky jsou zdobené razítkováním. 

Proužky se vyplatí vyrobit z pevnějšího papíru nebo podlepit tvrdším papírem. Zvlášť pokud chcete 

fotografie vyměňovat. 

 

3/ Trojúhelníčky snadno vyrobíte ze čtverečku papíru. Rozměr raději větší. Použila jsem čtverec 6 x 6 

cm. Může být ještě i o trochu větší. Střižením čtverce na šikmo získáte 2 trojúhelníky. Lepí se opět jen 

vnější strany trojúhelníků. 

 

  
 

To, jak si každou stranu nazdobíte, je na vás. Úchyty na fotografie nebo obrázky mohou být na    

všech 4 stranách a můžete pak strany libovolně obracet a měnit… 
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Několik vychytávek na zdobení a razítkování 

 

Na stojánek jsem volila papíry s přídechem starých časů v odstínech hnědé až šedé. Celkový dojem 

ještě vypíchne zdobení razítky a hnědým inkoustem. Také potření okrajů úchytek hnědou razítkovací 

barvou na polštářku. 

Na fotografii vidíte využití polštářkového razítka  

na potření a nabarvení okrajů  

trojúhelníkové úchytky. Vytváří to zajímyvý detail. 

Na fotografiích sice není moc patrný, ale udělá 

svoje. 

 

Tato polštářková razítka se prodávají i celkem 

levně ve výtvarných potřebách nebo papírnictvích. 

Výhoda oproti klasickým razítkovým barvám 

je hlavně ta, že se barva dá smýt vodou. 

Dražší jsou dovozová „scrapbooková razítka“. Dají se ale často, až vyschnou polštářky s barvou, 

doplňovat. Pokud zakoupíte k razítku lahvičku doplňovacího inkoustu patřičné barvy. Prý barvy 

odolávají zubu času a nezozrušují papír. Polštářky s barvami  mají vesměs jemné, zajímavé barvy. 

Používají se proto na tzv. scrapbooking-(možná znáte)-práce s papírem, výroba fotoalb, přáníček, 

atp… Přišlo to k nám z Ameriky. 

Nicméně tento efekt by se dal provést i opatrně s našimi razítkovými barvami. Třeba barvy nanášet na 

okraje pomocí vatové tyčinky. Na výběr z barevných odstínů moc není, však to znáte. Jsou to barvy 

hodně syté a nejdou hned smýt. Natož vyprat z oblečení. 

 

Ještě jeden tip: 

Až budete lepit úchytky a hledat správné místo 

pro umístění fotografie, je dobré si vzít fotku  

o patřičných rozměrech (nebo si vyrobit obdélníček z papíru) a přikládat ji na vybrané místo společně 

s úchytkami ještě před samotným lepením. Lépe pak umístění fotografie navrhnete, chytnete střed, 

nestane se, že tam pak fotku nepůjde nasunout…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarné nápady září 2013  

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

 

j.podzemna@email.cz               www.batelier.cz                           www.vytvarne-navody.cz 

 

 

Razítkování: 

Na obrázku jsou různé  

druhy razítek  

a polštářková razítka+ inkoust. 

Já s oblibou používám 

stará razítka se kterými si hráli 

moji rodiče a možná i prarodiče. 

Razítka si můžete i sami vyrobit. 

(Všichni známe ze školy klasické 

bramborové razítko nebo tisknutí 

koleček špuntem od lahve.) 

Nalepit na kus rovného dřeva 

můžete ale i jednoduchý tvar 

vystřižený z filcu nebo ještě lépe 

z gumy. Prodává se i tzv. 

moosguma. Z té do jde moc dobře.  

Na lepení pomůže lepidlo Herkules nebo sekundové, případně nějaké speciální na gumu, dřevo. 

Novinkou, která už nějakou dobu běží, jsou nalepovací silikonová razítka z umělé hmoty.  (Na fotu 

ty ručičky.) Musí se nalepit na průsvitnou akrylátovou kostku nebo něco podobného. Výhodou je, že 

přes kostku vidíte, kam co tisknete. Razítka se omyjí vodou. V poslední době je jich docela velký výběr. 

Obrovský výběr razítek mají v již zmiňovaném internetovém Hurá papíru, ale na internetu je toho 

spousta, když zadáte do vyhledávače… 

 http://www.hurapapir.cz/RAZITKA/ 

http://www.art-creative.cz/razitka-silikonova-razitka-c-1538_1478_1697.html 

 

4 tipy na závěr: 

 

1/ Udělejte si jednoduchý závěsný obrázek. Polepte a ozdobte jen 1 obdélník. Vložte fotku. Vyrobte 

dírku na uchycení a zavěste na zeď. Použila jsem tentokrát na pozadí list ze staré písanky. Hodí se to 

na fotografii malého prvňáčka. Fotku 9 x 13 cm jsem nalepila napevno. 

 

           
 

 

 

http://www.hurapapir.cz/RAZITKA/
http://www.art-creative.cz/razitka-silikonova-razitka-c-1538_1478_1697.html
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2/ Stojánek nemusí být na fotografie, ale i na malé dětské obrázky 

nebo můžete vkládat do stojánku čistý papír a použít jako poznámkovou 

mininástěnku… 

 

3/ Vyrobte si vlastní papír na polepení obrázku. Vyšťourala jsem starý 

rámeček, na který je použit kancelářský papír zdobený klasickou 

technikou. Kreslí se voskovkama. Pak se vše přetře vodovkama nebo 

třeba inkousty. 

Mastná voskovka prosvítá. Nechá se zaschnout. Zatíží se potom třeba 

těžší knihou, aby se papír vyrovnal. Když není moc krabatý stačí zatížit 

až po nalepení na karton. 

Další postup je podobný jako u předchozích obrázků. Tady jsem akorát 

ustříhla větší obdélník na zadní stranu a sklady zahla dopředu. Na přední stranu jsem nalepila přesně 

vyměřený obdélník, asi o 0,5 cm kratší na každou stranu oproti kartonovému základu. 

 

Kreslit různé čáranice na vzorový papír mohou už i batolata, lepení a měření zůstane na dospělém… 
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4/ Slepením několika kartonů do řady za sebou pomocí kobercové pásky a nazdobením, získáte nové 

originální foto-leporelo. (Pozor na takovouto skládačku musíte počítat větší rozestupy mezi kartony. 

Klidně 0,5 cm, aby se leporello dalo složit.  Záleží na množství stránek. 

 

Na fotografii jsem používala na potažení leporela jednobarevné čtvrtky a obdélníčkové výseky, které 

sloužily jako úchyty na fotografie. Vše ozvláštnilo zdobení razítky. 

Třeba máte nějakou starou polorozpadlou skládací knížku doma k recyklaci… 

  

  
stránky z leporela… 

  
 

Já se ještě na závěr přiznám, že leporelo jsem vyráběla před několika lety a pořád čeká několik  

stran na dotvoření…hm, tak, to je výzva. 


