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FENOMÉN JMÉNEM MERKUR 

Víte, že první kontaktní o ky vyrobil Otto Wichterle práv  pomocí p ístroje sestaveného z Merkuru? 
Na Vánoce roku 1961 si sestavil pomocí d tské kovové stavebnice Merkur první prototyp odst edivého odlévacího 
za ízení, které pohán l dynamem z jízdního kola zapojeným na zvonkový transformátor. Na n m odlil první ty i velmi 
pravidelné o ky, které nedráždily oko. Za n kolik let se tento sen o náprav  o ní vady, který poprvé popsal v roce 
1508 Leonardo da Vinci a který k realizaci dovedl profesor Otto Wichterle, rozší il do celého sv ta.

Motivace:

Univerzální jednovrstvá klasická stavebnice Merkur – nejmenší z velkých stavebnic. Obsahuje základní 
sestavu díl , jako jsou pásky, oblouky, plotni ky, úhelníky, malá kola, pneumatiky atd., v etn  šroubk  a mati ek. 
Sou ástí stavebnice je knížka s návodem na stavbu t inácti rozli ných model , jako je pásová pila, vagon, je áb, 
nákladní auto, výtah atd. Na za átku návodu jsou popsány a vyobrazeny základní úkony jako je spojování dílc , použití 
kontramatky, ešení lanových p evod , uložení h ídelí v ložiscích apod.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Merkur je eská stavebnice, která se úsp šn  prodává již od poloviny dvacátých let 20. století. Lze 
z ní sestavit r zné modely, silni ní i kolejová vozidla, je áby a mnoho jiných konstrukcí. Sta í trocha fantazie a m žeme 
jezdit vlastnoru n  sestavenou lokomotivou i automobilem, pracovat s vlastním je ábem a spoustu jiných v cí. 

P edtím, než otev eme poprvé stavebnici Merkur, povíme si n co o její historii: 

Na po átku výroby stavebnice stál Jaroslav Vancl, který v Polici nad Metují založil „hra kárnu“. Nechal si patentovat 
stavebnici Invektor, která se ale kv li komplikovanosti neosv d ila, a tak dal v roce 1925 šanci Merkuru, systému 
spojovanému šroubky, který se zachoval dodnes. 

První stavebnice obsahovala jen málo sou ástek, ale okamžitý úsp ch hnal výrobce k rozši ování sortimentu a výrob  
v tších stavebnic. Takže brzy bylo možné stav t auta, je áby, lokomotivy, bagry i lod . Ani po znárodn ní nebyla výroba 

zrušena, jen tradi ní krabice vyst ídaly jiné 
motivy. Vnit ek obalu však z stal: systém 
kovových d rovaných lišt, které lze sestavit 
podle vlastní fantazie do libovolného tvaru. 
Firma stále žije pod názvem Merkur Toys. 
Mimo klasické stavebnice typu skláda ek 
v „merkurovském stylu“ nabízí i 3D puzzle i 
funk ní parní strojky. No a po tomto úvodu už 
necháme d ti, aby si prohlédly obsah krabice, 
seznámíme se spole n  s návodem a za neme 
se u it s Merkurem pracovat. Nejprve si 
vyzkoušíme, jak se jednotlivé ásti k sob  
skládají a pak už mohou d ti za ít sestrojovat. 
Po skon ení innosti m žeme nechat výrobky 
krátce v klubovn  vystaveny, zbývající díly 
pe liv  uklidíme, aby nám p íšt  nechyb ly. 
Na záv r si prohlédneme, co kdo ud lal, jak 
se mu práce poda ila. K práci se stavebnicí se 
budeme jist  asto vracet, m žeme postupn  
dokupovat další díly. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: 
Pomoc, Poznání a P ekonání.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní.

P i práci se stavebnicí se nau í p emýšlet o funk nosti, využívat omezené množství stavebních 
prvk  a rozvíjí prostorové vid ní.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

20 minut

as realizace

min. 30 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

do 20

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Moje poznámky:

Pe liv  uklízet díly stavebnice zp t do krabice, zejména miniaturní spojovací materiál se rád rozkutálí 
po podlaze a p íšt  nám bude chyb t.

Pozor na:

P i této aktivit  je žádoucí pomoci d tem s poruchou jemné motoriky. 
Je t eba jim pomoci, zvlášt  s menšími áste kami stavebnice. Vedoucí 

dále musí dbát na individuální p ístup k d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


