
 

 

Inspirace pro hru: KAŠTAN KOŇSKÝ 
  

Fakta a mýty 
 

Plody jírovce, neboli kaštany, jsou známé  
svými prospěšnými účinky na zdraví a používají 

 se i na výrobu léků.  
Některá léčiva se vyrábí z kaštanových listů, 
kůry a květů. Kaštan se přidává například do 
léků na cévní problémy a probíhají výzkumy 
možného využití kaštanu při léčbě rakoviny. 

Všechny části stromu kaštanu koňského  
obsahují toxiny, je tedy považován za nejedlý 

strom. Nejjedovatější částí je semeno – kaštan 
– který obsahuje třísloviny. 

 
 

 
Praktické nápady 

Kaštanová bitva 
 

Vybavení: 
Kaštany; provázek; kovová špízová jehla, ruční vrták nebo šídlo. 

Instrukce: 
Nejvhodnější na tuto hru jsou velké a těžké kaštany – znamená to, že 

jejích střed je tuhý a pevný.  Vyberte nejlepší kaštany a  provrtejte díru 
naskrz.  Provlečte dírou provázek a zauzlujte na jednom konci pod 

kaštanem.    
Bitvu hrají dva hráči. Oba drží  provázek na opačném konci, než je kaštan.   

Jeden hráč drží svůj provázek s kaštanem v napřažené ruce, kaštan visí 
dolů. Druhý hráč může zkrátit provázek omotáním kolem zápěstí, aby se 

mu lépe střílelo. Pak  se snaží svým kaštanem zasáhnout kaštan 
spoluhráče, nesmí však držet přímo svůj kaštan, ale provázek.   Může jej 

zkusit „katapultovat“ . Pokud se netrefí, má další dva pokusy a potom 
 je na řadě druhý hráč, role se obrátí. Cílem je rozbít kaštan 

 spoluhráče, aby spadl ze šňůrky.  Vítězný kaštan je prohlášený 
 za jedno-dobytele, když  porazí další kaštan, stane se  

dvou-dobytelem, pak tří-dobytelem a tak dále.  
 
 

 
 

Praktické nápady 
Kaštanový brainstorming 

Vybavení: 
Kaštany 

velký list papíru  
Nápady: 

Na velký list papíru nakreslete obří kaštan.  Ve 
skupině se snažte vymyslet co nejvíce způsobů, jak je 

možné kaštan použít.  
Volitelné: Za každý nápad můžete účastník dostat 

kaštan.  
Na celý list papíru nakreslete strom kaštanu a na jeho 
větve spoustu jednotlivých kaštanů (nadrozměrných).  

Do každého kaštanu vepište jeden nápad.  
Naplňte košík kaštany. Účastníci si vezmou 
 jeden kaštan vždy, když přijdou s jedním  

nápadem.  
 
 
 
 

 

 
Praktické nápady 

 
Jírovec maďal, neboli Kaštan koňský a 
jeho semena jsou známé pod lidovým 

názvem kaštan. Jírovec pochází od jarý (v 
původním smyslu hořký). Maďal je z 

maďarského magyal = durman, který má 
obdobné bodlinaté plody. Původně 
pochází z oblast na Balkáně, dnes je 
hojně rozšířený, zejména v mírném 

pásu v Evropě. 
 

 

  

Fakta a mýty 
 

Jak kaštan koňský získal své 
jméno? Existují teorie, podle 

kterých se drcené kaštany 
používaly k léčbě nemocných 

koní. Jiné teorie připisují název 
podobnosti jizvy po opadu listu s 

okovaným koňským kopytem. 
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Praktické nápady: Gaštaa 

Kaštanová meditace 
 
 

1. Účastníci si dají ruce do kapes (případně košíku nebo sáčku), 
 obrací kaštan mezi prsty, vnímají jeho hladkost, tvar, teplotu, váhu… 
Jak se cítí jejich ruka? Je to příjemný pocit? Chtějí v tom pokračovat  
 nebo přestat? Mají nějaké další pocity v těle? Cítí se uvolnění nebo 

 napjatí a připravení k akci? Jaké emoce kaštan podněcuje?  
 

2. Vyberte jeden kaštan a detailně jej "prozkoumejte", dotykem ruky, 
zhodnoťte jeho velikost, váhu, povrchovou strukturu… Položte kaštan na jiné 

částí těla -  například hřbet ruky nebo bradu. Jaký je to pocit?  
 

3. Účastníci otevřou oči a pozorně se na kaštan zadívají. Zkuste jej popsat 
někomu, kdo nikdy v životě kaštan neviděl – přemýšlejte nad slovy, kterými 
popíšete jeho tvar, barvu, velikost, váhu – můžete jej porovnávat s jinými 

známými předměty.  
 

4. Zhodnoťte, jak se účastníci po této aktivitě cítí. Skamarádili se se  
svým kaštanem a mají chuť jej nosit při sobě?  Věnovali by jej  

někomu jako dárek s připojeným přáním? Možná by jej 
 chtěli nechat u ostatních kaštanů nebo na zcela 

 nečekaném místě, kde by jej mohl někdo 
 další najít.  

 
 

 
Kaštany a zbytek party 

 
Vybavení: 

Kaštany  
vnější skořápky kaštanů  

žaludy (dubové) a žaludové "čepice" 
dřevěná párátka nebo dlouhé zápalky 

ostré nástroje na vytváření otvorů  
plastelína  

kousky barevného hedvábného papíru  
provázky 
lepidlo 

tenké štětce a barvy nebo fixy  
 
 

  

Kaštany a zbytek party 
Instrukce: 

Vyrobte z kaštanů a žaludů malé lidi, tvory a  
zvířata.  Buďte kreativní, ozdobte a oblečte je  

pomocí  kombinací nalezených předmětů. Je důležité  
dát dětem svobodu, aby si vytvořili své vlastní charaktery 

a umělecká díla. V případě potřeby jim pro inspiraci 
můžete ukázat obrázky nebo ukázat příklad.   

Dospělí mohou dětem pomoci při tvorbě děr  hřebíkem 
nebo  kovovým špízem. Rozkrojte kaštany a žaludy napůl 
a vyrobte postavičkám ‘boty’, díky kterým budou stát na 

zemi. Zahrajte si na malý svět – vytvořte pro tvory 
Kaštanovou zemi v podobě mapy nakreslené na zemi s 

prvky z přírodních nalezených předmětů . 
Postavy můžete použít také jako žetony v deskové 

 hře,  jako osobní ’avatary’ dětí nebo k oživení 
 příběhů.  

 
 

 
 

Kaštanová meditace 
 

Vybavení: 
Kaštany – plné kapsy pro každého  

 
Instrukce: 

 Naplňte kapsy každého účastníka 
kaštany - nebo použijte malý košík nebo 
tašky, aby každý měl svou vlastní sbírku 

kaštanů. Účastníci si najdou své místo na 
sezení a vedoucí meditace je pořádá, aby 

si  
zavřeli oči a připravili se na tichý a 

 klidný prožitek.  
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Na Pinterestu a internetu 

najdete stovky nápadů, jak 
využít kaštany a kaštanové listy a 

větve v kreativních a hravých 
aktivitách.  

 
 

www.pinterest.at 
 

Praktické nápady 
Prací prášek  

 
Vybavení: 

3-4 kila kaštanů  
Instrukce: 

Nasekejte kaštany na čtvrtiny a pomelte je 
nahrubo v elektrickém mlýnku. Vysušte drť na 

plechu v troubě na nízké teplotě, vydrží tak 
několik měsíců. Až vychladnou, uchovejte 

kaštanový prášek ve skleněné nádobě.  
Pro použití smíchejte jeden šálek kaštanové  
drti se 2 šálky horké vody a nechte odstát  

15 minut. Zceďte mléčnou, pěnovou  
tekutinu do nádoby a použijte  

polovinu na jedno  
praní.  

 
 

Hry 
Kaštanový petanque 

 
Hra pro až 4 hráče . 

Vedoucí hry  nakreslí startovací čáru a umístí košonek   
(kaštan, který se hráči budou snažit zasáhnout) na zem v 

určité vzdálenosti od  startovací linie.  Hráči se 
dohodnou na počtu kol. Hráči pak házejí nebo kutálí své 

kaštany od startovací čáry. První hráč se snaží dostat 
svůj kaštan co nejblíže k cílovému kaštanu. Ostatní hráči 

pak vrhají své první kaštany a snaží se je dostat co 
nejblíže ke koškonku, ideálně blíže, než druzí hráči.  V 

dalším kole všichni vrhnou svůj druhý kaštan podle 
stejných pravidel. Když všem dojdou kaštany, vedoucí 

hry určí, komu se  
podařilo dostat svůj kaštan nejblíže k cíli.  

Tento hráč je  
vítězem kola a získá jeden bod. 

 
 
 
 

 
 
 

Dřevo kaštanu koňského je 
 nažloutlé až mírně načervenalé barvy a 
má nízkou až střední hmotnost. Snadno 

se opracovává a používá se pro 
vyřezávání a výrobu lehčího nábytku a 
krabic.  Kvůli malé pevnosti a elasticitě 

není vhodné pro stavbu. Kaštanové 
dřevo  je ceněné spíše pro svůj vzhled 

než  
pro konstrukční vlastnosti.  

 
 

 

Hry 
Kaštanový petanque 

Vybavení: 
Kaštany, barevné laky na nehty, rovný 

povrch 
Instrukce: 

Každý hráč  potřebuje dva kaštany a 
každý by si měl speciálně označit lakem 
na nehty – kaštany každého hráče by se 
měly shodovat a být odlišné od  kaštanů 
ostatních hráčů. Pomalujte jeden malý 

kaštan (košonek) velmi výraznou barvou, 
aby byl jasně  odlišitelný od 

 ostatních. 
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Hry 
Kaštanové závody 

 
Živá, veselá a velmi jednoduchá hra pro libovolně velkou 

skupinu. Tato hra je zábavným aktivním způsobem, jak rozvíjet 
 svaly chodidla.  

 
Vybavení: 

Misky, kaštany, časovač  
Instrukce: 

Uspořádejte skupiny do řad - děti mohou sedět nebo stát. Každá skupina 
potřebuje dvě misky – jednu naplněnou kaštany na začátku řady, druhou 

prázdnou na konci řady. 
Cílem hry je dostat všechny kaštany z první misky do druhé a por přesun 

používat pouze bosé nohy! 
První dítě vezme kaštan z misky pomocí prstů na noze. Zvedne ho a položí 

před další dítě v řadě, které kaštan nohou nabere a předá dál, až dorazí 
 k poslednímu dítěti v řadě, které nohou vloží kaštan do prázdné misky.  

Když první dítě předá první kaštan, vrátí se ke své misce, nabere 
 další a opakuje pohyb, dokud není miska prázdná.  
Můžete také stopovat čas a skupiny pak soutěží o 

 ‘světový rekord’ v závodu kaštanů. 
 
 
 
. 
 

Hry 
Kaštanová hra ‘Nim’  

 
Vybavení: 

Kaštany 
Instrukce: 

Tato hra je pro dva, je ale možné ji hrát  i ve 
skupinách, pokud je k dispozici dostatek kaštanů.   
Vytvořte hromádky nebo řady kaštanů (takzvané 

nimové hromádky). Hráči na střídačku z 
hromádky nebo řady odebírají  libovolné 

množství kaštanů, dokud nezbude žádný kaštan. 
V každém kole může hráč odebrat kaštany pouze 

z jedné  
hromádky/řady. Vítězem je ten, kdo  

vezme poslední kaštan. 
 
 

Hry 
Kaštanový Scrabble™ 

Vybavení: 
Kaštany  

akrylové barvy nebo laky na nehty  
zvýrazňovače  

Instrukce: 
Nasbírejte kaštany zhruba stejné 

velikosti a tvaru. 
Na ‘jizvu’ každého kaštanu – světle 

zbarvený vrcholek – nakreslete  jedno 
písmeno. S kaštany pak můžete hrát 

slovní hry.  
 


