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Tátohraní je projekt, který se zaměřuje na 
posílení role otce ve výchově dětí. Naši 
synové vyrůstají ve světě plném žen a když se 
pak jako mladí muži mají postavit tváří v tvář 
světu, tak se jim to nedaří. Potřebují přirozené 
mužské vzory, inspiraci a příklady, které jim 
mohou nejlépe poskytnout jejich tátové. 
Naše dcery potřebují cítit lásku svých otců, 
mít možnost se o něj opřít, získat kladný vztah 
k opačnému pohlaví skrze vzory otce, víru 
v sebe a v okolní svět.
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Když si přečtete tuto knihu, dozvíte se, jak si hrát s  jedním 
vlastním nebo nevlastním dítětem, nebo i  s  celou skupinou 
dětí.

Jmenuji se Petr Suchý a  jsem zakladatelem projektu Tátohraní, 
který podporuje otce k aktivní účasti na výchově dětí. Současná 
kultura staví otce zejména do role živitele rodiny, a nemá tak čas 
věnovat se svým potomkům. A děti přicházejí o podstatný vzor. 
Měly by pozorovat, jak jejich otec pracuje, jak odpočívá nebo se 
baví. A zábava začíná právě hrou, což je přirozený způsob, který 
jednoduše rozvíjí všechny stránky dítěte a připravuje ho na dospě-
lý život.

Když se mi narodila první dcera, netrpělivě jsem čekal, až do-
roste do věku, kdy nebude jen pasivně ležet v postýlce, ale budeme 
si moci aktivně hrát. Trvalo to docela dlouho. Začali jsme základ-
ními pohybovými hrami. Později jsem používal jednoduché hry 
na schovávanou a na honěnou. Když ale chtěla, abychom si spolu 
hráli s panenkami, nevěděl jsem, jak na to. Byl jsem z toho znudě-
ný a brzy jsem se unavil. Raději jsem tedy vymýšlel hry, které nás 
bavily oba. Když se narodila a  začala si s  námi hrát další dcera, 
bylo nás najednou více a musel jsem zapojit fantazii, aby hra zau-
jala obě děvčata. Až s třetím potomkem, tentokrát synem, se z nás 
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stal základ pro dobrou partu. Jmenovala se Sedma, její členové se 
setkávali každé středeční odpoledne a trávili ho hrami venku. Tato 
činnost mě naplňovala radostí a smysluplností natolik, že jsem po 
odchodu z  práce založil Klub dětí a  mládeže Čtyřlístek a  věnuji se 
hraní s dětmi profesionálně. Když budete chtít, také vás to rád na-
učím. Přátelé vám budou závidět, ženy vás budou obdivovat a děti, 
ty vás budou přímo milovat.

Mám mnoho vynikajících referencí ze zájmových aktivit, které 
vedu. Děti jsou nadšené a rodiče spokojení.

Vojta k Vám do kroužku chodí moc rád. A já jsem ráda, že as-
poň na chvíli mohl zažít dětství, jako jsme měli my – lezení na stro-
my, skákání po kamenech, hra Krvavé koleno atd. Moc se mi Vaše 
aktivity líbí. Pokračujte pořád takhle dál.

 — Martina Vojáčková, Vojtova maminka

Chceme poděkovat Petru Suchému a  klubu Čtyřlístek za 
všechno, co pro děti dělají. Náš syn chodil dva roky na kroužek 
Divočina ve školce a těšil se na něj vždy celý týden. Letní tábor Pra-
les v srpnu 2017 byl jedinečný, náš nadšený syn vyprávěl o plavání 
v rybníku, o bitkách se šiškami a o tom, jak chodil bosky po lese. 
Petr se dětem věnuje naplno, rozumí dětské psychice a ví, co kluky 
a holky baví. Jsme rádi za to, co dělá, a má naši důvěru. Naprosto 
doporučujeme!

 — Eric Schmidt
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Než se mi podařilo dotáhnout to do dokonalosti, vyčerpal jsem 
mnoho energie pokusy a omyly. Prvním z nich byla nejistota, s jak 
starým dítětem si vlastně můžu hrát a na co? Když muž vidí zra-
nitelné miminko v peřince, neumí si úplně představit, jak s ním 
má vlastně zacházet. Když už dítě povyroste a muž ho dokáže po-
chovat, dotýkat se ho a dělat s ním další věci, stejně neustále myslí 
na to, aby mu neublížil hrubým zacházením. Představa, že se mu 
dítě rozpláče a v jeho blízkosti nebude matka, která by ho uklid-
nila, může znejistit otce natolik, že se dalším aktivitám s dítětem 
raději vyhne. Někdy naopak může zvolit příliš jemný a tolerantní 
způsob, kterým dítě rozmazluje. Hledání rovnováhy v této oblasti 
života je velmi dlouhý proces.
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Často se mi stávalo, že při hraní s dětmi jsem se velmi rychle 
vyčerpal. Občas jsem i málem usnul, z čehož byly děti nešťastné, 
a  mě to mrzelo také. Někdy mě naopak určitá hra velmi bavila, 
ale děti se u ní nudily. Nyní už vím, co s tím, aby hraní bavilo jak 
rodiče, tak jejich potomky, přinášelo jim uspokojení a  pozitivní 
energii.

Vzápětí mi však v hlavě vyvstaly další dvě otázky:

1. Kde vzít na hraní čas a chuť?

2. Je hra dostatečně bezpečná a zajímavá?

Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších najdete v této knize.
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Chcete si hrát se svými dětmi, ale nevíte jak? Na dalších 
stránkách najdete mnoho tipů na hry, ale také postup, jak 
hry vymýšlet a  zasadit do daného prostředí nebo použít 
k  učení. Buď můžete začít od kapitoly dle věku vašich dětí 
a  pokračovat dále, nebo si můžete nejdříve přečíst celou 
knihu.

Pokud v  této knize nenajdete odpovědi na všechny vaše otázky, 
existuje další literatura, případně si můžete rozšířit své obzory 
účastí na seminářích nebo hledáním na internetu.

Chtěli byste si hrát se svými dětmi, ale máte pocit, že se vám 
bude okolí smát? Naštěstí se čím dál víc prosazuje trend, aby se 
otcové více věnovali dětem. Takže se neobávejte, že byste nezís-
kali podporu svého okolí. Dá vám ji vaše partnerka, která si bude 
moci odpočinout. Dostanete ji od společnosti, která si uvědomu-
je, že bez mužských vzorů jsou zejména kluci v budoucnu ztrace-
ni. Možná narazíte na předsudky u  svého otce, protože vyrostl 
v době, kdy si děti hrály více samy, bez účasti dospělých. Váš otec 
zřejmě sám netušil, jak si s vámi měl hrát, když jste byli ještě dět-
mi. Nyní má možná více času, věnuje se vnoučatům a podpoří vás. 
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Anebo bude pochybovat o tom, co děláte. Prostě to neřešte. On má 
své zkušenosti, které mu byly v jeho době prospěšné. Vy si vytvoř-
te zkušenosti, které budou prospěšné vám.

Chtěli byste trávit čas se svými dětmi, ale hraní vám přijde jako 
ztráta času? Bylo by lepší se věnovat sportu? Učení? Společné práci 
v  dílně? V  tomto případě vám doporučuji přečíst si kapitolu Vý-
znam hry.

Chcete si hrát se svými dětmi, ale nemáte čas? Nebo si čas na-
jdete, ale jste tak unavení, že vás to spíše otravuje než baví? Vě-
nování času vlastním dětem je podstatná a  natolik rozsáhlá zá-
ležitost, že přesahuje rámec této knihy. Pokud otec nedává dětem 
skutečnou pozornost a vystupuje jen jako živitel rodiny, případně 
je s dětmi v kontaktu jen sporadicky, nebo dokonce od rodiny ode-
jde a s dětmi se přestane stýkat, způsobuje tak potomkům znač-
ný psychický deficit. Ten se v budoucnu projeví v  lepším případě 
jako nedostatečná sebedůvěra, ztráta životní orientace a  mani-
pulovatelnost, v horším případě v podobě psychických problémů. 
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Protože jste se pustili do čtení této knihy, lze očekávat, že se svým 
dětem chcete věnovat a jste na dobré cestě, jak tuto překážku pře-
konat. Časem možná pocítíte větší potřebu zjistit si k tomuto té-
matu víc informací. Seznam literatury k tomuto tématu najdete na 
poslední straně, případně doporučuji účast na mých seminářích, 
viz www.tatohrani.cz.

Hrajete si už se svými dětmi, ale nejde vám to? Jste z toho rych-
le vyčerpaní? Strhávají vám pozornost jiné myšlenky a nedokážete 
hru naplno prožít? Důvodem je zřejmě nevhodná hra nebo aktivi-
ta. Více se dozvíte v kapitole o energii. Anebo prostě můžete u dětí 
uplatit jiný talent. Dělejte s nimi prostě to, co vás baví. Po přečtení 
kapitoly o tvorbě hry se dozvíte, jak přiblížit dětem svou oblíbenou 
činnost.

Třeba nejste ani otcem, a přesto si se zájmem přečtete tuto kni-
hu. Jste matkou, lektorem volnočasových aktivit, skautským ve-
doucím, případně někým jiným, kdo má silný vztah k dětem a hle-
dá způsoby, jak s nimi trávit čas. Tato kniha je samozřejmě i pro 
vás, byť s nepatrnými odchylkami, na které jistě přijdete sami.
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