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1 Úvod
Proč právě Lego? Svoji první stavebnici Lego jsem dostal už ve 2 letech a nyní mám
doma přes 130 modelů. Skládání Lega mě stále moc baví, moc se mi líbí, že z Lega
jde postavit úplně cokoliv, má nekonečné možnosti stavění a proto jsem si toto téma
vybral pro svoji ročníkovou práci. Začínal jsem u stavebnic Lego Duplo, nyní skládám
Lego Architecture a ty nejsložitější modely Lego Technic. S mým velkým koníčkem vás
teď trochu seznámím.

2 Co je to LEGO?
LEGO je název firmy vyrábějící stavebnice a kostičky různých tvarů a velikostí. Existuje
nespočet různých sérií. Ale mezi nejznámější, nejrozšířenější a dlouho prodávané
série patří Lego Duplo, Lego City, Lego Creator, Lego Technic a Lego Star Wars.
Podle věku je pro ty úplně nejmenší Lego Duplo. Je pro děti ve věku od 1,5 do 4 let.
Obsahuje větší kostky i postavy. Je to hlavně kvůli bezpečnosti a také jednoduchosti,
protože s většími kostkami se malým dětem mnohem lépe skládá. Dále od 4 let je
například Lego Creator, Lego City nebo Lego Star Wars. Zde už jsou kostky normální
velikosti. Pro starší 7 let se prodává série Lego Technic. Zde už nejsou jen kostičky,
ale nejrůznější specíální kostky a tyčky mnohem složitější než klasické kostky. Většina
modelů Lego Technic je poháněna pomocí Power Functions. To jsou speciální dílky
jako zdviháky, elektrické motory, senzory, malý box na baterky a dálkové ovládání,
které můžou rozpohybovat model. Model se může rozpohybovat ručně nebo pomocí
malého boxu, který zapíná, vypíná a mění směr nebo pomocí dálkového ovladače.
Existuje i Lego Mindstorms, které je založené na programování. Je stejné jako Lego
Technic, ale má navíc velký box, pomocí kterého se dá celý model naprogramovat
přes speciální aplikaci na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Slouží velmi dobře
pro procvičování programování.
Z nových sérií je velmi oblíbené LEGO BrickHeadz a LEGO Architecture. V LEGO
BrickHeadz najdete figurky inspirované ze slavných filmů, pohádek a seriálů. Jsou to
například Ironman, Batman, Thanos, Harry Potter, Homer, Mickey Mouse a spoustu
dalších. Kromě toho nabízí i Velikonočního zajíčka nebo kuřátko, Narozeninového
klauna a další. Ani na holky LEGO nezapomnělo. Mezi holčičími sériemi najdeme
například LEGO Friends nebo LEGO Elves.
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2.1 LEGO Architecture
Lego Architecture je série modelů známých míst, památek a panoramat měst po celém
světě. Ze známých míst a památek si tedy můžete poskládat Sochu Svobody, Velkou
čínskou zeď, Kapitol Spojených států amerických nebo Empire State Building.
Z panoramat měst jsou zde San Francisco, Paříž, Las Vegas, Šanghaj, Londýn, New
York, Berlín a Benátky. Součástí všech výrobků je informační brožurka s informacemi
o designu a historii.

2.2 Hry a filmy
Lego her je spousta. Můžete si zahrát hry jako LEGO Marvel super heroes, 2 díly
LEGO Harry Potter, 5 dílů LEGO Star Wars, 2 díly LEGO Indiana Jones, LEGO Piráti
z Karibiku, LEGO příběh, dále 2 díly Batmana, LEGO Pán Prstenů a LEGO CITY
undercover. Kromě počítače se vyrábí také pro Xbox one, Xbox 360, PS4, PS3, PSP,
Nintendo Switch a také na počítač. Filmů zase tolik není. Jsou pouze 4. První film je
slavný LEGO příběh z roku 2014, na kterém jsem byl v kině. Na začátku roku 2019 na
něj navazuje LEGO příběh 2. V roce 2017 byl v kinech LEGO Ninjago film a LEGO
Batman film, který je spin-offem filmu LEGO příběh z roku 2014.

2.3 Moje LEGO
Moje první Lego jsem dostal asi ve 2 letech. Bylo to LEGO Duplo. Pak jsem dostal
ještě pár dalších stavebnic LEGO Duplo. Opravdu se mi to zalíbilo a hodně rád jsem
si s Legem hrál. Jak jsem rostl, obtížnost lega se stupňovala na LEGO Creator, LEGO
City, LEGO Speed Champions (modely maličkých supersporťáků, veteránů a rally aut)
a malé modely LEGO Technic. Když mi bylo 10, byl jsem už zdatný stavitel a začal
skládat i ty nejsložitější modely od LEGO Technic. Doma jich mám z této série spoustu,
ale tím největším je Důlní rypadlo, které má 3 929 dílků. Další modely jsou Mobilní
jeřáb MK 2 (2 350 dílků), Volvo L350 kolový nakladač na dálkové ovládání (1 636
dílků), traktor Class Xerion 500 (1 977 dílků), Terénní odtahový vůz 6x6 (1 862 dílků)
a další. Vzhledem k tomu, že jsem dostával LEGO k narozeninám, svátkům, za
vysvědčení i na Vánoce, tak mám úctyhodnou sbírku LEGA. Moje nejoblíbenější série
je LEGO Technic, protože se mi moc líbí, jak se modely pohybují jako skutečné stroje.
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3 Historie
Celý příběh o Legu začal roku 1932 v Dánsku v Billundu. Žil zde zručný tesař Ole Kirk
Christiansen, který měl vlastní firmu. Bohužel se mu nedostávalo peněz, tak musel
propustit všechny své zaměstnance. Krátce na to mu umřela žena, tak se staral sám
o své 4 syny, ale jen tak se nevzdával. Vyrobil kačenku na kolečkách a jeho synům se
to zalíbilo natolik, že ho napadlo vyrábět hračky. I když jeho hračky byly velmi kvalitní,
moc se neprodávaly. Jeden z jeho synů Godtfred mu začal pomáhat. Spolu se jim
výrobu dařilo udržet. Na hračky používal jen nejkvalitnější dřevo, které osobně vybíral
a velmi svědomitě připravoval.
Byl rok 1934 a hračky se neprodávaly tak rychle, jak Ole očekával. Napadlo ho, že by
pomohl dobrý název firmy. Nakonec vymyslel slovo LEGO, které vzniklo z dánských
slov leg godt, což v dánštině znamená „hrát si dobře“. Co nevěděl bylo to, že slovo
LEGO v latině znamená „sestavuji“. Roky běžely, jméno LEGO se osvědčilo a firma
začala pomalu růst. Díky tomu si mohli koupit stroj, který jim hodně ulehčil práci a také
zlepšil kvalitu hraček.
Roku 1942 jejich dílnu zachvátil požár, shořela úplně celá a všechny nákresy i modely
byly zničeny. Vše o co se snažil bylo pryč a málem přišel i o svou firmu. Ale nevzdal
se a nechal postavit novou továrnu a prodej dřevěných hraček se znovu rozjel.
Roku 1946 Oleho zaujal stroj na výstavě v Kodani. Byl to stroj na zpracování plastu,
dost drahý a Godtfred váhal, jestli ho koupit nebo ne, ale Ole stroj koupil. Také si od
výrobců vzal kostičku, kterou stroj vyrobil a podle ní vyvinul systém, který známe do
dneška - Automatic Binding Bricks (automaticky vázané kostky). Toto byl pro kostky
Lega průlomový okamžik.
Od roku 1964 se používá na výrobu Lego kostek nový materiál ABS, jenž se vyznačuje
vysokou barevnou stálostí a tvrdostí. V roce 2000 Britská asociace hraček jmenovala
LEGO kostku „Hračkou Století“.
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4 Kde a jak vznikají kostičky
Kostky LEGA se vyrábí v celkem 6 továrnách po celém světě. Dvě továrny se nachází
přímo v Dánsku a jedna v Maďarsku, Mexiku, Číně a také v Česku v Kladně. Celkový
roční objem vyrobených kostek je přibližně 20 miliard, což je 600 dílků za sekundu.

4.1 Jak se vyrábí kostičky
Celé to začíná tím, že nákladní auto přijede se surovinou granulátů k továrně. Nákladní
auto pojme až 28 tun plastových granulátů. V továrně jsou granuláty rozprostřeny
labyrintem dlouhého potrubí. Potrubí vede do srdce Lego továrny, do formovací části.
Vstřikovací stroje pracují neustále 24 hodin 7 dní v týdnu. Nejprve se smíchá surový
granulát s barvivem. Kostky se v současnosti vyrábí ve více než 50 různých barvách.
Poté jsou barevné granuláty vedeny do formovacího stroje. Granulát se zahřeje na
teplotu mezi 230 – 310 °C. Plast se roztaví do textury podobné zubní pastě. Pasta se
poté naplní do formy. Během tohoto procesu se musí kontrolovat obrovská síla,
protože tlak může dosáhnout až 29 000 psi. Pro srovnání, tlak v pneumatikách od auta
je mezi 29 – 43 psi. Ve formě je materiál zchlazen během několika sekund a ven
přichází novorozená Lego kostka, jak ji známe.

4.2 Výroba v Česku
Lego má v Praze sídlo obchodního ředitelství pro střední a východní Evropu. A od roku
2000 zde má i továrnu. Nachází se u města Kladna v průmyslové zóně Jih. Jedná se
o komplex 4 hal. K poslednímu rozšíření došlo v roce 2016. Jednotlivé kostičky se tu
zdobí a balí, vyrobené je většinou přivezou z dánského Billundu. Připravené krabice
se stavebnicemi odtud míří do distribučních center, odkud se rozvážejí po Evropě a do
Asie. Produkují se zde také velké modely Lega, které míří do Legolandů. Pracuje zde
přibližně 2 500 lidí, v sezóně i o 1 000 více. V Jirnech u Prahy se nachází velkosklad
Lega pro distribuční síť v Evropě, Asii, Africe i Jižní Americe. Má přes 100 000 m2,
pojme až miliardu kostiček a hlavní budova má rozměry 540 × 160 metrů. Toto centrum
odbavuje především firma DHL, která odtud denně vypraví přibližně 200 kamionů.
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5 Legoland
Chcete své dítě potěšit? Kupte mu krabici Lega. Chcete mu nadšením vyrazit dech?
Vezměte ho tam, kde je z Lega postavené celé město. Legoland je řetězec zábavních
tematických parků stylově vycházejících ze stavebnic Lego. Po celém světě je těchto
parků 8. Nachází se v Dánsku v Billundu, 2 v USA v Kalifornii a na Floridě, v Německu
u Günzburgu, ve Spojených arabských emirátech v Dubaji, v Japonsku ve městě
Nagoya, v Anglii ve městě Windsor a v Malajsii. Nyní se připravuje další Legoland a to
v New Yorku. Legoland Billund byl otevřen v roce 1968 a je tak nejstarším z celého
řetězce parků. Jen první rok navštívilo park téměř 600 000 návštěvníků.

Zdroj: By Legoland Billund Resort, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55120350
[cit. 2019-04-02]

5.1 Legoland Deutschland
Tento Legoland jsem vybral, protože je od nás nejblíž a dokonce jsme ho s rodinou
navštívili. Legoland postavený z 50 milionů kostiček Lega potěší jak děti, tak dospělé.
Když přijíždíte k Legolandu, tak se nemusíte bát, že byste nikde nezaparkovali, protože
je před Legolandem obrovské parkoviště. Brány Legolandu se otevírají v deset hodin.
Lákavá atrakce, na kterou se za vstupními branami narazí jako první je horská dráha,
která je v části X-TREME.
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Celý Legoland je rozdělen do 9 částí a to LEGO X-TREME, LEGO CITY, Miniland,
Malá Asie, Svět pirátů, Svět rytířů, Svět dobrodruha, Říše Faraona a Představivost.
V každé jsou tematické horské dráhy, atrakce, jízdy na vodě a dokonce i v loďce jízda
střemhlav dolů, dále vyhlídková věž odkud je vidět na celý Legoland.
Fronty u jednotlivých atrakcí se pohybují v rozmezí od 5 do 65 minut v slunečných,
teplých a prázdninových dnech. Ovšem pokud vás nebaví stát ve frontě, můžete si
hned za vstupní branou koupit „předbíhací tamagoči“. Funguje tak, že si v něm zvolíte
atrakci, u které jsou velké fronty a tamagoči ji za vás vystojí. Vy mezitím můžete jít na
nějakou atrakci, kde je fronta jenom 5-15 minut, nebo se někde občerstvíte zmrzlinou
či svačinou. Až uplyne doba, kterou za vás přístroj „vystál ve frontě“ tak vám zapípá,
pak můžete jít na atrakci. Jdete speciální uličkou určenou pro majitele těchto přístrojů
a předběhnete úplně celou frontu.
V Legolandu si na své přijdou i ti nejmenší. Celý Legoland je protkán vláčkovou tratí,
děti si mohou zajezdit na konících z Lega nebo se vydat džípem na expedici do
džungle. A když už jste unaveni, můžete relaxovat při prohlídce Minilandu se spoustou
zajímavých staveb, jak jinak, než z Lega. Najdete zde například miniaturní Berlín,
Benátky, mnichovskou Allianz Arénu i s návštěvníky nebo obšírné výjevy ze Star Wars.
Na některých atrakcích (zejména těch dobrodružnějších) jsou v nejlepším místě
nastražené kamery, které zvěční váš oduševnělý výraz třeba v okamžiku, kdy sjíždíte
prudký sešup na lodi a dostanete pořádnou sprchu. Tyto momentky si pak za úplatu
můžete nechat vytisknout. Kvalita není kdovíjaká, zato se nad nimi budete smát ještě
v důchodu. Na pár stanovištích se i pěkně protáhnete. Třeba na sedačce, kterou
vytahujete na vrchol stožáru vlastními silami, nebo při závodu v hašení požáru v Říši
faraonů.
V celém Legolandu se nachází i několik míst, kde si můžete poskládat minifigurku
podle vlastního vkusu. Lákadel jsou tu mraky a na každém kroku. Obchůdky s Legem,
stánky s plyšáky, automaty na pamětní mince a butiky s oblečením. Legoland je malá
pohádková země, kde pouhý den stačí, abyste zapomněli na všechny starosti a jen
nadšeně kulili oči. Ať je vám šest, nebo šedesát. My jsme ty oči opravdu kulili úplně
všichni.
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Zdroj: vlastní galerie
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6 Neuvěřitelné stavby a rekordy

6.1 Největší věž na světě
Věž byla postavena na konci roku 2017 v Izraeli v Tel Avivu a měří 36 metrů. Věž se
jmenuje Omer. Je pojmenována po osmiletém Omerovi Sayagovi, který v roce 2014
zemřel na rakovinu. Tisíce lidí se zapojili do této stavby a uctili tak památku chlapce.
Věž má přes půl milionu plastových kostek. Projekt byl zahájen v roce 2016 z iniciativy
Omerova učitele. Chlapec totiž v průběhu své nemoci rád stavěl věže z Lega.

6.2 Dvoupatrový dům
Dům byl postaven v roce 2009 v Anglii poblíž Londýna u vinic Denbies ve městě
Dorking. Postavit dům bylo nápadem známého britského moderátora Jamese Maye
do svého vlastního pořadu Toy Stories. Jamese Maye můžeme znát hlavně z pořadu
Top Gear. Na stavbě domu se podílelo kolem tisíce lidí. Byl sestaven z cihel z Lega,
každá cihla se skládala z 272 kusů kostiček. Každý mohl sestavovat cihly pouze hodinu
a půl. Na staveniště byly přivezeny více než 3 miliony kostek. Jakmile byly cihly od
dobrovolníků připraveny, pustila se parta dělníků do práce. Dům měl přívod elektřiny,
kanalizaci a rozvody vody, takže také funkční sprchu, toaletu a schody, po kterých se
dalo chodit.

Zdroj: CORNELIUS, Gaius. James May's Lego House nears completion [online]. 5.9.2009 [cit. 2019-05-11]. Dostupné z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/James_May%27s_Lego_House_nears_completion.jpg
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6.3 Auto Bugatti Chiron
Bugatti Chiron je sportovní auto vyráběné firmou Bugatti Automobiles a je nástupcem
sportovního automobilu stejné značky Bugatti Veyron. Lego model Bugatti Chiron?
Žádný problém. Prodává se v měřítku 1:8, stojí 9 999 Kč. Na designu balení i auta si
dali velice záležet a vypadá moc pěkně.
Ale Lego model Bugatti Chiron v životní velikosti 1:1? Tohle už je hodně těžký úkol,
ale s Legem není nic nemožné a členové Lego týmu si s tím poradili a postavili plně
funkční Lego model Bugatti Chiron v životní velikosti 1:1. Model je z 90 % z Lego
Technic dílků a bez použití lepidla. Zásadní zásluhy na tom mají Češi. Design vymýšlel
Lubor Zelinka, o konstrukční řešení se staral Jakub Mašek a auto vzniklo v Kladně.
Také 16 techniků na autě strávilo 13 438 hodin stavěním a testováním. Legosporťák
přitom není žádný statický exponát. Motor obsahuje 2 304 vzájemně zpřevodovaných
elektrických motorů Lego Technic, které dokáží model rozpohybovat až na 30 km/h.
Auto má také funkční tachometr postavený výhradně z prvků Lego Technic. U motoru
testovali různé materiály jako ocel nebo kevlar. Ale k překvapení nejlépe fungovaly
originální součástky Lega.
Z Lega není ocelový rám, kterým je auto vyztuženo, originální disky kol, pneumatiky
a železný řetěz, který točí koly. Zbytek tvoří kostičky. Konstruktéři si z Lega vytvořili
dokonce i pracovní nástroje, například elektrické šroubováky na dotahování součástí
pláště. Designér Lubor Zelinka si musel také poradit s tím, že Bugatti má spoustu
křivek, takže používali speciální trojúhelníky, díky nim tak dosáhli správného tvaru.
Na auto spotřebovali více než 1 milion Lego Technic dílků a váží 1,5 tuny. Pro srovnání
Lego model Bugatti Chiron má 5 koní, jede rychlostí 30 km/h a cena je tajemstvím.
Originální Bugatti Chiron má 1500 koní, jede rychlostí až 420 km/h a jeho cena je asi
60 milionů korun. Na fotografiích se můžete pokochat krásou Lego modelu.
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Zdroj: BLUME, Matti. Paris Motor Show 2018 [online]. In: . 2. 10. 2018 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Paris_Motor_Show_2018%2C_Paris_%281Y7A1014%29.jpg

Zdroj: MIGL, Alexander. Life-size Lego Technic Bugatti Chiron at Paris Motor Show 2018 [online]. In: . 2. 10. 2018
[cit. 2019-05-21]. Dostupné z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Lego_Bugatti_Chiron%2C_Paris_Motor_Show_2018%2C_IMG_034
4.jpg
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7 Zajímavosti
Aby do sebe jednotlivé LEGO kostičky stavebnice dokonale zapadly, je nutné
dodržovat přísné výrobní postupy. Přijatelná odchylka od předepsaných rozměrů je
pouze 0.002 milimetru, tedy prakticky nepostřehnutelná. Vysokou kvalitu výroby
potvrzuje, že kontrolou neprojde pouhých osmnáct kostek z milionu.
To, že se LEGO řadí k nejpopulárnějším hračkám po celém světě už po několik
desetiletí je známá věc. Ale méně známé je, kolik plastových kostek slavné stavebnice
už bylo vyrobeno. Celkově to dělá více než těžko uvěřitelných 600 miliard
různobarevných kostiček, což znamená asi 82 LEGO kostek na každého obyvatele
naší planety.
LEGO se vyznačuje tím, že jeho kostičky tvoří univerzální systém. To znamená, že
všechny kostky je možné spolu libovolně promíchávat. Netýká se to jen nově
vyrobených, ale vzájemně kompatibilní jsou kostičky vyrobené zpětně až do roku 1958.
Neodmyslitelnou součástí dnešních stavebnic jsou také různé postavičky. Ty se
poprvé objevily v roce 1978 a časem jich vznikla široká škála podle tematického
zaměření stavebnic. Základ každé takové figurky se skládá ze čtyř kostek, které je
možné různě kombinovat. Dodnes bylo dánskou firmou vyrobeno přes 4 miliardy
těchto figurek, což z nich dělá hypoteticky největší světovou populaci.
LEGO drží také jeden velmi zajímavý světový primát. Vzhledem k tomu, že součástí
mnoha stavebnic jsou i auta, tak pro ně musí dánská firma vyrábět pneumatiky. Těch
v LEGU ročně vyprodukují přes 300 milionů, což v tomto počtu nezvládne žádná
gumárenská firma na světě. Sice se jedná o velmi malá, ale pořád to kola jsou.
LEGO je dostupné v mnoha tematických provedeních a velikostech balení. K dispozici
jsou i velké a časově náročné stavebnice skutečných budov a objektů z populárních
filmů a seriálů. Nechybí například vesmírná plavidla ze Star Wars nebo dům populární
žluté rodinky ze seriálu Simpsonovi. Největší stavebnicí v tomto ohledu je slavný
indický Taj Mahal k jehož sestavení je nutné pospojovat 5 922 kostiček.
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8 Závěr
Doufám, že jsem vás díky mé práci seznámil s historií Lega, s tím, jak se jednotlivé
kostičky vyrábí, s rekordy, které Lego dosáhlo a řekl jsem vám spoustu zajímavostí.
Já sám jsem se při psaní své práce dozvěděl mnoho nových informací o Legu.
Například to, jak se kostička dostane do krabice, kterou potom doma otvírám a taky
spoustu dalšího, co jsem předtím netušil. Zjišťování nových poznatků o Legu mě velice
bavilo.
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9 Resumé
My work is about my hobby and it is Lego. I focused on Lego series, history, Legoland
and its attractions. Record buildings like tallest LEGO tower in the world, two-storey
house and LEGO model Bugatti Chiron in life-size. I also learned many new things
about Lego which i did not know. For example how bricks get into a box which i open
at home then. It was really fun for me finding out new interresting informations.
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