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1.

Úvod

Za téma své ročníkové práce jsem si vybral Lego. Toto téma jsem si vybral díky mé
zálibě v Legu, kterou mám již od útlých let. Většina lidí si jako malí hráli s Legem,
některým to přetrvalo i do dospělosti. Je to jedna z nejvýznamnějších firem na trhu, a
dokonce tento rok slaví 90. výročí od svého vzniku. V této práci se budu zabývat
historií firmy, jejím fungováním v současnosti a jejími plány do budoucnosti. Za mě je
to jedinečná firma, která dává lidem kreativní dlouhotrvající zábavu nejen pro děti.
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2.

Historie

2.1. Co LEGU předcházelo
Před vznikem společnosti měl její zakladatel Ole jinou tesařskou společnost. Ovšem
vinou Světové hospodářské krize tato společnost neměla dost prostředků na výplaty
zaměstnancům, a tak byl Ole nucen všechny zaměstnance propustit a ukončit
činnost společnosti. Bohužel za nedlouho po této události Olemu zemřela jeho žena
ve věku 40 let. Po těchto událostech zůstal Ole sám na výchovu jeho 4 dětí. Ole ale
cítil zodpovědnost a povinnost jeho děti uživit, a tak založil novou společnost.

2.2. Vznik společnosti LEGO
V srpnu roku 1932 v dánském Billundu tesař jménem Ole Kirk Christiansen založil
novou společnost LEGO. V tu dobu ještě společnost neměla ani svůj název, ani své
typické LEGO bricks (LEGO kostičky). Z počátku vyráběl dřevěné hračky, především
Kačenky s kolečky, kostečky s písmenky a autíčka. Vyráběl je z odřezků dřeva, které
mu zbylo z jeho předešlé společnosti. Jakmile se jeho hračkám začalo jen trochu
dařit, už přijal první zaměstnance. Ovšem jeho hračky se prodávaly jen v obchodech
se smíšeným zbožím v okolí.

Obrázek 1 – Dřevěná kačenka LEGO
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Ole ale chtěl získat více odběratelů a kupujících, a tak, aby se dostala společnost do
podvědomí, v roce 1934 vymyslel název společnosti „LEGO“. Tento název poskládal
z dánského výrazu „Leg godt“ , což znamená „Dobře si hrát“. Později Olemu začal
pomáhat jeden z jeho synů Godtfred.

2.3. Vznik plastových hraček
V roce 1946 byl Ole na výstavě v Kodani, kde představovali i nový stroj na lis plastů.
Ten se mu natolik zalíbil, že si ho pořídil a začal vyrábět i plastové hračky. S lisem
ovšem obdržel i vzorek plastové kostičky, kterou vyráběla britská společnost
Kiddcraft. Autorem kostiček byl britský dětský psycholog Hillary Fischer Page.
Nejdříve vyráběli jen plastová chrastítka a podobné věci, později však vylepšili kostku
od Kiddcraftu a začali vyrábět plastové kostičky zvané Automatic Binding Bricks
(automaticky spojitelné kostky). Tyto kostičky ovšem neměly ještě výstupky ze
spodní strany viz Obrázek 2 a vyráběly se z celuloidu.

Kvůli absenci výstupků

kostičky nedržely při sobě a stavby se při přenosu rozpadávaly.

2.4. Prodeje plastových hraček
Z počátku byly prodeje plastových hraček,
především kostiček, nízké. Stále převládal
prodej dřevěných hraček. V roce 1954 se
výkonným ředitelem společnosti stal Oleho
syn Godtfred. Ten při své zpáteční cestě z

Obrázek 2 – Automatic Binding Bricks

Anglie hovořil s ředitelem velkého nákupního
centra. Tento rozhovor měl nejspíše za následek to, jak LEGO vypadá dnes. Při
rozhovoru totiž padla slova, že tehdejší hračky neměly pořádný systém. Díky tomu
Godtfred vymyslel novou koncepci LEGA. Ještě ten rok vyšla první stavebnice LEGO
SYSTEM, která měla simulovat město a provoz v něm. V roce 1958 Godtfred
vymyslel nový design kostiček tak, jak je známe dnes. Tento design spočíval ve
výstupcích ze spodní strany kostky, díky kterým kostičky lépe držely při sobě a daly
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dětem nekonečné možnosti. Tyto kostičky dostali název LEGO bricks a ten přetrval
až dodnes. Bohužel tento rok byl osudným pro Oleho Kirka, který ve věku 66 let
umírá. V roce 1960 Godtfred po požáru v LEGU rozhodl neobnovovat výrobu
dřevěných hraček a soustředit výrobu jen na plastové hračky. Mezi lety 1958 a 1964
přešla společnost také k novému materiálu na výrobu, takzvanému ABS neboli
akrylonitrilbutadienstren, který se narozdíl od celuloidu nedeformoval. Příčinou nové
koncepce a nového designu LEGO získalo rekordní prodeje a rozrostlo se i do
ostatních zemí.

Obrázek 3 – LEGO System

2.5. Růst společnosti
V roce 1961 Godtfred navrhl výstavbu letiště v Billundu, které mělo sloužit pro lepší
možnosti rozvoje firmy v jiných zemích. Tato výstavba byla dokončena roku 1964.
Dále v roce 1968 nechal postavit svět LEGA neboli LEGOLAND, který měl sloužit
jako výstavní skříň pro LEGO. Pro získání více zákazníků začala firma roku 1969
vyrábět LEGO DUPLO pro menší děti.

Obrázek 4 – LEGO DUPLO 1969
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2.6. Další generace ve vedení
V roce 1979 byl syn Godtfreda Kirka, Kjeld Kirk, jmenován prezidentem a výkonným
ředitelem společnosti. Ve stejném roce společně navrhli známé LEGO figurky, které
přetrvaly až dodnes. Roku 1995 přišla smutná událost v podobě úmrtí Godtfreda ve
věku 75 let. Jejich webové stránky byly spuštěny v roce 1996. Roku 2000 britská
asociace hraček právem označila a jmenovala LEGO kostku za „Hračku století“. Od
stejného roku má LEGO svoji továrnu i v České republice, která je jedna z mála, kde
LEGO továrna je. Tato továrna se nachází v jižní části města Kladno, které se
nachází západně od Prahy. V roce 2012 oslavilo LEGO 80. výročí od založení, ke
kterému vydalo video o své historii a založilo si web s celou historií společností.

Obrázek 5 – LEGO s figurkami 1979
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3.

Současnost

V současné době je LEGO nejrozšířenější hračkou na světě. Tato dánská firma
zaměstnává celkem přibližně 25 000 lidí na celém světě. Jejich největší prodejní set
je z kategorie LEGO ART, který má neuvěřitelných 11 000 dílků a po dostavění
vyobrazuje mapu světa. Ovšem nejdražší lego je z kategorie Star Wars, které stojí
neuvěřitelných 21 000 Kč a je to model Milennium Falcon. A nejdelší stavebnice má
ústihodných 135 cm pochází z kategorie LEGO CREATOR a je to model Titanicu.
V současné době každou sekundu vyrobí na 600 dílků lega, což za rok dá 132
miliard. Aktuálně má továrny v Dánsku, Maďarsku, Mexiku, Číně, Česku, Německu a
Norsku. Generální ředitel firmy LEGO je Niels Christiansen, který ovšem není synem
Kjelda Kirka. Celá společnost pak spadá pod firmu Kirkbi. V současné době vzniká
spoustu LEGO výstav a muzeí. Lego také působí na sociálních sítí jako je například
Instagram, Youtube, Facebook a tak dále. V přítomnosti také vytváří nové kategorie
jako je například zmíněné LEGO ART, či LEGO Ideas. Zajisté všichni znají i
současné logo firmy viz Obrázek 6. Také se
aktuálně LEGO soudí a chce dát ochranou
známku na své kostičky, soud ovšem toto
odmítá z důvodu, že se jedná o technické
řešení. Technické řešení nejde licencovat
ani ochránit, neboť je to, jako kdyby vynálezce
cihly řekl: „Nikdo ji nemůže používat, neboť
jsem ji vymyslel já“ a z tohoto důvodu soud
LEGU nemůže vyhovět. Dále pak LEGO
nechává vystavět další LEGOLAND v USA

Obrázek 6 – Logo firmy LEGO

ve státě New York a zpracovává oblíbená
filmová témata. Také tvoří LEGO filmy, seriály a hry.

Navíc se snaží LEGO získat jiný materiál na výrobu své stavebnice, aby do
budoucna

méně

zatěžovalo

okolní

prostředí
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plasty

a

šetřilo

přírodu.

4.

Plány do budoucnosti

Do budoucnosti LEGO své plány moc znát nedává,
naposledy oznámili, že zjišťují vhodný náhradní
materiál na výrobu kostiček, aby tedy nezatěžovali
přírodu. Do budoucnosti chce tedy LEGO úplně
odstoupit od využívání ABS a plastů. Na léto
letošního roku zajisté taky něco chystají, neboť
bude 90. výročí vzniku firmy, ale tímto se
můžeme nechat jen překvapit. Protože LEGO
své plány znát nedává, tak je tohle vše, co jsem
zjistil o budoucnosti firmy.
Obrázek 7 – Změny loga

5.

LEGOLAND

Legoland je nejstarším zábavním
parkem na světě. První Legoland
se otevřel již v roce 1968 v
Dánském Billundu, což je město,
ve kterém sídlí celá firma. Při
budování tohoto Legolandu se
počítalo s návštěvností 300 000
lidí. Toto číslo však bylo již
první rok překonáno počtem
600 000 lidí. V dnešní době
je průměrná návštěvnost
jednoho Legolandu přibližně
1 800 000 návštěvníků.
Atrakce se můžou lišit, ale

Obrázek 8 – Mapa Legolandu

koncept zůstává stejný.
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Park se dělí na části podle LEGA ze kterého je vyroben nebo které má připomínat.
Ve většině parků je část Miniland, ve které se nachází modely pamětihodností
z celého světa. Tato část je tvořená z pravých lego kostek. Dále se pak nachází
v parcích části Duplo Land, Wild Woods, LEGO CITY a Knight’s Kingdom. Tyto části
se liší vhodným věkem, stylizováním a atrakcemi.
V něterých Legolandech se nachází také takzvaný „Legoland Water Park“. Dále jsou
také provozovány kryté Legolandy, které nabízí podobné atrakce jako normální
Legoland. V každém parku
se také musí nacházet
ubytování, to je ve formě
Legoland Hotelu, který má
místnosti s tematikou LEGA.
Legoland se nachází v
následujících státech:
Dánsko, Německo, USA,
Malajsie, Anglie, Japonsko
a Spojené arabské emiráty.
Obrázek 9 – Vstup do Legolandu

6.

Kategorie LEGA

Lego má různé kategorie někdy také nazývané série nebo téma. Lego se do
kategorií dělí podle typu kostičky, definice dané věci, podle stylu skládání, věku a
také podle toho, z čeho to pochází. Aktuálně prodejných je něco kolem 40 kategorií
mezi které patří například LEGO city nebo
LEGO technic. Celkové množství kategorií,
i těch již neprodejných, je něco kolem 120.

Obrázek 10 – Kategorie Lega
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6.1. LEGO CITY
Tato kategorie vznikla roku 1978. Původně měla
název Lego town či World City, ale později
byla přejmenována na LEGO CITY. Zajímavostí
je, že v této sérii LEGA nenaleznete žádnou
zbraň. Celá kategorie má několik podkategorií,
například: Policie, Hasiči, Výstavba, Arktida a
další. Je určená pro děti od 5 let a má
simulovat situaci ve městě. Navíc je každoročně
aktualizována.
Obrázek 11 – Lego City

6.2. LEGO Technic
Lego Technic využívá zvláštní LEGO kostičky,
jenž ve většině jiných stavebnic nenajdeme.
Tato kategorie vznikla roku 1977 pod
názvem Expert Builder, ale později byla
přejmenována na Technic. Doporučený věk
se většinou pohybuje kolem 10 až 15 let.
Využívá se zde technických řešení, které
umožní pohyby potřebné pro dokonalost.
Využívá se zde i elektrických motůrků.
Obrázek 12 – Lego Technic

6.3. LEGO Friends
Kategorie Lego Friends je určena především pro dívky.
Většinou je doporučený věk kolem 8 až 12 let. Tato
série má speciální LEGO figurky, které mají vypadat
realističtěji. Začala se prodávat roku 2012. Hlavními
postavami je pět kamarádek (Andrea, Olivia,
Stephanie, Mia a Emma), které žijí ve fiktivním
městě Heartlake.
Obrázek 13 – Lego Friends
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6.4. LEGO Bionicle
Doporučený věk u této kategorie je přibližně od 8
do 15 let. Je první ze zmíněných, která se již
nevyrábí. Série vznikla roku 2000. Využívala
speciální kostky LEGA, které měli podobný tvar
jako kost. Tato kategorie byla zrušena roku
2010 a pak obnovena ještě na rok v roce 2015.
Stejný princip kostiček využívalo i LEGO Hero Factory.
Obrázek 14 – Lego Bionicle

6.5. LEGO Architecture

Tato série vznikla roku 2008 a fungovala do roku
2021. Skládá se z klasických kostiček LEGO. Jak
název Architecture napovídá, tak se série zaobírá
zmenšeninami již existujících budov. První sety
byly americké mrakodrapy jako je Empire State
Building a poslední set byl Tádž Mahal. Doporučený
věk byl vyšší než u ostatních stavebnic, pohyboval
se kolem 15 let.
Obrázek 15 – Lego Architecture

6.6. LEGO Mindstorms
Tuto sérii máme i u nás na škole. Je určená
k učivu programování a učení se s technikou.
První verze pochází z roku 1998 a nejnovější
vyšla v roce 2020. Balení je určeno od 10 let
a obsahuje všelijaké kostky a veškerou
techniku potřebnou k pohybu LEGA.
Obsahuje taktéž několik technologických
vychytávek jako je senzor barev a světla či
ultrazvukový senzor.
Obrázek 16 – Lego Mindstorms
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7.

Zajímavosti a rekordy
1) Z šesti kostek jedné barvy, když každá má 8 pojících kolíku se dá poskládat

915 103 765 různých předmětů.
2) Nejdražší kostka LEGA byla vydražena za neuvěřitelných 300 000 Kč. Byla
to totiž kostka ze zlata, kterou německá pobočka LEGA dala v letech 1979 až 1981
svým významným obchodním partnerům a zaměstnancům, kteří tu pracovali déle jak
25 let.
3) Největší LEGO stavba byla model mostu Tower Bridge, kterou si nechala
postavit automobilka Land Rover k příležitosti představení jejich automobilu
Discovery. Tato stavba měřila 13 metrů do výšky a 44 metrů na délku. Byla
z 5 800 000 kostiček a byly na ní i dvě Land Rover auta.
4) V roce 2018 byla v Kladně v České republice postavena kopie 1:1 Bugatti
Chironu celá z LEGA a poháněna motůrky z LEGA Technic. Tato kopie byla dokonce
schopna jízdy.
5) LEGO natáčelo jednu ze svých reklam i v Praze.
6) Kostičky LEGO DUPLO jsou kompatibilni s normálními kostičkami LEGO. A
dokonce všechny kostičky od roku 1958.
7) LEGO je největší výrobce pneumatik na světě, za rok jich vyrobí až 400
milionů.

Obrázek 17 – Fotografie LEGO mostu na představení automobilu Discovery
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8.

Motto společnosti

„Jen to nejlepší je dost dobré“

Ole Kirk Christiansen
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9.

Závěr

Doufám, že jsem vám přiblížil nejen příběh této firmy, ale i jednotlivé série a LEGO
celkově. Zaměřil jsem se především na vývoj firmy a na jednotlivé známější série
stavebnice LEGA. Dozvěděl jsem se spoustu nových informací a věřím, že takováto
zkušenost se mi do budoucna bude určitě hodit. Získal jsem spoustu cenných
dovedností a zajisté je někdy využiji.
Ještě jednou bych rád poděkoval mé konzultantce Mgr. Michaele Matějkové za
trpělivost a pomoc při vypracování.
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10. Resumé
As the topic of my coursework I chose company LEGO. I focused on evolution LEGO
company and on individually LEGO series. LEGO is very old and very famous
company from Denmark. Very interesting were the facts about the biggest buildings
of Lego. I mentioned LEGO City, LEGO Friends, LEGO Technic and other series.
Lego have account on many social sites. I like fact about LEGO is the biggest tire
manufacturer. I hope that I’ve explained it to you. I will have a lot of experience.
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