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Pracovní list pro žáka 
 
Hans Christian Andersen – Císařovy nové šaty 
      

     Před mnoha lety žil jeden císař, který měl tak strašně rád nové šaty, že všechny peníze utrácel za 
parádu. Mezi svými vojáky, v divadle i na vyjížďkách do lesa se ukazoval jen proto, aby mohl 
předvádět, co nového má zas na sebe. Pro každou denní hodinu měl jiné oblečení, a jako se o králi 
říkává, že je v radě, tady se říkávalo: „Císař je v šatníku.“ 

     Ve velikém městě, kde bydlel, bývalo živo, den co den přicházely spousty nových lidí, a jednou 
tam přišli i dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a říkali, že dokážou utkat látku tak krásnou, jak jen si 
kdo umí představit. Nejenže prý bude mít neobyčejně skvělé barvy i vzor, ale šaty, které se z ní ušijí, 
budou mít tu podivuhodnou vlastnost, že budou neviditelné pro každého, kdo se nehodí pro svůj 
úřad nebo je beznadějně hloupý. 

     To by byly báječné šaty, pomyslil si císař. Kdybych si je oblékl, rázem bych věděl, kdo se v mé říši 
nehodí pro svůj úřad, a poznal bych, kdo je chytrý a kdo hlupák. Ano, hned ať mi tu látku utkají! A 
vysázel oběma podvodníkům na dlaň mnoho peněz, jen aby už začali. 

     Ti si připravili dva tkalcovské stavy a dělali, že pracují, ale dílo neměli na stavech žádné. Bez 
okolků si vyžádali nejjemnější hedvábí i nejskvělejší zlato, jenže všechno strčili do vlastních kapes a 
na prázdných stavech pak pracovali dál, až do pozdní noci. 

     Jakpak jsou asi s tou látkou daleko? Říkával si v duchu císař. Pošlu k těm tkalcům svého starého 
poctivého ministra, řekl si císař, ten nejlíp posoudí, jak látka vypadá, protože má rozum v hlavě a 
svůj úřad zastává líp než kdo jiný! 

     Starý moudrý ministr se tedy odebral do sálu, kde za prázdnými tkalcovskými stavy seděli oni dva 
podvodníci a dělali, že pracují. – Propáníčka, pomyslel si starý ministr a vykulil oči, vždyť já nic 
nevidím! Ale nahlas to neřekl.  

     Oba podvodníci ho uctivě vybídli, aby jen přistoupil blíž, a zeptali se ho, jak se mu líbí ten krásný 
vzor a skvělé barvy. Pak ukázali na prázdný stav a ministrovi, chudáku starému, div oči z důlků 
nevypadly, jak koukal, ale neviděl nic, protože tam nic nebylo. – 

     Pane na nebi, děsil se v duchu, že bych byl hloupý? To mi přece jaktěživo na mysl nepřišlo a nikdo 
se to taky nesmí dozvědět! A že bych se nehodil pro svůj úřad? Kdepak, ani za nic neřeknu, že látku 
nevidím! 

     „Copak, že mlčíte?“ zeptal se ten, co seděl za stavem a tkal. 

     „Ó, hezká látka, rozkošná,“ honem řekl starý ministr a nasadil si brýle, „ a ten vzor a ty barvy! Ano, 
oznámím císaři, že jsem látku shledal velice krásnou!“ 

     Zakrátko si podvodníci vyžádali další peníze a víc hedvábí a zlata – prý že je potřebují na tkaní. Ale 
znovu všechno nastrkali do vlastních kapes, na stavech se neobjevilo ani vlákno a oni tkali naprázdno 
dál. 

     Netrvalo dlouho a císař poslal jiného moudrého dvořana, aby se podíval, jak pokračuje tkaní a 
bude-li už látka brzy hotová. Ten však dopadl stejně jako ministr: koukal, koukal, ale protože tam 
kromě těch prázdných stavů nic nebylo, nic nevykoukal. 

     „Skvostná látka, viďte!“ holedbali se tkalci a předváděli a vysvětlovali krásný vzor, který tam 
vůbec nebyl. 

     Hloupý přece nejsem, říkal si v duchu dvořan, a že bych se nehodil pro svůj úřad? To je mi divné. 
Ale jen abych se nepodřekl! A tak látku, kterou vůbec neviděl, hned vychválil do nebe a ujišťoval 
tkalce, jak se mu líbí její krásné barvy a hezký vzor. „Rozkošná látka!“ sdělil císaři. 

     Celé město už si o té nádherné látce povídalo.  

     A tak ji chtěl uvidět i císař, dokud ještě bude na stavu. S celým zástupem vznešených pánů, mezi 
nimiž byli i ti dva staří moudří dvořané, které poslal už dřív, odebral se k podvodníkům. 

    „Račte si prohlédnout ten vzor a ty barvy, Veličenstvo!“ A ukazovali na prázdný stav. 

     Co to má znamenat, zděsil se v duchu císař, nic nevidím. To je strašlivé! Copak jsem hloupý? 
Nehodím se za císaře? Nic horšího by mě nemohlo potkat! –  



     „Velice krásné!“ řekl nahlas, „máte mou nejvyšší pochvalu!“ A spokojeně přikyvoval a poulil oči na 
prázdný stav. Nechtěl přiznat, že nic nevidí. V jeho doprovodu si všichni také div oči nevykoukali, ale 
ani jim to nebylo nic platné. Přesto říkali stejně jako císař: „Velice krásné!“ A navrhli mu, aby si nové 
šaty z té skvostné látky poprvé oblékl na veliký průvod. Císař podvodníkům pověsil do knoflíkové 
dírky rytířský kříž a udělil jim titul dvorních tkalců. 

     Celou noc před oním dopolednem, kdy se měl průvod konat, byli podvodníci vzhůru a rozžali si víc 
než šedesát svíček. Každý měl vidět, jak pilně pracují, jen aby císaři stihli ušít nové šaty. Dělali, že 
sundávají látku ze stavu, stříhali do vzduchu velkými nůžkami, jehlou bez nitě šili a nakonec 
prohlásili: „Tak, šaty jsou hotové!“ 

     Císař se svými nejurozenějšími kavalíry k nim sám přispěchal a podvodníci teď pokaždé zvedli 
jednu ruku, jako by něco předváděli, a řekli: „Račte se podívat, tady jsou kalhoty! A tady kabátec! A 
tady pláštěnka!“ a tak dál. „Všechno je lehounké jako pavučina! Na těle ty šaty skoro nebudou znát, 
ovšem to je právě jejich přednost!“ 

     „Ach ano,“ vzdychali všichni kavalíři, ale nic neviděli, protože tam nic k vidění nebylo. 

     „Ráčilo by se nyní Vaše Veličenstvo nejmilostivěji odstrojit?“ řekli podvodníci. „Oblékli bychom 
vám nové šaty, zde pře tím velkým zrcadlem!“ 

     Císař se celý svlékl a podvodníci dělali, že mu kus za kusem oblékají všechno, co jakoby ušili. Pak 
ho vzali kolem pasu a předstírali, že mu něco uvazují – to měla být vlečka – a císař se před zrcadlem 
točil a natřásal jako páv. 

     „Jéjej, ty šaty vám sluší! A padnou jako ulité!“ volali jeden přes druhého. „Ten vzor! A ty barvy! 
Skvělé roucho!“ 

     Venku už jsou připravena nebesa, ponesou je v průvodu nad Vaším Veličenstvem!“ oznámil vrchní 
obřadník. 

     „Dobrá, jsem připraven!“ přikývl císař. „Ale že mi padnou, což?“ A ještě jednou se zatočil před 
zrcadlem, aby to vypadalo, že si tu svou parádu náležitě prohlíží. 

     Komoří, kteří měli nést vlečku, šmátrali po podlaze, jako by vlečku zdvihali, a pak vykročili 
s rukama vztaženýma před sebou, protože si netroufali dát na sobě znát, že nic nevidí. 

     Tak šel císař v průvodu pod nádhernými nebesy a všichni lidé na ulici i v oknech říkali: „Panečku, 
ten náš císař má ale překrásné šaty! A tu vlečku! Jak báječně mu padne!“ Nikdo nechtěl dát najevo, 
že nic nevidí, protože pak by se přeci nehodil pro svůj úřad nebo by byl velký hlupák. Ještě žádné 
císařovy šaty neměly takový úspěch. 

     „Ale vždyť je nahatý,“ řeklo jedno malé dítě. „Lidičky, poslyšte hlas nevinného děcka!“ zvolal jeho 
otec. A jeden druhému hned šeptal, co dítě řeklo. 

     „Je nahatý, říká támhleto malé dítě. Nic na sobě nemá!“ 

     „Vždyť na sobě nic nemá!“ volali nakonec všichni. A císařovi začal běhat mráz po zádech, protože 
cítil, že je to pravda. Ale v duchu si řekl: Nic naplat, musím to vydržet do konce průvodu. A nesl se 
ještě pyšněji a páni komoří kráčeli za ním a drželi vlečku, která ve skutečnosti vůbec nebyla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řešení 
 
 
 

1      Před mnoha lety žil jeden císař, který měl tak strašně rád nové šaty, že všechny peníze utrácel 
za parádu. Mezi svými vojáky, v divadle i na vyjížďkách do lesa se ukazoval jen proto, aby mohl 
předvádět, co nového má zas na sebe. Pro každou denní hodinu měl jiné oblečení, a jako se o 
králi říkává, že je v radě, tady se říkávalo: „Císař je v šatníku.“ 

2      Ve velikém městě, kde bydlel, bývalo živo, den co den přicházely spousty nových lidí, a jednou 
tam přišli i dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a říkali, že dokážou utkat látku tak krásnou, jak 
jen si kdo umí představit. Nejenže prý bude mít neobyčejně skvělé barvy i vzor, ale šaty, které se 
z ní ušijí, budou mít tu podivuhodnou vlastnost, že budou neviditelné pro každého, kdo se 
nehodí pro svůj úřad nebo je beznadějně hloupý. 

3      To by byly báječné šaty, pomyslil si císař. Kdybych si je oblékl, rázem bych věděl, kdo se v mé 
říši nehodí pro svůj úřad, a poznal bych, kdo je chytrý a kdo hlupák. Ano, hned ať mi tu látku 
utkají! A vysázel oběma podvodníkům na dlaň mnoho peněz, jen aby už začali. 

4      Ti si připravili dva tkalcovské stavy a dělali, že pracují, ale dílo neměli na stavech žádné. Bez 
okolků si vyžádali nejjemnější hedvábí i nejskvělejší zlato, jenže všechno strčili do vlastních kapes 
a na prázdných stavech pak pracovali dál, až do pozdní noci. 

5      Jakpak jsou asi s tou látkou daleko? Říkával si v duchu císař. Pošlu k těm tkalcům svého 
starého poctivého ministra, řekl si císař, ten nejlíp posoudí, jak látka vypadá, protože má rozum 
v hlavě a svůj úřad zastává líp než kdo jiný! 

6      Starý moudrý ministr se tedy odebral do sálu, kde za prázdnými tkalcovskými stavy seděli oni 
dva podvodníci a dělali, že pracují. – Propáníčka, pomyslel si starý ministr a vykulil oči, vždyť já 
nic nevidím! Ale nahlas to neřekl.  

7      Oba podvodníci ho uctivě vybídli, aby jen přistoupil blíž, a zeptali se ho, jak se mu líbí ten 
krásný vzor a skvělé barvy. Pak ukázali na prázdný stav a ministrovi, chudáku starému, div oči 
z důlků nevypadly, jak koukal, ale neviděl nic, protože tam nic nebylo. – 

8      Pane na nebi, děsil se v duchu, že bych byl hloupý? To mi přece jaktěživo na mysl nepřišlo a 
nikdo se to taky nesmí dozvědět! A že bych se nehodil pro svůj úřad? Kdepak, ani za nic neřeknu, 
že látku nevidím! 

9      „Copak, že mlčíte?“ zeptal se ten, co seděl za stavem a tkal. 

10      „Ó, hezká látka, rozkošná,“ honem řekl starý ministr a nasadil si brýle, „ a ten vzor a ty barvy! 
Ano, oznámím císaři, že jsem látku shledal velice krásnou!“ 

11      Zakrátko si podvodníci vyžádali další peníze a víc hedvábí a zlata – prý že je potřebují na tkaní. 
Ale znovu všechno nastrkali do vlastních kapes, na stavech se neobjevilo ani vlákno a oni tkali 
naprázdno dál. 

12      Netrvalo dlouho a císař poslal jiného moudrého dvořana, aby se podíval, jak pokračuje tkaní a 
bude-li už látka brzy hotová. Ten však dopadl stejně jako ministr: koukal, koukal, ale protože tam 
kromě těch prázdných stavů nic nebylo, nic nevykoukal. 

13      „Skvostná látka, viďte!“ holedbali se tkalci a předváděli a vysvětlovali krásný vzor, který tam 
vůbec nebyl. 

14      Hloupý přece nejsem, říkal si v duchu dvořan, a že bych se nehodil pro svůj úřad? To je mi 
divné. Ale jen abych se nepodřekl! A tak látku, kterou vůbec neviděl, hned vychválil do nebe a 
ujišťoval tkalce, jak se mu líbí její krásné barvy a hezký vzor. „Rozkošná látka!“ sdělil císaři. 

15      Celé město už si o té nádherné látce povídalo.  

16      A tak ji chtěl uvidět i císař, dokud ještě bude na stavu. S celým zástupem vznešených pánů, 
mezi nimiž byli i ti dva staří moudří dvořané, které poslal už dřív, odebral se k podvodníkům. 

17     „Račte si prohlédnout ten vzor a ty barvy, Veličenstvo!“ A ukazovali na prázdný stav. 

18      Co to má znamenat, zděsil se v duchu císař, nic nevidím. To je strašlivé! Copak jsem hloupý? 
Nehodím se za císaře? Nic horšího by mě nemohlo potkat! –  



19      „Velice krásné!“ řekl nahlas, „máte mou nejvyšší pochvalu!“ A spokojeně přikyvoval a poulil 
oči na prázdný stav. Nechtěl přiznat, že nic nevidí. V jeho doprovodu si všichni také div oči 
nevykoukali, ale ani jim to nebylo nic platné. Přesto říkali stejně jako císař: „Velice krásné!“ A 
navrhli mu, aby si nové šaty z té skvostné látky poprvé oblékl na veliký průvod. Císař 
podvodníkům pověsil do knoflíkové dírky rytířský kříž a udělil jim titul dvorních tkalců. 

20      Celou noc před oním dopolednem, kdy se měl průvod konat, byli podvodníci vzhůru a rozžali 
si víc než šedesát svíček. Každý měl vidět, jak pilně pracují, jen aby císaři stihli ušít nové šaty. 
Dělali, že sundávají látku ze stavu, stříhali do vzduchu velkými nůžkami, jehlou bez nitě šili a 
nakonec prohlásili: „Tak, šaty jsou hotové!“ 

21      Císař se svými nejurozenějšími kavalíry k nim sám přispěchal a podvodníci teď pokaždé zvedli 
jednu ruku, jako by něco předváděli, a řekli: „Račte se podívat, tady jsou kalhoty! A tady 
kabátec! A tady pláštěnka!“ a tak dál. „Všechno je lehounké jako pavučina! Na těle ty šaty skoro 
nebudou znát, ovšem to je právě jejich přednost!“ 

22      „Ach ano,“ vzdychali všichni kavalíři, ale nic neviděli, protože tam nic k vidění nebylo. 

23      „Ráčilo by se nyní Vaše Veličenstvo nejmilostivěji odstrojit?“ řekli podvodníci. „Oblékli 
bychom vám nové šaty, zde pře tím velkým zrcadlem!“ 

24      Císař se celý svlékl a podvodníci dělali, že mu kus za kusem oblékají všechno, co jakoby ušili. 
Pak ho vzali kolem pasu a předstírali, že mu něco uvazují – to měla být vlečka – a císař se před 
zrcadlem točil a natřásal jako páv. 

25      „Jéjej, ty šaty vám sluší! A padnou jako ulité!“ volali jeden přes druhého. „Ten vzor! A ty 
barvy! Skvělé roucho!“ 

26      Venku už jsou připravena nebesa, ponesou je v průvodu nad Vaším Veličenstvem!“ oznámil 
vrchní obřadník. 

27      „Dobrá, jsem připraven!“ přikývl císař. „Ale že mi padnou, což?“ A ještě jednou se zatočil před 
zrcadlem, aby to vypadalo, že si tu svou parádu náležitě prohlíží. 

28      Komoří, kteří měli nést vlečku, šmátrali po podlaze, jako by vlečku zdvihali, a pak vykročili 
s rukama vztaženýma před sebou, protože si netroufali dát na sobě znát, že nic nevidí. 

29      Tak šel císař v průvodu pod nádhernými nebesy a všichni lidé na ulici i v oknech říkali: 
„Panečku, ten náš císař má ale překrásné šaty! A tu vlečku! Jak báječně mu padne!“ Nikdo 
nechtěl dát najevo, že nic nevidí, protože pak by se přeci nehodil pro svůj úřad nebo by byl velký 
hlupák. Ještě žádné císařovy šaty neměly takový úspěch. 

30      „Ale vždyť je nahatý,“ řeklo jedno malé dítě. „Lidičky, poslyšte hlas nevinného děcka!“ zvolal 
jeho otec. A jeden druhému hned šeptal, co dítě řeklo. 

31      „Je nahatý, říká támhleto malé dítě. Nic na sobě nemá!“ 

32      „Vždyť na sobě nic nemá!“ volali nakonec všichni. A císařovi začal běhat mráz po zádech, 
protože cítil, že je to pravda. Ale v duchu si řekl: Nic naplat, musím to vydržet do konce průvodu. 
A nesl se ještě pyšněji a páni komoří kráčeli za ním a drželi vlečku, která ve skutečnosti vůbec 
nebyla. 

 
 


