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1.0 ÚVOD 

Téma furry fandom jsem si vybrala, jelikož se v něm orientuji již několik let a za tu dobu 

jsem posbírala hodně zkušeností, o které bych se ráda podělila při tvorbě mé práce. 

Mým cílem je se o tomto tématu více dozvědět a porozumět mu. Také bych ho chtěla 

vysvětlit lidem, jež o něm jen zlehka zaslechli a nemají dobrou představu, o co se 

vůbec jedná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   0.Feral obrázek 
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2.0 CO JE TO FURRY? 
 

Pod slovem furry si můžeme představit vícero věcí. Jedná se o označení zvířete, 

člověka či samotné komunity, kterou se zde budeme zabývat. FURRY je anglické 

slovo, které v překladu znamená „chlupatý“.  

2.1 Označení zvířete 

Když někdo řekne: „Včera jsem viděl fakt pěkný obrázek furry lišky“, nemyslí tím 

chlupatou lišku, nýbrž lišku s lidskými vlastnostmi. Furry, či furrík je zvíře, jež chodí po 

dvou nohách, má lidskou anatomii, odívá se do oblečení, mluví a dělá věci, které byste 

zvíře za normálních okolností dělat nespatřili. Objevují se v pohádkách, jako jsou 

Zootropolis, Zpívej, Lví král, Tom a Jerry, Krteček, Kung fu Panda, Medvídek Pú, 

Kačeří příběhy, Jen počkej, zajíci, Rychlá rota atd. Polidštěná zvířata se taky dají 

nazvat odbornějším názvem – antropomorfní zvířata. 

2.2 Označení komunity 

Furry komunita nebo Furry Fandom je  

komunita lidí, kteří jsou fanoušky těchto zvířat, 

např: filmů, komiksů, knížek, umění, her, 

prakticky čehokoliv, v čem tato zvířata figurují. 

Tito lidé mezi sebou komunikují, přátelí se, 

navazují dokonce i vztahy končící společnou 

rodinou. Nejen, že jsou fanoušky těchto 

zvláštních tvorů, ale každý z nich pod nějakou 

takovou bytostí v komunitě vystupuje a 

komunikuje. Takovému virtuálnímu tvorečkovi 

se říká FURSONA, většinou to bývá oblíbené 

zvíře, v oblíbených barvách, klidně i mutant, 

nebo vlastní druh oblečený ve stylu daného 

člověka. Může vás charakterizovat, anebo taky 

nemusí, je to jen na vás, jak si takovou fursonu   1 furry lišák 

vymyslíte, fantazii se meze nekladou. Může to být duhový pes s křídly a rohy nebo 

přírodně zbarvená kočka. Tito lidé si taky vytváří fursuity, které však nejsou 

podmínkou pro účast v komunitě. Někteří fursuit mají, někteří ne, jiní kreslí, vyrábí 
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figurky, šijí plyšáky, fotí, natáčejí animace, píšou příběhy, hrají rp (roleplay). Tato 

komunita je velmi obsáhlá a pyšní se neskutečnou kreativitou svých členů. Bohužel i 

přesto se objeví mimo komunitu jedinci, kteří zesměšňují její členy. Často píší 

kreativním lidem na sociálních sítích, ať skočí pod vlak, ať se jdou zabít, používají 

argument, že jsou furries kvůli svému koníčku méněcenní a nemohou se ve 

společnosti vyjadřovat. Ano, i takoví lidé plní nenávisti existují a obzvlášť v České 

republice. Někdy jsou mladší děti této komunity kvůli tomuto šikanovány a v horších 

případech ve velmi brzkém věku začínají se sebepoškozováním a pomýšlí na smrt. 

Bohužel v této době není možné s tím skoncovat, takoví lidé tu pořád budou a jen tak 

se jich nezbavíme. Ale mělo by se o tom mluvit a mně osobně je tohle velmi líto, 

protože lidé se nedívají na to dobré, ale vždy vnímají jen to špatné.  

 

2.3 Označení člověka   

Furry může prostě a jednoduše označovat i člena furry komunity. 

                                                                        

2  furry liška od Tofu93                                                3   furry vlčák od Beefy         
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3.0 FURSUITY 

Fursuity jsou největším uměleckým vyjádřením furry komunity, nejviditelnějším a 

nejkomplexnějším propagačním symbolem. Není to však levná záležitost, a tak si ji jen 

tak každý nemůže dovolit. Fursuit má zhruba třetina celé komunity. 

Je to oblek nejčastěji vaší fursony šitý z kožešiny, molitanu a dalších různých 

materiálů dle volby fursuit makera. Fursuit si povětšinou vyrábíte vy sami, ale pokud 

to nechcete dělat, nebo nejste manuálně zruční a fursuit chcete, máte možnost si 

vybrat z mnoha kreativních a originálních fursuit makerů po celém světě. Část z nich 

dělá méně kvalitní fursuity za nižší cenu a další část si potrpí na kvalitu za desetitisíce. 

Průměrná cena za kvalitní hlavu je cca 20 tisíc českých korun, avšak v České republice 

jsou relativně levní fursuit makeři, kteří vám kvalitnější hlavu udělají do 10 tisíc. Cena 

za celé tělo se může pohybovat až do 100 tisíc. Dokonce jedna česká makerka 

vydražila premade fullsuit až za půl milionu korun! Je to aktuálně nejdražší fursuit 

světa!  

3.1 Dělení fursuitů 

Nyní se zaměříme na velmi komplexní dělení fursuitů. Jelikož každý je jiný a jsou 

rozděleni do více skupin, doporučuji kontrolovat se slovníčkem. 

Napřed začneme hlavami: 

  Toony fursuit      Semi-realistic            Realistic 

 

 

 

 

 

 

4…hlava od Mottomo               5…fursuit od Beetlecat originals               6…hlava od Frostizoo 
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       Kemono fursuit 

3.2 Části fursuitů 

 

Podle plnosti (od plného obleku, po samotnou hlavu): 

1. Fullsuit 

2. Halfsuit 

3. Partial  

4. Minipartial  

5. Head only 

 

 

 

7 fursuit od Radywolf 

Podle typu nohou:      

            

1. Plantigrade 

2. Digitigrade 

3. Squadsuit 

8 typů fursuitů od Mutt_Butt 
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3.3 Tvorba fursuitů 

Když už víme, co fursuity jsou, tak bychom se mohli taky podívat, jak se takový fursuit 

vyrábí. Je to opravdu složitá ruční práce, jež zabere hodně hodin, někdy i měsíců. 

Avšak stojí to za to, a pokud takový fursuit zvládnete sami, máte pak neskutečnou 

radost z výsledku, protože do takového díla vložíte kousek sebe.  

 

3.4 Návod k výrobě (hlava)  

Předem bych chtěla upozornit, že toto není přesný návod a některé kroky se můžou 

lišit, nebo provést v jiném pořadí. Tento návod je z mé vlastní zkušenosti a ukazuje, 

jak tvořím já. 

 

1. krok – Výroba base 

2. krok – Lepení lepicí pásky na hlavu za účelem vyrobení patternů 

3. krok – Načrtnutí částí, směru srsti, napsání barev na pásku. 

4. krok – Sundání pásky (hotových patternů)  

5. krok – Lining tlamy (fleece, zuby, jazyk) 

6. krok – Výroba očí 

7. krok – Obkreslení patternů na kožešinu, následné vystřižení 

8. krok – Oholení částí kožešiny, které patří do obličejové části 

9. krok – Sešití částí kožešiny k sobě 

10. krok – Nalepení sešité kožešiny na base 

11. krok – Doholení detailů kožešiny 

12. krok – Nalepení očí 

13. krok – Nalepení pásku fleece kolem pusy na zakrytí konce kožešiny 

14. krok – Ušití liningu do vnitřku hlavy, následné vlepení 

15. krok – Přišití krku 

16. krok – Pokud má charakter šperky, přilepení náušnic aj.. 

17. krok – HOTOVO 
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9 výroba base   10 výroba base 

11 patterny  12 obkreslení patternů na kožešinu  13stříhání kožešiny 

 

14 šití kožešiny   15 kožešina nalepená na base 16 doholování kožešiny 

    

Každý fursuit maker má však vlastní styl výroby, proto je 

každý fursuit jiný. Časem si každý pozmění postup podle toho, 

jak se mu lépe pracuje a jak se mu to více líbí. Base pro 

fursuit můžete udělat i více způsoby, např. z molitanu, 

expanzní pěny, 3D tisku, podložky pro cvičení, resinu 

(pryskyřice), montážní pěny. 

17 poslední detaily 
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4.0 DALŠÍ UMĚNÍ KOMUNITY 

Furry komunita není jen o fursuitech, právě naopak. Dalším nejvýraznějším znakem 

jsou furry obrázky, kterých je požehnaně. Členové komunity, kteří tyto obrázky 

produkují, si na ně berou i zakázky a ti nejschopnější dokážou vytvořit úžasná díla. 

Každý z komunity by měl mít pro svoji fursonu reference sheet, zkráceně refku, 

jelikož je to věc velmi důležitá, pokud si chcete koupit obrázek vaší postavy. Mimo 

kresby, malby a digitálního umění furries taky šijí a tvoří výrobky všeho druhu. 

 

4.1 Reference sheet (refka) 

Jedná se o obrázek vaší fursony, charakteru, jenž ho zobrazuje ze všech stran 

s kvalitním popisem. Nejčastěji se uvádí jméno, věk, záliby, povaha, orientace, druh 

zvířete, oblíbené věci a neoblíbené věci. Refku si každý může udělat podle sebe, 

hlavní však je viditelnost vzorů a barev na těle. Kolem dokola ve volných místech bývají 

plusové informace, šperky, oblíbený plyšák aj.. 

 

    18 refka od Fukari 
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4.2 Digitální obrázky 

Digitální obrázky se objevují velmi často, jelikož se s nimi může lépe obchodovat 

v celém světě a nikdo nemusí řešit dopravu fyzického díla, když lze přeposílat přes 

internet. Taky se v digitální podobě lépe kreslí. Umělci si berou zakázky a snadno si 

zvládnou vydělat velké sumy peněz. Řekla bych, že tato komunita je jedním z 

nejlepších míst, kde se dá uživit uměním.  

Artisti nejčastěji kreslí v těchto aplikacích:    ▪ Procreate 

          ▪ Ibispaint 

   ▪ SAI 

 ▪ Infinity designer 

  ▪ Krita 

 

 

 

               19 Propracovaný digitální obrázek 
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4.3 Adopty 

Jedná se o design charakteru vytvořený za účelem prodeje. Když si ho koupíte, 

dostanete práva na design a můžete si s ním dělat, co je libo. Vymyslet backstory, 

povahu, jméno atd. Převážně se prodávají po setech, např. 2 za cenu jednoho, 5 se 

slevou 100 KČ,.. 

 

 

 

 

 

 

20 dopty od Kuromokonachan 

 

4.4 Plyšáci 

Nyní se zaměříme na plyšáky: roztomilé, chlupaté mazlíky, jež vám může zkušený 

furry „krejčí“ ušít podle libosti v designu, který si usmyslíte, třeba jako vaši fursonu. 

Vyrábí se většinou z fleecu, minky, kožešiny nebo plyše. Existují třeba batůžky 

z plyšáka, je to, jako byste měli své malé zvířátko na zádech. Plyšáci mohou být velcí, 

malí, fantazii se meze nekladou.  
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            21plyšák od Manticorgi      22 plyšák od ShiroTheWhiteWolf 

 

4.5 Oblečení 

Trička, mikiny, tašky a mnoho jiného s furry motivem je možné koupit na světových 

obchodních stránkách typu Amazon, E-bay, Aliexpress, nebo u samotného makera. 

Návrhy či potisky jsou velmi originální a vesměs vtipné, proto je vcelku radost takové 

věci nosit. Avšak musíte dávat pozor na nenávistné jedince, abyste celé své okolí 

nepopudili jejich vlastními předsudky na nevinný koníček.  

 

 

 

 

 

 

23 návrh od RokkuNeko     24 návrh od Zhivago 
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4.6 Postavičky  

Furry postavičky lze vytvářet prakticky z čehokoliv (samotvrdnoucí hmota, pryskyřice, 

zapékací hmoty, keramika, papír, atd.). Barví se pak například akrylovými barvami, 

které dobře drží. Jinou variantou mohou být tempery či barvy na modely. Opět se jedná 

o něco, co má znázorňovat něčí fursonu, ale taky nemusí. Furry jsou i postavy 

z dětských pohádek a takových postaviček je na trhu mnoho. 

 

 

 

 

 

 

25 postavička Sergala  26 postavička od Furry stuff 

 

5.0 OUTINGV, CONY, SRAZY 

Jedná se o akce pořádané členy komunity. Chodí se na ně ve fursuitech, ale ty nejsou 

podmínkou. Většina fandomu fursuit ani nemá. Buď se koná na veřejném prostranství 

venku, nebo ve vnitřních prostorách velkých hotelů. Na takových akcích zaujímají 

veškerou pozornost fursuiteři. Lidé se s nimi fotí, děti je objímají a oni jen dovádí.  

5.1 Outing 

Je to veřejně přístupná akce pro furries. Odehrává se venku např. v parcích, komunita 

pořádá průchod městem. Každý v civilu se může připojit, „pokecat“, fotit. Hlavní 

atrakce jsou fursuiteři, kolem nichž obíhají helpeři s vodou a v lepších případech s 

větráky. Na této akci není věkové omezení. Největší outing u nás se koná v pražské 

Stromovce přesně na Halloween, jmenuje se Fursuit Halloween outing Prague. 
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5.2 Con 

Con je placená akce pro furries ve vnitřních prostorách nejčastěji hotelů, z výtěžku 

jdou peníze na charitu. Věkové omezení pro con je18+, z důvodu afterparty a výskytu 

alkoholu na ní. Konají se tu různorodé aktivity pro fursuitery (taneční soutěž, 

diskotéka). Na takových akcích bývá ve vestibulu i volně přístupný trh, kde si lidé mimo 

komunitu mohou koupit výrobky talentovaných umělců. Největším na světě je 

Anthrocon konající se v Pittsburghu v Pensylvánii. 

 

  

27 logo Anthroconu     28 trh na Anthroconu 

 

6.0 OSOBNÍ ZKUŠENOSTI 

I já samozřejmě patřím do této komunity, jinak bych si takové téma na ročníkovou práci 

ani nevybrala. O komunitě jsem se dozvěděla kolem desátého roku svého života, což 

bylo cca v roce 2018, kdy jsem se zrovna dívala na YouTube. Projížděla jsem si na 

tabletu videa a najednou se mi tam objevilo video se zvířecím kostýmem na náhledové 

fotce. Bylo to video z taneční soutěže na Anthroconu. Jakmile jsem ho zhlédla, jako by 

do mě uhodil blesk, hned jsem se snažila se svou chabou znalostí angličtiny zjistit, co 

je to zač. Na Googlu jsem hledala hesla typu: animal costume, animal mascot, … Až 

jsem našla stránku Etsy, kde zrovna někdo prodával fursuit za 30 000. Začala jsem 

všem říkat, jak si budu šetřit 30 tisíc na kostým, a myslela jsem si, že je to normálně 

dostupná věc v obchodě, To jsem ještě nevěděla, že si každý svůj fursuit vyrábí sám, 

a pokud ne, tak že je to zakázková výroba. Ani nevím, kdy jsem se začala považovat 

za člena komunity, jsou to zhruba 3 roky. Měla jsem samé fiktivní postavy draků, za 

které jsem se vydávala a ani jsem nevěděla, že právě to mě s komunitou spojuje. 
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Myslela jsem si, že pro to, abych mohla být členem, potřebuji fursuit. Zlomový okamžik 

přišel v létě 2019, kdy jsem zjistila, že vcelku za levno si v hračkářství můžu koupit 

dinomasku, jež mi nahradí fursuit. Jakmile jsem si ji koupila, začala jsem se věnovat 

její customizaci a dovedla jsem ji do stádia osrstění. Po nějaké době, kdy jsem se svou 

dinomaskou, kterou jsem pojmenovala Harakiry (podle písničky Harakiri, která se mi 

kdysi líbila, jen jsem přehodila i na y.), navštívila pár srazů, rozhodla jsem se, že si 

vyrobím vlastní fursuit. Dala jsem do toho značné úsilí. Studovala jsem různé 

návody a vyrobila Tracy. Nebyla vůbec kvalitní, jak by taky jako první výtvor 

mohla, ale měla jsem z ní radost. Byla to černo růžová husky-vlčice s velmi 

jednoduchým designem. Jak to šlo, vyráběla jsem další fursuity a 

věnovala jsem se   

furry obrázkům, až jsem se dopracovala tam, kde 

teď jsem. Našla jsem si v komunitě i mnoho 

kamarádů, kteří tu se mnou jsou už od začátku. Moje 

fursona je Tess, zeleno-bílo-černá drakovlčice, co má 

ráda auta a zbraně. Povahově je identická se 

mnou, až na větší hyperaktivitu.  

  

 

 

    Vystínovaná Tess do tématiky seriálu Arcane 
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 Furry obrázek, který mi vyhrál první místo v soutěži( Lipka, kouzlo stromů):  
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7.0 GALERIE MÝCH PRACÍ 

 

 

 

 

 

 

   

Harakiry 1.0       Harakiry 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1. fursuit- Tracy(2020)                   Mnou poslední vyrobený fursuit pro kamaráda(2021) 
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  Mé dva poslední výlety se suitem do školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tess 1.0                        Tess 2.0 

 

 Plánuji v letošním roce udělat i 3. verzi Tessiny hlavy. 
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Můj styl kresby v roce 2019     Můj styl kresby v roce 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Refka mojí fursony (Tess Lawliet) 
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8.0 SLOVNÍČEK 

Antropomorfní – Polidštěné 

Artista – Umělec (počeštěné anglické slovo) 

Base – Molitanový základ hlavy 

Digitigrade – Nohy fursuitu vycpané různými polštáři, tvořící roztomilý zvířecí vzhled 

nohou. 

Feral – Zvíře, které je podobné tomu normálnímu. Chodí po 4 nohách, ale může mluvit. 

Fullsuit – Název pro fursuit na celé tělo. Celotělový oblek. 

Furry – Člověk patřící do furry komunity, nebo polidštěné zvíře 

Fursuit maker – Člověk vyrábějící fursuity na zakázku 

Fursuit – Chlupatý oblek vašeho charakteru 

Halfsuit – Fursuit do půli těla: Hlava, rukávy, packy, ocas, kalhoty, tlapy 

Kemono – Styl fursuitů pocházející z Asie, malý roztomilý čumáček, velké oči 

s čočkami, baculaté tělíčko. 

Lining – Vlepení fleecu do vnitřních částí fursuitu, zakrytí molitanu 

Maker – Tvůrce, v komunitě zkrácenina pro fursuit makera 

Minipartial – Název pro skupinu částí fursuitu: Hlava, packy, ocas 

Pattern – Střih 

Partial – Název pro skupinu částí fursuitu: Hlava, packy, tlapy, ocas, (někdy i rukávy) 

Plantigrade – Fullsuit s rovnýma nohama 

Premade – Výrobek vyrobený za účelem pozdějšího prodeje, nikoliv zakázka 

Realistic fursuit – Fursuit, který se má co nejvíce podobat realistickému zvířeti, 

přírodní barvy, oči z čoček, atd. 

Reference sheet (refka) – Obrázek vaší fursony ze všech stran, informace o ní 

Roleplay – Fiktivní příběh vašich charakterů, odehrávající se v reálnem čase např. ve 

skupinovém chatu 
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Semi – realistic fursuit – Téměř realistický fursuit, ale s nepřírodními barvami. 

Squadsuit – Fursuit, ve kterém se chodí po čtyřech 

Toony fursuit – Roztomile vypadající fursuit, nepřírodní barvy, mutanti, sladké 

úsměvy… 

 

 

9.0 ZÁVĚR 

  

V mé ročníkové práci jsem vás seznámila s pojmem Furry Fandom a věcmi pojícími 

se s touto komunitou. Objasnila jsem, co je to furry, že fursuit je kostým vázající se 

právě k této komunitě a že existuje mnoho furry věcí ve vašem životě, aniž byste o tom 

tušili. Také že se k fandomu vážou i jiné věci než fursuity jako například: plyšáci, 

oblečení, postavičky, knížky, filmová produkce, či jiná umění. Nakonec jsem vám 

ukázala, jakou cestou jsem se do komunity dostala já a zakončila to slovníčkem pojmů 

zde se objevujících. Doufám, že se vám má práce líbila. 

 

 

10.0 RESUMÉ 

 

As the topic of my coursework I chose a Furry Fandom. I explained the meaning of the 

furry and what fursuits are amongst other things. Moreover, I mentioned how to make 

the fursuit step by step. In my opinion, facts about my personal experiences were the 

most interesting. I described how I have become a furry and presented my artworks 

with a self-made fursuits. At the end of my work, there is a dictionary of terms which 

are used in the Furry Fandom. 
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11.0 ZDROJE 

 

Z internetu: 

Heslo “co je to furry” na stránce seznamzpravy.cz: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nadsenci-kteri-se-prevlikajici-za-lisky-vlky-ci-draky-

mame-zvireci-ja-rikaji-furrici-42145   

Heslo “furry fandom“ v otevřené internetové encyklopedii Wikipedie na: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Furry_fandom      

 

Web furici.info: https://www.furrici.info/  

 

Z jiných míst: 

Osobní zkušenosti 

Návštěva místa 
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