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Zadání: Užitečnost kouzelných formulí v běžném životě 
Také si vyberte 5-10 kouzelných formulí a popište právě jejich užitečnost. Proč právě tyto? Čím 
přispívají? Komu? Kde? Pakliže dojdete k závěru, že je vhodná i praktická ukázka či jiná 
dokumentace, nebojte se ji přiložit k vypracování. 
 
 
Vypracování: 
Bohužel nikde v našich archívech a knihovnách není jednoduché nalézt historii a vznik 
jednotlivých kouzelných formulí. Kdo byl čarodějem, kterému se poprvé podařilo 
kouzlo použít a kdo ho naučil používat své okolí dál. Díky těmto kouzelníkům dnes 
máme obrovské množství kouzel, která můžeme používat a přináší nám velkou míru 
pomoci každý den. I nadále vznikají další a další kouzelné formule a často nám ani 
nedochází, že jsme díky svým schopnostem vykouzlili něco, co nikdo před námi. 
  
Kouzla můžeme rozdělit na několik kategorií, mezi které řadíme kouzla obranná a 
ochranná, speciální protikletby, kouzla útočná neboli bojová či kouzla odpuzující. 
Všechna tato kouzla nás připravují na možný souboj či na ochranu nás, naších blízkých 
či našeho majetku. Většina těchto kouzel a schopnost jejich využití v historii 
rozhodovala i o přežití jednotlivých kouzelníků a jejich následné slávě a ocenění. 
Mnoho slavných kouzelníků excelovalo právě v ochranných a bojových kouzlem a 
schopnosti dokonale využívat jednotlivé protikletby. 
  
Já bych se ale ráda v rámci své práce věnovala kouzlům, které nám možná nemusí 
zachránit život, ale jsou nám každodenními pomocníky a jejich existence je u mnohých 
kouzelníků velmi vítána. Pojďme se tedy společně podívat na kouzelné formule, které 
já osobně považuji za nejužitečnější v každodenním a běžném životě.  Seznam prosím 



 

nepovažujte za seznam všeobecně nejužitečnějších formulí, ale za můj osobní seznam 
a TOP 10 užitečných kouzelných formulí. Věřím však, že velkou část z nich byste 
zařadila i do vlastního seznamu. 
  

1. *LUMOS* a *NOX* 
  
Tyto kouzelné formule používám opravdu každý jednotlivý den. Kouzelná formule 
LUMOS rozsvítí světlo na špičce naší hůlky a my tak nezakopneme o vlastní nohy. 
Dost často je vypínač světla zbytečně daleko od nám a my díky tomuto kouzlu 
nemusíme po slepu a s rukama před sebou šátrat po vypínači. Stejně tak nám velmi 
často vyhasne louč v chodbách naší školy, nebo zhasne svíčka pozdě v noci v 
knihovně, kde jsme téměř usnuli. Kouzlo nám umožní posvítit si na cestu a nerozbít si 
hlavu o snížený strop nebo větev v lese. Toto kouzlo má i své silnější varianty a to 
možnost využití kouzla Lumos Maxima, které vytvoří světlo na špičce hůlky, které 
může být vrženo v podobě létající svítící koule, která osvětluje své okolí a pomůže vám 
tak, se lépe zorientovat například venku ve svém okolí. Dále pak varianta tohoto 
kouzla Lumos Solem, které vytvoří oslnivý proud slunečního světla ze špičky vaší 
hůlky. Kouzlo NOX nám pak pomůže k opaku a to světlo zhasnout. 
  

2. *ACCIO* 
  
Jedná se o opravdu velmi užitečné přivolávací kouzlo. Je třeba ho použít v kombinaci 
a pojmenování věci, kterou chceme přivolat. Například v případě, že ležíte na své 
posteli a zapomněli jste si krabičku dýňových pastiček v kufru, namíříte tedy svou 
hůlku na kufr a vyslovíme formuli „ACCIO DÝŇOVÉ PAŠTIČKY“ a už můžete mlsat. 
Celkově je to kouzelná formule oblíbená hlavně mezi lenochy, kterými jsme občas 
každý. Není nutné se zvedat, není nutné pro věci chodit, je třeba jenom správně 
vyslovovat a hlavně si velmi dobře uvědomit, kudy daná věc poletí. Již došlo k mnoho 
úrazům při použití této formule, když kouzelník neodhadl jakou rychlostí věc poletí 
mezi dalšími kouzelníky a že jim může vytvořit velmi nepříjemně pořádnou bouli na 
hlavě. Předměty ale lze proti použití tohoto kouzla zabezpečit. Obávám se tedy, že 
každá správná máma z kouzelnické rodiny si skříňku se sladkostmi dobře zajistila. 
Toto kouzlo je ale velkým pomocníkem i při hledání věcí. Velmi často se mi 
nepochopitelně někam zakutálí tréninkový camrál, schová se mi kniha na vyučování 
a když vyzkouším několikrát ve svém pokoji kouzlo ACCIO, často hledanou noc najdu 
a odněkud přiletí. 
  

3. *NEZJISTITELNÉ ZVĚTŠOVACÍ KOUZLO* 
  
Ráda bych se pochlubila, jak toto kouzlo skvěle ovládám, ale bohužel tomu tak není. 
Je to kouzlo složité, pro pokročilejší studenty Vašeho předmětu. I tak mu ale dávám 
takto vysokou příčku ve svých TOP 10. Moje maminka umí toto kouzlo opravdu 



 

precizně. Náš dům je malý, ale díky tomuto kouzlo v každé jeho místnosti se nám 
vešlo dovnitř vše, co potřebujeme. Nejen že zvětší vnitřní dimenzi nádoby, či jiného 
úložného prostoru, zatímco vnější dimenze zůstane zachována, ale ponechává i váhu 
stejnou a odpovídají pouze samotné věci. Mám takto očarovanou například krabičku 
od prstýnku, kam schovávám své cennosti a osobní důležité věci. Krabička se mi vejde 
všude a vozím ji tam stále sebou. Už v ní mam ale spoustu věcí, ke kterým se velmi 
ráda vracím. Pokud máte takto očarovanou například nákupní tašku, jednoznačně to 
ocení vaše ruce, které nebudou vytahané od nošení těžkých nákupů z Příčné ulice. 
  

4. *REPARO* 
  
Toto kouzlo je obrovský poklad všech našich formulí, protože dokáže opravit a 
obnovit rozbité věci. Často se nám všem stává, že omylem rozbijeme svůj oblíbený 
hrnek na čaj, roztrhneme si list oblíben knížky, natrhneme nejlépe sedící džíny, nebo 
zlomíme poslední tužku, když píšeme na pergamen NKÚ. Tato formule nám pomůže 
vše napravit a při dostatečné míře soustředění a snahy se nám podaří věc opravit tak 
kvalitně, že po rozbití nebude ani stopy. Toto kouzlo je skvělé na opravu běžných věcí 
denní potřeby. Určitě se nedoporučuje jím opravovat magické či začarované 
předměty, kde mi mohlo dojít k nečekané reakci nebo změně funkčnosti daného 
předmětu. V běžném životě ale zajisté patří mezi ty nejvíce užívané a užitečné 
předměty. 

  
5. *ALOHOMORA* 

  
Klíče jsou moje achillova pata. Snad nic si nezapomínám tak často, jako právě klíč. Již 
si vůbec nedovedu představit svoji existenci bez kouzelné formule ALOHOMORA, 
díky které lze k odemčení zámků, či jakýchkoliv dveří přistoupit bez klíčů a vystačit 
si se svojí hůlkou.  Toto kouzlo ale jednoznačně nedoporučuji použít se špatným 
úmyslem. Pokud se takto rozhodnete dostat například do cizího domu, nebo budete 
chtít otevřít zámek na deníku někoho ze svých přátel, může se vám to velmi ošklivě 
vymstít. Často jsou věcí a místa proti tomuto kouzlo chráněny silnou kletbou, díky 
které jsem například jednou získala na svůj obličej ozdobu v podobě opravdu 
ošklivého akné, s kterým si ani specialisti u svatého Munga nevěděli téměř měsíc rady. 
Kouzlo tedy používám velmi často, ale jen na svůj vlastní kufr a dveře do mého pokoje. 
  

6. *BALIT* 
  
Nic vám nemůže ušetřit tolik času a stresu při balení věcí na další školní rok na naší 
škole čar a kouzel než právě kouzelná formule BALIT. Tolik učebnic, školních 
pomůcek, oblečení, dárků pro spolužáky, vybavení na famfrpál a mnoho dalších 
nepostradatelných věcí, které musíte jako tetris naskládat do svého kufru a na nic 
nezapomenout. Kouzelná formule BALIT nejen, že vaše věci přenese do kufru a 



 

nemusíte tedy pro každou jednotlivou věc běžet, ale co je ještě užitečnější, že ty věci 
poskládá tak, aby se využilo každého volného místečka ve vašem kufru. Moje 
maminka mi zakazuje na kufr používat nezjistitelné zvětšovací kouzlo, abych měla 
důvod si opravdu promyslet, co potřebuji a co je zbytečné do školy vozit. U této 
formule je třeba dbát na velkou dávku soustředění, protože pokud u ní budete 
myšlenkami jinde, můžete všechno své oblečení znovu vyžehlit, protože místo 
úhledného zabalení dosáhnete obrovské kupy věcí naházených v kufru. Tuto 
kouzelnou formuli ale nevyužijeme pouze při balení kufru, je velmi praktická i při 
balení nákupu v obchodě do vaší tašky, při návratu všech pomůcek do školního 
penálu a jiných situací. 
  

7. *EVANESCO* 
  
Toto odstraňovací kouzlo jsem se naučila používat opravdu funkčně až díky Vašemu 
předmětu kouzelných formulí. Je to úžasný a praktický pomocník, když se kolem vás 
válí cokoliv, co prostě už nechcete. Když sníte celý balík čokoládových pralinek a 
papírky naházíte na zem. Když rozlijete pití, nebo rozsypete popel z kamen. Toho 
kouzlo vždy pomůže vše odstranit a jak říkala profesorka Minerva McGonagallová 
tyto věci zmizí "do nebytí". Moc ráda bych to „nebytí“ jednou viděla a zjistila, co 
všechno kouzelníci nechali kdy zmizet. 
  

8. *DEFERZO* 
  
Asi bych neměla tuto kouzelnou formuli zmiňovat, ale nebojte, slečno Thereso, ve 
Vašich hodinách jsem ji opravdu nikdy nepoužila. Toto kouzlo totiž dokáže zajistit 
okamžité zmenšení předmětu. Pokud tak například máte připravený nějaký tahák, 
nahlédnete při testu do svého sešitu a potřebujete se ho opravdu rychle zbavit, 
použijte toto kouzlo. Sešit ve velikosti zrnka máku totiž profesor většinou nevidí. 
Samozřejmě na naší škole toto kouzlo téměř nikdo ze studentů nepoužívá. Tato 
kouzelná formule se dá ale samozřejmě využít i kdykoliv jindy, kdy potřebujete zabalit 
více věcí a ještě neumíte již zmiňované nezjistitelné zvětšovací kouzlo. Když jste si na 
Příčné ulici vyhlédli celou novou výbavu na famfrpál včetně koštěte a míčů a prodavač 
vám to zabalí do krabice o velikosti šatní skříně. 
  

9. *OCULLUS REPARO* 
  
Kdo má brýle jako já, tak zajisté do svých TOP 10 neužitečnějších kouzelných formulí 
musí zařadit o kouzlo OCULLUS REPARO. Pokud totiž mé brýle schytají nějaké 
šrámy, škrábance, prasknou či se rozbijí, je to okamžitá pomoc, aby neviděla jen 
rozmazané čmouhy. V našem kouzelnickém světě a na naší škole obzvlášť totiž 
dochází k rozbití brýlí dost často. Ať už při sportu, nebo do vás vrazí na chodbě 
některý ze spolužáků, co si zapomněl domácí úkol v ložnici a běží pro něj a velmi často 



 

mi brýle srazí i předmět, který si někdo přivolal a já si letícího objektu včas nevšimla. 
Dobře vidět je totiž základ dobrého dne a úspěchu. Bez zraku totiž neuvařím správně 
lektvar, protože si nepřečtu správně recept, nenaučím se z učebnic na test a už vůbec 
nebudu mít šanci chytit zlatonku.   

  
10. *GLISSEO* 

  
Tuto formuli jsem zařadila až na konec, ale asi jsem stále hravé dítě a nemohu si to 
odpustit. Je to úžasné kouzlo, které mi vykouzlí úsměv na tváří, kdykoliv ho použiji. 
Toto kouzlo je možné použít pouze na schodiště, které tím promění ve skluzavku. I 
tady na škole ho rádi používáme. Není nic lepšího než při cestě na vyučovací hodinu 
sednou na skluzavku a nemuset šlapat po schodech. Škoda, že Zmijozel sídlí dole v 
podzemí, protože po skluzavce nahoru to moc dobře nejde. Tímto kouzlem je 
očarováno na stálo i většina schodišť v dívčích ložnicích naší školy. Jakmile na ně 
stoupne chlapec, hned se sveze dolů a do ložnic nemůže. Trochu problém nastává, 
když toto kouzlo použije někdo na schodišti, kde je více lidí a oni to neočekávají, nebo 
skluzavku nepovažují za nejlepší možný způsob dopravy směrem dolů. 
  
Zkušený kouzelník by zajisté řekl, že můj výběr je velmi základní a formule jsou to 
jednoduché. Existuje mnoho užitečnějších kouzelných formulí, ale jejich aplikaci a 
vyčarování nezvládá každý a mnoho kouzelných formulí se naučila jen špetka těch 
nejšikovnějších kouzelníků. 
 
I proto jsem do své TOP 10 vybrala právě tyto formule. Považuji totiž většinu těchto 
formulí za nejužitečnější i z toho důvodu, že se je zvládá naučit totiž téměř každý 
kouzelník a student naší školy. 


