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Abstrakt

Vojtěchu Kubaštovi (7. října 1914 - 7. července 1992) jsou připisovány desítky titulů 

dětských pohyblivých knih, takzvaných pop-ups. Většina těchto trojrozměrných leporel 

vycházela v zahraničí – v evropských zemích, ve Velké Británii, ale také v Iránu nebo v 

Japonsku. Kubaštova schopnost konstruování obrazového prostoru pomocí prořezávání 

a ohýbání jednoho archu papíru je obdivována dodnes a jeho prostorové knihy jsou 

ceněným sběratelským artiklem. Ilustrátor a papírový inženýr, který mimo jiné pracoval 

pro Disneyho, byl pravděpodobně ve své době spolu s Jiřím Trnkou nejznámějším českým 

výtvarníkem, avšak zřejmě pouze vně hranic Československa. V českých zemích jeho 

jméno příliš známé není. 

Následující text se věnuje životu a dílu Vojtěcha Kubašty, největší důraz ovšem klade na 

podobu Kubaštových pohyblivých knih a na jejich působení na čtenáře. Cílem práce bude 

prozkoumat, jakým způsobem jsou Kubaštovy pop-up knihy utvářeny a co je na tvůrčích 

postupech jejich autora výjimečného.

klíčová slova: Vojtěch Kubašta (1914-1992), umění, knižní kultura, ilustrace, pop-up, 

populární kultura, Artia, Walt Disney, Československo 1948-1989



Abstract

Numerous movable books, the so-called pop-ups, are being ascribed to Vojtěch Kubašta 

(7th of October 1914 – 7th of July 1992), an artist, who spent most of his life in Prague. Majority 

of these titles were published out of Czechoslovakia – in other European countries, in the 

United Kingdom, but also in more distant Iran or Japan. Kubašta had a unique ability of 

transforming one plain sheet of paper into an elaborate three-dimensional scene just by 

cutting and folding its surface on the right places. This artistry of the Czechoslovakian 

illustrator and paper engineer made him famous and successful all over the world except 

in his home country. His books are being collected and exhibited, but the very personality 

of the man, who worked even for Walt Disney, is yet to be discovered.

This thesis will examine the life and work of Vojtěch Kubašta. The focus of the text 

will be the form of his movable fairy tales and their impact on the reader. Answering the 

question, what makes Kubašta's techniques of making pop-ups so unique, will be the main 

goal of the presented research.

key words: Vojtěch Kubašta (1914-1992), visual arts, book culture, illustration, pop-up, 

popular culture, Artia, Walt Disney, Czechoslovakia 1948-1989
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1) Úvod

1.1) O postoji autorky

Na počátku považuji za nutné uvést, jaká subjektivní východiska a jaké postoje ke 

zkoumanému tématu mne vedly při psaní tohoto textu, aby bylo patrné, z čeho pramení 

zde prezentované názory.

Mému současnému studiu předcházelo absolvování oboru knižní ilustrace, který 

zahrnoval studium jejích dějin, dějin umění všeobecně, a také vlastní ilustrátorskou 

práci. Pohyblivá kniha pak byla jednou z oblastí, do níž bylo možné v rámci tohoto studia 

nahlédnout, a to jak po stránce jejího teoretického uchopení, tak po stránce praktické 

zkušenosti s její tvorbou.

1.2) Představení tématu

Existuje jistý rozpor mezi zahraničním renomé Vojtěcha Kubašty, a nedostatkem 

obsáhlejších českojazyčných textů o něm. Publikace, které shrnují Kubaštův život 

a popisují jeho dílo, existují a jsou ve své informativnosti postačující. Protože se však 

jedná o brožury a katalogy k výstavám, neumožňuje jim jejich rozsah postupovat hlouběji 

v rozboru Kubaštovy tvorby, a tak zde chybí jak její kritické zhodnocení, tak například 

srovnání s ilustracemi jiných výtvarníků.

Následující text si klade za cíl prozkoumat detailněji Kubaštova knižní díla, a rozvinout 

tak poznatky obsažené v dříve vydaných publikacích zabývajících se jeho osobou. Zkoumání 

fyzických výtisků Kubaštových pohyblivých knih bude v tomto případě klíčové, stejně jako 
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seznámení se s veškerou dostupnou literaturou o jeho životě v českém nebo anglickém 

jazyce.

Aby bylo možné pochopit význam tzv. pop-up knih Vojtěcha Kubašty, je třeba umístit 

je na pozadí soudobých kulturních a společenských souvislostí. Kontext bude tvořen 

několika tematickými liniemi. Nejprve bude představena obecnější historie pohyblivých 

knih pro děti, a poté se pokusím nastínit dějiny české ilustrované dětské knihy. Rámec 

souvislostí, do kterého budou zasazena Kubaštova leporela, bude doplněn rovněž 

podrobnější charakteristikou podniku zahraničního obchodu Artia a specifických 

způsobů jeho fungování. Ve všech těchto podkapitolách textu bude reflektován stav dobové 

československé sociální a kulturní politiky a vztahy Československa se zahraničím. 

Práci lze rozdělit na dvě části. První část, která byla pracovně nazvána biografickou, 

se věnuje všem tématům, která dohromady tvoří faktografické zázemí pro zkoumání 

pohyblivých knih. Popisuje Kubaštův život, kontext jeho tvorby a exportování jeho knih 

do zahraničí (kapitoly 2 až 4). Na tomto základě pak staví druhá, výzkumná část práce, 

která je zaměřena na detailnější zkoumání Kubaštových prostorových leporel (kapitoly 

5 až 7). Propojením těchto dvou částí vznikne celek představující některé nové pohledy na 

Kubaštovo dílo.

1.3) Kritika vybrané literatury

Literatury, která by se věnovala pohyblivé knize, mnoho není. Stále platným a citovaným 

přehledem jejích dějin a vývoje je kniha Movable Books od Petera Haininga, 

vydaná v Londýně roku 1979. Po stručném úvodu přibližujícím vznik dětské literatury 

všeobecně (se zřetelným zaměřením na Britské ostrovy), který pro tento text nebyl příliš 

relevantní, následuje nepříliš rozsáhlá část věnující se počátkům pohyblivé knihy pro děti. 

Poté už se text publikace omezuje jen na krátké popisy jednotlivých typů těchto knih, 
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které doprovázejí rozměrné reprodukce. Tituly jsou řazeny chronologicky, časová osa 

dějin pohyblivých knih končí v Hainingově knize začátkem padesátých let. Posledním 

uvedeným druhem je právě pop-up kniha, o kterou ale Haining nejeví příliš velký zájem. 

Nedostatkem Hainingových Movable Books je právě autorův pohled soustředící se spíše 

na devatenácté století, do zlaté éry pohyblivých knih, která končí první světovou válkou 

a po níž ho pokračování této tradice již nezajímá. Pop-up knihu pak vnímá jako jakousi 

pokleslou podobu dřívější originální formy dětských knih. Tato publikace však přesto 

zůstává důležitým zdrojem informací, které nelze jinde nalézt.

Pro získání přehledu o určitých tématech týkajících se této práce bylo klíčové pročtení 

několika čísel čtvrtletníku americké The Movable Book Society (Společnosti pohyblivé 

knihy). Jejich periodikum Movable Stationery, vycházející od roku 1993 do současnosti, se 

věnuje článkům o historii pohyblivé knihy a recenzím nově vydaných pop-ups, prezentuje 

sbírky svých členů a upozorňuje na konání výstav pohyblivých knih nejen v Americe, ale 

i v Evropě. Zakladatelkami The Movable Book Society jsou mimo jiné autorka jediné (nebo 

alespoň nejúplnější) bibliografie pop-up knih Ann Montanaro Staples a spoluautorka dvou 

anglickojazyčných Kubaštových katalogů, Ellen G. K. Rubin. 

Časopis Movable Stationery je cenným pramenem informací o dějinách pohyblivých 

knih a o cestách československých pop-ups na zahraniční trh. Vojtěch Kubašta se očividně 

stal oblíbencem této společnosti sběratelů, knihovníků, kurátorů, výtvarníků a spisovatelů, 

takže je možné z článků získat relativně velké množství poznatků o něm samotném i o jeho 

tvorbě. Navíc se zde objevují zmínky o dílech Gustava Šedi, Jiřího Pavlína a Rudolfa Lukeše, 

méně známých autorů vyvážených pop-up knih, kterým se žádné jiné texty nevěnují. 

Nepříjemnou skutečností však zůstává, že tento časopis není odborným periodikem 

a jeho články (až na pár výjimek) proto postrádají jakoukoli bibliografii či jiné odkazy ke 

svým zdrojům. Je otázkou, jak nakládat s informacemi, které nelze ověřit pomocí jiného 

pramene, a proto je není možné pokládat za příliš důvěryhodné. Samozřejmě, kde jen to 

jde, budou fakta čerpaná z tohoto periodika podepřena jinou literaturou. Prostudována 
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byla všechna čísla v archivu čtvrtletníku, která obsahovala byť jen zmínku o Vojtěchu 

Kubaštovi (dle rejstříku).

Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000 od teoretičky dětské ilustrace Blanky 

Stehlíkové je publikací, jejíž téma je jasně vymezené názvem a jejíž obsah koresponduje 

s několika podkapitolami tohoto textu. Na rozdíl od jiných knih českých kritiků dětské 

knihy nemá podobu sbírky medailonů různých ilustrátorů, ani obecně teoretické eseje, 

ale je jasně podaným přehledem dějin české (československé) ilustrace, které vypráví jako 

příběh. Publikace vyšla roku 2010 jako průvodce k výstavě ve Sladovně Písek, nemá proto 

charakter odborného textu s poznámkovým aparátem. Blanka Stehlíková však patří mezi 

autority v této oblasti a její poznatky a závěry je vždy možné srovnávat s informacemi 

z titulů s podobným tématem. 

Například z knihy nazvané Pionýři a roboti: československá ilustrace a vizuální 

kultura 1950-1970. Jde o docela aktuální dílo (2016) dvojice umělců, teoretiků umění 

a vysokoškolských pedagogů Jana Šrámka a Pavla Ryšky. Text této knihy nepostupuje 

přísně chronologicky, ale věnuje se spíše různým tématickým celkům. Proto bylo nalézaní 

podstatných informací v něm o dost obtížnější než v knize Blanky Stehlíkové. Na druhu 

stranu čerpají autoři Pionýrů a robotů z rozsáhlé bibliografie a byli díky tomu schopní 

shromáždit velké množství poznatků z širokého okruhu nejen československé ilustrace, 

ale i obecněji z oblasti československé vizuální kultury.

Biografické údaje o Vojtěchu Kubaštovi, poznámky o jeho tvorbě a mnoho dalších 

informací bylo čerpáno ze čtyř různých katalogů ke čtyřem z jeho uskutečněných výstav. 

Dva z nich jsou české a dva americké. Nejstarším a v jistém smyslu nejpůvodnějším zdrojem 

o životě a díle Vojtěcha Kubašty je text katalogu k Souborné výstavě k 75. narozeninám 

z roku 1989. Jako jediný vznikl za Kubaštova života a s jeho přispěním – Kubašta jej dokonce 

graficky upravoval a v textu se objevují citace jeho vzpomínek na profesory, na studium či 

na různá zaměstnání. Pozdější publikace ze Souborné výstavy přejímají většinu informací. 

Také titul Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta 1914-1992 čerpá z této brožury, zároveň je 
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ale obohacen znalostmi autorů amerických katalogů. Nevýhodou Utajeného kouzelníka 

je neskrývané nadšení a přílišná sentimentalita, která pokřivuje Kubaštův plnohodnotný 

obraz. Je to ale jediná v současnosti přístupná publikace o Vojtěchu Kubaštovi v českém 

jazyce. 

Americké katalogy představují Kubaštu z více úhlů pohledu, pořád jsou to ovšem 

texty sepsané jeho sběrateli a obdivovateli. Na Utajeném kouzelníkovi (2006) i obou 

amerických katalozích se navíc podílela Kubaštova dcera, což přispělo k jejich citovému 

zabarvení. Na druhou stranu se jedná o cenné svědectví, které mohla ilustrátorova dcera 

podat o otcově tvorbě, o jeho pracovních postupech a o jeho inspiraci. Velkou předností 

katalogů sestavovaných zahraniční sběratelkou Kubaštových děl je obrovské množství 

a rozmanitost fotografických ukázek, které obsahuje. Dále lze dodat, že floridský katalog 

(2005), na kterém sběratelka Ellen Rubin spolupracovala s knihovníkem z Bienes Center 

for the Literary Arts Jamesem A. Findlayem, je velmi rozsáhlý a informativní, newyorský 

katalog (2013), který je dílem Rubin samotné, je pak spíše jeho pozdějším shrnutím, a tak 

již nepřináší nic nového. 

1. 4) Pojem ilustrace

V Encyklopedii knihy Petr Voit uvádí, že ilustrace „v širším slova smyslu postihuje kompletní 

výtvarnou složku tištěného díla.“ Většinou se ale „vztahuje jen k doprovodnému obrazu.“ 

Dále od sebe odděluje dva druhy ilustrace, „asociativní“ a „vědeckou“. Asociativní ilustrace 

vychází z literárního textu, osvětluje jej (původ pojmu je z latinského illustrare). Tento 

typ ilustrace „literární dílo umocňuje výtvarným zážitkem.“ Naproti tomu stojí ilustrace 

vědecká, která je popisná, naučná a nemusí vůbec souviset s jakýmkoli textem, je schopná 

existovat sama o sobě.1

1 VOIT, Petr, 2006. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 
19. století. Str. 389
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„Výtvarná složka tištěného díla,“ jíž se bude následující text zabývat, jednoznačně spadá 

do oblasti ilustrace asociativní. Voitovo vymezení však není v tomto případě plně postačující. 

Je třeba jej dále upřesnit či rozšířit. Plastická, pohyblivá leporela Vojtěcha Kubašty jsou 

ilustrována celoplošně, text v rámci prostoru dvoustrany hraje spíše podružnou úlohu 

a je také typograficky potlačen – písmo je bezserifové, poměrně malé (pro dětského 

čtenáře), jemné, neprůbojné. V takovém případě tedy není úplně přesné mluvit o „obrazu 

doprovázejícím text.“ Navíc v případě Kubaštových pop-up knih text je součástí obrazu, 

neboť je umístěn na namalovanou knihu v knize, která je plně integrovaným prvkem její 

vizuální složky (obr. 1).2

Použila jsem zde termín vizuální složka namísto „složky výtvarné“. Chtěla jsem tím 

zdůraznit, že knihy Vojtěcha Kubašty neobsahují pouze plošná zobrazení, ale malbou 

pokryté objekty, vzniklé prořezáním a ohýbáním podkladového papíru. Jinými slovy, pod 

malovanou, „výtvarnou“ složkou ilustrace se ukrývá papírová konstrukce, která je její 

součástí. Kdyby se Kubašta rozhodl, že nebude prostorové papírové postavy, předměty 

a prostředí pokrývat barvou, a zanechal by je přirozeně bílé, přesto by se jednalo 

o ilustraci. Výraz „výtvarná složka“ je proto při popisu Kubaštových plastických ilustrací 

třeba chápat ve zvláštním smyslu, jako termín zahrnující dvě vrstvy, jak plošnou malbu, 

tak trojrozměrnou papírovou konstrukci. 

Voitova definice asociativní ilustrace je vhodná k popisu toho, jak Kubaštovy prostorové 

obrazy fungují. Naprosto ve všech případech se váží k textu, umístěném na téže stránce. 

Jejich primárním účelem je podpořit estetický účinek knihy a snad i představivost dětského 

čtenáře, které ponechávají prostor výraznou stylizací postav (takže je snazší promítnout 

sám sebe do role některého z hrdinů3).

2 Obrazová příloha je umístěna na konci každé kapitoly.
3 viz MCCLOUD, Scott, 2008. Jak rozumět komiksu. Především strany 36-37, obecněji celá druhá 
kapitola.
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Možná bude v tuto chvíli lepší, nesnažit se uzavřít Kubaštovy ilustrace do rámce nějaké 

pevně stanovené definice, ale popsat některé další pojmy, které budou v souvislosti s nimi 

užívány a jejichž vymezení snad částečně osvětlí, jak tyto ilustrace vypadají a působí. 

1.5) Terminologie vážící se ke Kubaštovým knihám

Nejobecnějším termínem, který bude v rámci tohoto textu užíván, je pohyblivá kniha, 

překlad anglického výrazu movable book. Jde o zastřešující pojem pro jakoukoli knihu, 

která obsahuje nějaký druh (papírového či jiného) mechanismu. Jak ukazuje Peter 

Haining (viz výše, podkapitola 1.3), movable books, pohyblivé knihy, mohou mít nespočet 

podob, od knihy s provrtaným otvorem, který umožňuje nahlédnutí části poslední stránky 

knihy skrze všechny strany předchozí, až po knihu, která po zatáhnutí za páčku začne 

vydávat zvířecí zvuky.4 Možná, že přítomnost určitého mechanismu tedy není přesnou 

charakteristikou. Pohyblivá kniha je kniha, na jejíchž stránkách se něco odehrává. Událost, 

která není součástí textu ani výtvarné (výtvarné, nikoli vizuální) složky knihy. Jde o něco 

přidaného, něco navíc, co v běžných (byť ilustrovaných) knihách přítomno není. 

To je samozřejmě velmi vágní definice, ale zdá se, že u žádného z odborníků na 

pohyblivou knihu nelze najít její lepší vymezení. Tak například do pojetí Ann Montanaro: 

„books containing movable illustrations“, „titles in which an action by the reader produces 

motion in the illustration“5, nezapadají některé druhy, jako například kniha s provrtaným 

otvorem nebo knihy, jejichž ilustrace neobsahují žádné vyloženě pohyblivé části. Haining 

se definici vyhýbá. Překvapivě tak lze nejpřiléhavější ohraničení pojmu nalézt v článku 

o dějinách pohyblivé knihy, který původně vyšel v italštině:

4 HAINING, Peter, 1979. Movable books: An Illustrated History. 
5 MONTANARO, Ann R., 1993. Pop-up and Movable Books: A Bibliography. Str. ix
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„Spíše než pouhým zprostředkovatelem textu je pop-up kniha hmotným objektem 
s určitou formou a jazykem, v němž přítomnost pohyblivých prvků a možnost rozložení 
podkladu přispěly ke změně jak v produkci tak ve způsobech čtení. V pop-up knize 
podklad není jen nositelem textu, ale stává se sám prostředkem komunikace.“ (překlad 
vlastní)6

Autorka, Mara Sarlatto, mluví o pop-up knize (viz níže), její poznatky lze ovšem stejně 

dobře aplikovat na pohyblivou knihu obecně. Je celkem jasné, že pohyblivé knihy neslouží 

jen jako médium přenášející slovo, přinášející text (a obrazy) od autora ke čtenáři, že 

nejsou jen pasivním prostředkem záznamu, ale že vyžadují, aby jimi bylo manipulováno, 

aby byly využívány ke hře. Pohyblivá tedy není jen kniha, jejíž stránky obsahují (papírové) 

mechanismy, rozevíratelné záložky, vyjímatelné objekty (například panenky) a další 

úpravy stránek, jež je možné uvést v pohyb, ale každá kniha, která vyžaduje po čtenáři 

interakci, aktivní zapojení do procesu čtení.

I když je označení prostorová kniha poněkud zavádějící – každá kniha je nějakým 

způsobem trojrozměrná, zasahující do prostoru – bude přesto používáno ve stejném 

významu jako termín předchozí za účelem větší rozmanitosti slovníku tohoto textu. 

Není to konec konců tak nevhodný výraz, protože ne všechny dvoustrany Kubaštových 

knih obsahují pohyblivé mechanismy přímo uvnitř scény, a tak jediným pohybem, který 

proběhne, je vztyčení scény při rozevření stran. Prostorové, tj. obsahující trojrozměrné 

papírové objekty, jsou naopak všechny dvoustrany bez výjimky. Prostorové knihy jsou ty, 

které vytvářejí dojem třetího rozměru jinak než jen využitím perspektivní konstrukce 

v iluzivní malbě či kresbě.7

6 Původní znění citovaného textu: „More then a mere container of texts, a pop-up book is a material 
object, with a form and a language, in which the presence of movable elements and the possibility to 
decompose the support have contributed to changing both production and reading practices. In pop--up 
books the support does not merely contain the text but itself becomes a communicative space.“
SARLATTO, Mara, 2016. Paper Engineers and Mechanical Devices of Movable Books of the 19th and 20th 
Centuries. JLIS.it: Italian Journal of Library, Archives, and Information Science [online]. 7(1), str. 89
7 MONTANARO, Ann R., 1993. Pop-up and Movable Books: A Bibliography. Str. xiii
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Pop-up je podskupinou pohyblivých knih. Při rozevření jejích stránek dochází 

k vystoupení scény nebo jiného trojrozměrného papírového prvku z plochy dvoustrany.8

Leporelo je specifický druh knižní vazby. Jednotlivé listy, většinou z lepenky či papíru 

větší gramáže, jsou jeden za druhým slepeny jednou hranou k sobě tak, že vytvářejí tvar 

harmoniky. Kubaštovy knihy jsou leporely, protože nejsou svázány ve hřbetu knihy, ale 

jsou harmonikově složeny a připevněny k deskám hranami první a poslední strany. Toto 

uspořádání bylo nutné, jinak by se s papírovými mechanismy uvnitř nedalo tak snadno 

pohybovat. 

Paper engineer je v angličtině zavedený, podstatně lépe znějící pojem než jeho česká 

obdoba, nelze ale jinak než jej překládat do češtiny. Papírový inženýr navrhuje konstrukční 

a technickou stránku pohyblivých knih. Nemusí nutně být, zvlášť v kontextu dnešní doby 

nebo v prostředí americké produkce, zároveň ilustrátorem či spisovatelem. Může s nimi 

tvořit designerský tým. Kubašta v sobě spojoval profesi ilustrátora i papírového inženýra.

8 srov. MONTANARO, Ann R., 1993. Pop-up and Movable Books: A Bibliography. Str. xi



obr. 1. 
Ukázka namalované knihy v knize, 
která slouží jako podklad pro text pohádky.
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2) Kontext

2.1) Dějiny pohyblivé knihy pro děti do nástupu éry československých importů 

Obdivovatelé Vojtěcha Kubašty o něm někdy mluví jako o převratném inovátorovi, jako 

o někom, kdo vnesl do podoby dětských knih něco naprosto nového. Ve skutečnosti Kubašta 

vstoupil do tradice, která běžela dlouho před ním i po něm a v jejímž rámci nebyla jeho práce 

ničím radikálně novým. Kubašta byl zajisté osobitý ve způsobu, jakým dvourozměrnou 

plochu převáděl do trojrozměrné podoby – leckdy mu k tomu, aby vytvořil třídimensionální 

scénu, stačil pouhý jeden arch papíru, důmyslně prostříhaný a poskládaný. Přesto bývaly 

doby, kdy Kubaštovy postupy představovaly jen jednu z mnoha nepřeberných možností, 

jak zpracovat dětskou knihu-hračku.

Pohyblivá kniha jako specifický druh dětské literatury9 dosáhla největšího rozmachu 

v období přibližně od poloviny devatenáctého století, kdy došlo k výraznému rozvoji 

tiskařských technik a materiálů, do začátku první světové války.10 Byla to doba velké 

rozmanitosti a konstrukční propracovanosti pohyblivých knih, které svou interaktivitou 

a neotřelostí jistě působily na soudobé publikum podobně, jako fotografie a film. 

Zatímco v polovině předminulého století dominovala na poli pohyblivé knihy Anglie,11 

kde vznikla i nakladatelství, zabývající se výrobou pohyblivých knih, která přetrvala po 

dalších více než sto let (Dean&Son), postupně přebralo vedoucí roli v tiskařském průmyslu 

Německo. Zejména jižní část země skvěle ovládla techniku litografie, jež nahradila na 

zručnost i materiál náročnější a k masovému tisku méně vhodnou rytinu: 

9 Dějiny pohyblivé knihy obecně sahají až do 13. století, k benediktinskému mnichu Matthewovi Parisovi 
anebo katalánskému mystikovi Ramonu Llullovi. Viz MONTANARO, Ann R., 1993. Pop-up and Movable 
Books: A Bibliography. Str. xiii, nebo RUBIN, Ellen G. K., 2016. The Pop-ups Are Coming! The Pop-ups Are 
Coming!. Movable Stationery, 24(4). Str. 6
10 HAINING, Peter, 1979. Movable books: An Illustrated History. Str. 9
11 HAINING, Peter, 1979. Movable books: An Illustrated History. Str. 36
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„Rytina byla nahrazena litografií jakožto prostředkem kvalitního masového tisku 
a jižní Německo mělo nejen potřebné materiály (bavorský vápenec), ale také znalosti, 
jak je využít.“ (překlad vlastní)12

Postupně tak vznikl specifický trh s pohyblivými a prostorovými knihami, kdy je němečtí 

nakladatelé – například Ernest Nister (1841-1906), který byl průkopníkem tohoto postupu – 

nechávali tisknout výhradně v Německu, aby byla zaručena nejvyšší kvalita ilustrací. Své 

kanceláře či pobočky měli ovšem jak v Německu, tak ve Spojeném království, a posléze 

i ve Spojených státech. Publikace pak byly souběžně vytvářeny v obou jazycích, aby mohly 

ve všech třech zemích vyjít současně.13 Vznikla tak jakási mezinárodní obchodní síť 

s pohyblivými knihami. Tato situace se opakovala i po druhé světové válce v době, na niž 

bude v rámci tohoto textu kladen důraz – v době, kdy byly z Československa exportovány 

knihy Vojtěcha Kubašty a ostatních výtvarníků.

Další podnikatel v oblasti prostorové knihy, který byl rovněž německého původu, 

ilustrátor a karikaturista Lothar Meggendorfer (1847-1925), pracoval způsobem, kdy 

vytvořil pouze technický a výtvarný koncept pohyblivé knihy, který byl pak realizován 

celým týmem specialistů a vydávala jej nakladatelství nejen ve Stuttgartu a v Mnichově, ale 

také v Británii, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, v Rusku, ve Švédsku a údajně i v Čechách.14 

Tato obrovská propojenost trhu s pohyblivými knihami je zcela logická – zatímco textovou 

dětskou knihu je třeba přeložit a její příběh musí nějakým způsobem konvenovat čtenářům, 

být srozumitelný v konkrétní zemi, kde bude kniha vydána, obrázkovou (pohyblivou) 

knihu není třeba výrazněji upravovat. Zpravidla stačí nahradit název na obálce a několik 

krátkých textů uvnitř knihy jejich překlady. Navíc je pohyblivá kniha velmi složitým 

12 Původní znění citovaného textu: „Steel plate engraving was being superseded by lithography as a 
means of quality mass production and southern Germany not onlv had the materials necessary (Bavarian 
limestone) but the expertise to exploit it.“
DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: A short history for collectors: 
Part I. Movable Stationery, 3(5). Str. 2
13 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part I. Str. 2
HAINING, Peter, 1979. Str. 55
14 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part I. Str. 9
Žádné údaje o českých vydáních nebyly nalezeny.
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výrobkem, a proto, je-li už jednou navrhnuta, promyšlena a připravena do výroby, je třeba 

toho využít. Netřeba dodávat, že se taková investice vyplatila, knihy-hračky se prodávaly 

velmi dobře.

V Evropě byla tato obchodní síť zpřetrhána válkou, která ekonomicky zatížila všechny 

evropské země a ze všech nejvíc Německo, které bylo hlavním producentem a inovátorem 

pohyblivých knih.15 Ve Spojených státech ovšem nakladatelství spojená s vydáváním 

těchto knih těžké časy, příliš nepřející publikování výpravných barevných titulů pro děti, 

dokázala přetrvat. Někteří nakladatelé navíc využili příležitosti k vyrábění plagiátů podle 

německých předloh.16 Obchod s pohyblivými knihami, mající své počátky v předválečné 

době a ve vazbách s Británií a s Německem, tu běžel až do čtyřicátých, padesátých let. 

Také ve Spojeném království dokázal Stephen Louis Giraud ve třicátých letech navázat na 

předválečnou tradici.17 Redaktor Daily Express začal vydávat speciální přílohy pro děti 

(annuals) s hýbacími aplikacemi z papíru. Jejich úspěch jej vedl k založení vlastní edice 

těchto ročníků, již ne pod záštitou novinového deníku, ale v rámci na něm nezávislého 

nakladatelství. Řada dostala název Bookano, a udržela se až do roku 1951.18

Giraud si své living models, jak je nazýval, nechal celosvětově patentovat, to však 

nebránilo jeho americkému rivalovi Haroldu Lentzovi, který je původcem termínu pop-

-up,19 aby jeho nápady okatě nekopíroval pod hlavičkou svého nakladatelství Blue Ribbon 

Press. Lentz paradoxně dokázal Giraudovy invence dotáhnout dál, a to jak po grafické, 

tak i technické stránce. Přesto však patenty zjevně začínají být pro tvůrce stěžejní – jiný 

nakladatel pohyblivých knih, Julian Wehr, si všechny své papírové mechanismy rovněž 

15 HAINING, Peter, 1979. Str. 9, 65
16 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part I. Str. 10
17 HAINING, Peter, 1979. Str. 138
MONTANARO, Ann R., 1993. Str. xviii
18 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part I. Str. 10
19 SARLATTO, Mara, 2016. Paper Engineers and Mechanical Devices of Movable Books of the 19th and 
20th Centuries. JLIS.it: Italian Journal of Library, Archives, and Information Science [online]. 7(1), str. 89
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nechal patentovat.20 Stejně tak byly o pár dekád později chráněny patentem Kubaštovy 

knihy.21 

Po Giraudově smrti v roce 1951 zůstalo na trhu s pohyblivými knihami prázdné místo.22 

Kromě toho, že měl britský papírový inženýr na tento typ knih vlastně monopol, nebyl žádný 

jiný nakladatel ochotný pouštět se do něčeho tak náročného.23 Americké a anglické pop-

-up knihy tedy přestály těžké krize, druhou světovou válku, zdražení či nedostatek papíru 

a podobně, zároveň však po válce jejich produkce z pochopitelných důvodů (nákladnost, 

složitost výroby, nutnost ruční práce) klesala, jejich úroveň se snižovala a cena se naopak 

zvyšovala.24

Do této situace na světové scéně pohyblivých knih vstupují pop-ups importované 

z Československa.

2.2) Dějiny české ilustrace pro děti před Kubaštou a za jeho života

Dějiny české ilustrované knihy pro děti vlastně nesahají nijak hluboko před Kubaštovo 

narození. Jestliže je Komenského dílo Orbis Sensualium Pictus často uváděno jako první 

kniha (nebo jedna z prvních knih) pro děti na evropském kontinentu,25 je poněkud ironické, 

ale zároveň příznačné, že v českém překladu vyšlo se zpožděním bezmála dvou staletí.26 

Rozvoj české dětské knihy jakožto typu knihy, který je i svými tvůrci nahlížen tak, aby 

20 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: A short history for 
collectors: Part II. Movable Stationery, 3(6), str. 1
21 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Pop-ups, illustrated books, and graphic designs of 
Czech artist and paper engineer, Vojtěch Kubašta (1914-1992). Str. 32
22 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part II. Str. 8
23 Tamtéž
24 HAINING, Peter, 1979. Str. 138
25 Viz také HAINING, Peter, 1979. Str. 6
RUBIN, Ellen G. K., 2013. Pop-ups from Prague: A Centennial Celebration of the Graphic Artistry of 
Vojtěch Kubašta (1914-1992) from the Collection of Ellen G. K. Rubin. Str. 17
26 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000. Str. 5
První vydání v Norimberku roku 1658, první vydání v češtině v Hradci Králové roku 1833.
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sloužil ke čtení či prohlížení nejmladší generaci, je možné pozorovat až v poslední čtvrtině 

devatenáctého století.27 

2.2.1) Od osvícenských reforem do národního obrození

Svou roli při vstupu nového knižního žánru – knihy pro děti – na světlo světa hraje mnoho 

okolností a vlivů. Společnost musí být na zavedení takového druhu písemnictví připravená, 

děti v ní například musejí být odlišovány od dospělých, musejí být vnímány jako bytosti, 

které mají vlastní svět a vlastní potřebu zábavy. Svou váhu mají také ekonomická hlediska 

– je třeba, aby papír a papírové výrobky byly cenově dostupné. V českém prostředí se jako 

obzvláště důležité jeví reformy školství v kombinaci s obrozeneckými snahami a hnutím 

za krásnou knihu.28 Teprve když se stalo běžným, aby dítě umělo číst a aby jazykem, ve 

kterém čte, byla čeština, získala česká dětská kniha potřebné publikum.

Už po zavedení povinné školní docházky v roce 1774 se objevily první spisy určené 

dětem. Jejich autory však většinou byli vyučující kněží, kteří kladli důraz především na 

mravní výchovu a vzdělání, a tak byla hlavním krédem těchto knih didaktičnost. Navíc se 

zpravidla nejednalo o knihy v češtině. Když v roce 1869 další reforma převedla církevní 

školy pod státní dozor, byla zároveň čeština zrovnoprávněna s němčinou, což připravilo 

půdu pro další vývoj knihy pro děti v českém jazyce.29

Poté, co se obrozenecké hnutí postaralo o rozvoj české národní kultury a jazyka,30 začalo 

mít dostatek prostoru pro tvorbu určenou dětem. Sbírky pohádek Karla Jaromíra Erbena 

a Boženy Němcové se staly jedněmi z prvních českých dětských knih, přestože nebyly 

primárně určeny pouze pro děti. Později však začaly vznikat historické povídky nebo 

původní poesie přednostně zaměřené na dětské čtenáře. 

27 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 9-11
28 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 5-11
29 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 5, 9
30 Tj. když byl určitým způsobem ustanoven jazyk, prozkoumány dějiny, oživen český kulturně-
společenský život.
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A konečně, úsilí o vznik krásných knih31 vedlo ke snaze, aby kniha i po vizuální stránce 

odpovídala svému obsahu a aby text a grafická úprava knihy společně tvořily jednotný 

a vzhledný celek.32 Tento přístup ke knize napomohl vzniku ilustrovaných dětských 

publikací, které byly do té doby (do přelomu devatenáctého a dvacátého století) spíše 

vzácností.

Je určitým paradoxem, že současný čtenář ilustrovanou knihu automaticky zařadí do 

oblasti literatury pro děti. V naprosté většině dnes vycházející ilustrované knihy jsou 

knihami určenými pro děti, kdežto po mnoho předchozích staletí byla ilustrovaná kniha (či 

iluminovaný rukopis) určena dospělým. Ještě generace Národního divadla (konkrétněji její 

nejvýraznější představitel v oblasti ilustrace, Mikoláš Aleš) nerozlišovala mezi čtenářem 

dětským a dospělým.33 Změna nastala u jejích nástupců. Vojtěch Preissig, Hanuš Schwaiger, 

Artuš Scheiner a Jaroslav Panuška vytvářeli pohádkové ilustrace v secesním duchu, stále 

si je však mohlo dovolit celkem malé množství lidí. Technika tisku se zdokonalila a mohly 

vycházet barevné ilustrace, ty ovšem zvyšovaly náročnost výroby, a tím i cenu knih.34 Toto 

období nakonec definitivně uzavřela první světová válka.35

2.2.2) Meziválečná československá ilustrace

Opravdový rozkvět dětské knihy v češtině a s obrazovým doprovodem se tedy mohl udát 

až v nově vzniklém státě. Československo se snažilo dohnat starší a vyspělejší státy, mimo 

jiné i na poli kultury. Na Uměleckoprůmyslové škole tak například byly nově otevřeny hned 

tři ateliéry zaměřené na knihu. Karel Čapek upozornil na potřebu věnovat se více knize 

31 Cíle tzv. hnutí za krásnou knihu popsal ve své eseji Kniha jako umělecké dílo z roku 1905 F. X. Šalda. 
Podobné tendence v knižní kultuře se ale objevily už o dekádu dříve. Mezi představitele tohoto hnutí patřili 
např. Zdenka Braunerová nebo Vojtěch Preissig.
Viz: STEHLÍKOVÁ, Blanka, 1984. Ilustrace. Str. 5-6
32 Tamtéž, str. 5-11
33 Tamtéž, str. 9
34 Tamtéž, str. 11
35 Tamtéž, str. 19
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pro děti, a sám šel příkladem sestavením sborníku Nůše pohádek, složeného z vybraných 

starších i nově napsaných textů.36

V první polovině meziválečného období měla ilustrace ještě „realistický“ charakter – 

byla popisná a jejími náměty bývaly dětské postavy, venkov a vesnické reálie, dobrá 

povaha hrdiny zde odpovídala hezkému zevnějšku a naopak. Ve třicátých letech začaly do 

dětské knihy pronikat nové přístupy.37 Z oblasti novinové kresby vnesli do ilustrace pro 

děti výraznou černou linku, odkazy na současný svět a humorný náboj Josef Lada (1887-

1957), Josef Čapek (1887-1945) a Ondřej Sekora (1899-1967). Jejich společnou doménou 

byla autorská pohádka a ilustrace současných spisovatelů, v nichž se objevovaly motivy 

města, sportu a techniky. „Nadpřirozeno“ se postupně vytrácelo.38

Do dětské knihy pronikla také československá avantgarda, inspirovaná ruským 

konstruktivismem a německým Bauhausem. Tento proud byl však spíše okrajový (např. 

Toyen (1902-1980) ilustrovala Nezvalovu „knihu pro děti,“ jak zní podtitul, Anička skřítek 

a slaměný Hubert v roce 1936). Protipólem k takovýmto podobám ilustrace byl pak 

například Zdeněk Burian se svými naučnými malbami.39 Obecně platí, že prvorepublikoví 

ilustrátoři knih pro děti brali svou práci velmi vážně:

„Ilustraci považovali za rovnocennou součást výtvarné práce, čímž přispívali ke zvýšení 
její celkové úrovně.“40

V dětské ilustraci byla podporována rozmanitost, na její kvalitu kladli požadavky kritici 

a teoretici.41 Také toto slibné období však bylo přerušeno světovou válkou.

36 Tamtéž, str. 21
37 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 25-26
38 Tamtéž, str. 26-32
39 Tamtéž, str. 34, 39
40 Tamtéž, str. 26
41 Tamtéž, str. 39
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2.2.3) Doba válečná a bezprostředně poválečná

Už v době blížícího se vypuknutí celosvětového konfliktu se témata dětských knih začala 

měnit. Co vystihuje dobu chýlící se k válce, platí i pro dobu válečnou – namísto veselých knih 

směřujících k přítomnosti či k budoucnosti se konec třicátých let a léta čtyřicátá v dětské 

knize ohlížejí nazpátek. Buď ke klasikům, nebo do hloubky dějin, často také do lidové 

slovesnosti. Volí se díla „vlastenecká“ a texty s humanitním, popřípadě demokratickým 

vyzněním.42 Díla klasiků jsou nekonfliktní, zároveň skýtají možnost vytvořit vizuálně 

působivou publikaci trvalé hodnoty. „Dobře zpracované, ilustrované, vážné dětské knihy“ 

měly nabídnout protihodnotu vůči sílící nacistické propagandě.43 Ve vlastních dějinách 

a folkloru je pak možné najít v těžkých dobách útěchu.44

„Když válka skončila, nic už nebylo jako dřív. Hledala se nová orientace. Vznikaly pokusy 
opětovně navázat spojení s Evropou, ale také Evropa byla jiná.“45

Smrt, persekuce, emigrace, zákaz vydávání autorů spolu s nedostatkem čehokoli, papíru, 

barev, tiskařského vybavení a peněz nevyjímaje, dobře vykreslují československou 

ilustraci, vstupující do poválečného období.46 Pokud se přesto v takové situaci některým 

nakladatelům podařilo obnovení vydavatelské činnosti (příkladem je právě Štorch-

-Marienovo Aventinum, kde pracoval Kubašta), nebylo to na dlouho, neboť jim následující 

události neumožnily v jejich podnikání pokračovat.

42 Tamtéž, str. 39, 45
43 Tamtéž, str. 39
44 Alespoň podle toho, jak promlouvá František Halas v doslovu ke sbírce lidové poesie Láska a smrt 
z roku 1939, HALAS, František a Vladimír HOLAN, 1984. Láska a smrt. Str. 217
45 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 51
46 Tamtéž. Ellen Rubin tvrdí, že Československo neztratilo během války tolik tiskařských strojů jako jiné 
země, a i proto že byla československá poválečná ilustrace nakonec tak úspěšná. Viz:
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Pop-ups, illustrated books, and graphic designs of Czech 
artist and paper engineer, Vojtěch Kubašta (1914-1992). Str. 30
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2.2.4) Převrat a padesátá léta

Rok po státním převratu, který se odehrál v únoru 1948, byl vydán zákon, kvůli kterému 

zanikla většina soukromých československých nakladatelství.47 Na jejich místo nastoupil 

„centralizovaný systém nakladatelských podniků“ státních, který se po postupném vývoji 

ustálil v průběhu padesátých let.48 Pro nejmladší generace bylo určeno Státní nakladatelství 

dětské knihy (SNDK), v roce 1969 přejmenované na Albatros.

Tříleté poválečné období i doba po převzetí vlády komunistickou stranou byly 

prodchnuty honbou za vymýcení prvorepublikového braku a kýče.49 Dřívější demokratické 

státní uspořádání v očích poválečné doby selhalo. Umělecké tendence, které byly za první 

republiky rozvíjeny, byly nyní nahlíženy jako nevhodné, překonané, nesrozumitelné,50 nebo 

škodlivé.51 Publikována byla klasická díla, tituly světového literárního kánonu. Braková 

literatura (například detektivní), ale ani díla debutujících spisovatelů, neměly příliš velkou 

šanci na vydání.52 Pod zástěrkou hospodaření s papírem se prosazovala politická censura.53 

S nástupem státem řízeného vydávání dětských knih se pak navíc umocnil požadavek na 

jejich „výchovné poslání.“54 Ilustrace knih pro děti musela plnit svou didaktickou úlohu 

mimo jiné tím, že dostála nárokům na realistickou kresbu s jasně rozeznatelným vzhledem 

47 Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, č. 94/1949 Sb. ze 
dne 24.3.1949.̈
PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Česká literární nakladatelství 1949-1989. Str. 7
RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Pionýři a roboti: Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-
1970. Str. 13
48 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 13
49 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 8-9
STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 51
50 Například meziválečná moderna a avantgarda, alespoň podle projevu Zdeňka Nejedlého (duben 
r. 1948, Sjezd národní kultury), viz RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 10
51 Například ilustrace Marie Fisherové-Kvěchové, viz HOLEŠOVSKÝ, František, 1977. Ilustrace pro děti: 
Tradice, vztahy, objevy. Str. 89-97
52 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Česká literární nakladatelství 1949-1989. Str. 7
53 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 13
Na druhou stranu měly vydávané knihy obrovské náklady, aby se "kulturní dědictví zpřístupnilo nejširším 
vrstvám," viz STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 57
54 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 1979. Současná ilustrace dětské knihy. Str. 4
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věcí, zvířat a lidí, kde se nic nepřekrývá a vše má jasné obrysy.55 Takovou podobu měl 

v dětské ilustraci socialistický realismus, jediná požadovaná a propagovaná umělecká 

doktrína.56 Co mělo být pokrokové, bylo však paradoxně spíše návratem v čase, ke stylům 

malby a kresby dávno minulým.57

Socialistická ideologie vstupovala jak do formy, tak do obsahu – objevily se třeba dětské 

tituly prosazující kolektivizaci.58 Ani po stránce literární nebyla většina nově vznikajících 

děl příliš zdařilá, často je vytvářeli mladí autoři bez předchozí zkušenosti. Že tyto dětské 

knihy zpravidla vyšly pouze v jednom vydání a dnes jsou už úplně zapomenuty, mluví 

samo za sebe.59 Nutno však říci, že velmi záleželo na individuálním přístupu pracovníků 

nakladatelství, ideologií nasáknutá dětská kniha nebyla nutně jedinou možností.60 Navíc 

byly opětovně publikovány tituly ilustrované v meziválečné době těmi umělci, kteří se 

drželi „realistické“ linie v ilustraci či folklórních námětů (Trnka, Bouda, Svolinský, Tichý).61

Toto, pro nově vznikající dětskou ilustraci značně nepříznivé, období trochu polevilo 

ve své rigiditě po projevu ministra kultury Václava Kopeckého na plenárním zasedání 

ÚV KSČ v prosinci roku 1953. Ministr se v něm vymezil vůči „socialistům-sucharům“ 

a vůči „šedivosti a chmurnosti“ v umění. Socialismus podle něj neměl znamenat absenci 

emocí, humoru a lidskosti. Kopeckého projev byl reakcí na zmatení společnosti po procesu 

s Rudolfem Slánským, kdy se ukázalo, že chybovat mohou dokonce i příslušníci nejvyšších 

politických kruhů. Po ministrově řeči na výše zmíněném zasedání začal do ilustrace 

a novinové kresby pomalu a zvolna pronikat humor, ovšem pouze v podobě lehké satiry 

kritizující nevýznamná pochybení např. ve vedení podniků či družstev. O žádné větší 

umělecké volnosti však nemohla být řeč.62

55 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 15
56 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 11
STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 52
57 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 52
58 například: SEKORA, Ondřej, 1951. O traktoru, který se splašil. Praha: SNDK.
59 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 52
60 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 15
61 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 52
62 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 39-43
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Až po Stalinově smrti a následné kritice kultu osobnosti Nikitou Chruščovem (XX. sjezd 

KSSS, 1956) bylo možné projevit nesouhlas s dosavadním uspořádáním v oblasti umění 

a kultury. Výtky zazněly například na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů, který 

se konal v týdnu mezi 22. a 29. dubnem roku 1956.63 V reakci na tyto hlasy nastaly změny, 

jakými byly například nové možnosti zakládat tvůrčí skupiny mimo Svaz československých 

výtvarných umělců (do té doby nemožné), nebo otevření ještě většího prostoru pro humor 

v kresbě. Svobodnější styl, blížící se (i prvorepublikové nebo zahraniční64) karikatuře, byl 

opět povolen.65 Posun to byl velký jen v porovnání s podmínkami umělecké tvorby v období 

od únorového převratu do Kopeckého projevu. Pro knižní ilustraci zavládla přívětivější 

atmosféra až v další dekádě.

Kromě politických sjezdů a projevů byla důležitým mezníkem ve vývoji československé 

ilustrace, zejména té dětské, mezinárodní výstava Expo 58 v Bruselu. Velkou část 

pozornosti tam k sobě poutaly instalace Strom pohádek Jiřího Trnky a výstava knih pro 

děti z produkce SNDK, z nichž některé byly k dispozici v cizojazyčných mutacích (také zde 

byly knihy z Artie, viz podkap. 4.3.3). Československé knihy pro děti ilustrované Ladou, 

Alšem, Svolinským, Trnkou a Sekorou byly nakonec oceněny Velkou cenou Expa, a celý 

pavilon získal Zlatou hvězdu (svůj podíl na tomto úspěchu mělo samozřejmě i užité umění, 

zejména sklo, nebo audiovizuální experimenty Polyekran a Laterna Magika). Dětské knihy 

z Československa pak mohly být poprvé od konce války prezentovány na zahraničních 

veletrzích na západ od železné opony (Brémy, Hamburk).66

63 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 45
64 Karikatury a jiné nepříjemnosti, výstava žáků A. Hoffmeistera, 1957, 
viz RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 58
65 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 11, 45-49
66 Tamtéž, str. 63-64
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2.2.5) Hra a experiment v ilustraci šedesátých let 

Šedesátá léta přinesla uvolnění v kulturním i společenském životě, a také v oblasti knih 

pro děti. Nově nastupující generace ilustrátorů upustila od nutnosti odkazovat v ilustraci 

na skutečný svět, vycházet pouze z každodenní reality. Naopak, začala upřednostňovat 

vlastní, osobitou interpretaci textu. V ilustracích pracovala s náznakem a s představivostí, 

jak vlastní, tak čtenářovou. Tím se lehce vymezila proti socialistickému realismu a jeho 

důrazu na didaktičnost.67 Přesto ji nelze charakterizovat jako nějaký jednotný styl, naopak, 

byla velmi různorodá, rozvrstvená.

Dětská ilustrace byla rovněž prostorem pro seberealizaci umělců, kteří svou volnou 

tvorbu příliš nemohli vystavovat, jakými byli např. Milan Grygar, Květa Pacovská a další. 

Na stránky dětských knih pronikly prvky moderního umění, výtvarné experimenty 

a inovace. „Široká škála výrazových prostředků“ se navíc rozrostla o různé interaktivní 

prvky jako součásti knížek. Objevily se knížky-hračky, vybízející k aktivnějšímu zapojení 

malého čtenáře.68 Někdy se typografie snoubila s ilustrací a společně tvořily promyšlené 

rozvržení stránek (Seydl, Pacovská).69 Někdy byla plocha stránky rozdělena do několika 

polí či plánů, které měly různé významy a vzájemně na sebe působily.70 Na stránky knih 

se vrátila koláž, dosud spojená s negativně vnímanou meziválečnou avantgardou.71 Byl to 

odraz obecnějších „změn ve společnosti ve vztahu k dětem.“72 Bylo upuštěno od povinnosti 

naplnit dětskou knihu skrz na skrz „budovatelským“ a didaktickým obsahem. Knihy, 

ale také časopisy a televizní pořady pro nejmladší generaci, mohly (a měly) být zábavné 

67 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 61-63
68 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 109
69 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 76
70 Což mohlo být inspirováno i výše zmíněným bruselským Polyekranem, 
viz RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 64
71 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 59-60, 109
72 Tamtéž, str. 112
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a přitažlivé, nejen přísně výchovné. V novinové kresbě se začal výrazněji uplatňovat humor 

beze slov, hovořící čistě vizuálním jazykem, anekdoty vyprávěné obrazem.73

Československá dětská kniha „nové vlny“ vynikala „bohatostí a rozmanitostí,“ její 

kvality byly oceňovány na mezinárodních výstavách. Československo jako první ze 

zemí socialistického bloku založilo českou sekci Mezinárodního sdružení pro dětskou 

knihu (IBBY, jedna z nejprestižnějších cen udílených ilustrátorům).74 Toto sbližování se 

zahraničím ovšem nemělo dlouhého trvání.

2.2.6) Normalizace: konec nové vlny a návrat do starých vod

Leccos ze svěžích a hravých přístupů, které se objevily v dětské ilustraci šedesátých let, 

ukončila normalizace. Z pohledu nové politické garnitury nešlo o zlatou éru, ale o „živelný 

a disproporční vývoj [v druhé polovině 60. let] a postupně narůstající anarchii, liberalismus 

a komercionalizaci,“ o „bagatelizaci pokrokových tradic v umění.“75 V jistém smyslu byl 

tento politický program návratem na začátek, do padesátých let. Tak například František 

Holešovský, významný, ovšem zdá se, že také režimu poplatný teoretik dětské ilustrace, 

zařadil do své knihy Ilustrace pro děti: Tradice, vztahy, objevy kapitolu O hodnotách 

naruby: brak a kýč v ilustraci pro děti, v níž místy velice nevybíravým způsobem potírá 

nejen prvorepublikový brak a kýč, ale také americký komiks. Kniha vyšla v roce 1977. 

Nakladatelé zažívali nepříjemné časy. Autory svých knih museli pečlivě vybírat, nebylo 

totiž jasné, jestli připravovaná kniha nebude nakonec zakázána z důvodu nevhodného 

tvůrce, třeba spisovatele, který emigroval, nebo který se příliš angažoval v období před 

srpnem 1968. Proto bylo opět jistější publikovat starší, již osvědčená díla.76

73 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 77
STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 76
74 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 77
75 Národní archiv v Praze, fond Ministerstva kultury ČSR (995), č. kartonu 93, Zpráva o současné situaci 
v nakladatelské oblasti a knižním obchodě v ČSR
76 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 91
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Po srpnu roku 1968 nebylo snadné vtipkovat, rozhodně ne v rámci novinové kresby. 

Pokud se humor mohl někde dále rozvíjet, bylo to na poli dětské knihy (např. Jiří 

Šalamoun, Adolf Born).77 Popření experimentu, náznaku a představivosti šlo ruku v ruce 

s opětovným důrazem na příběh, na dějovost. Ovšem „návrat k tradiční dějové ilustraci 

už byl pro většinu ilustrátorů nepřijatelný.“78 Určitá míra inovace a objevování se tedy 

projevovala v oblasti narativních ilustrátorských technik – výtvarníci se při vyjadřování 

příběhu často nechávali inspirovat postupy animovaného filmu a v ilustracích používali 

obrazové sekvence, náznaky pohybu, deformaci postav (opět např. Jiří Šalamoun). Jinou 

podobu ilustrace mohla představovat precisní vědecká kresba, vyvážená do zahraničí Artií 

a v zahraničí také oceňovaná. Odlišným žánrem byla také obrazová složka dobrodružné 

literatury, zdůrazňující reálie, ale zároveň opouštějící realistickou kresbu a směřující 

k vlastní neotřelé stylizaci (inspirované např. starými grafikami).79

Podle autorky Příběhu české ilustrované dětské knihy „se nová vlna vyčerpala“.80 Ve 

zkoumání hranic ilustrace už nebylo kam dále zajít. Blanka Stehlíková má pravdu spíš 

ve druhé části svého shrnutí, jak se předsrpnová ilustrace přerodila do té normalizační. 

Poznamenává, že do vývoje vizuální stránky knih nemusí zasahovat pouze autoritářský 

stát, ale její podobu ovlivňují čtenáři sami, svou volbou titulů, svou oblibou standardnější, 

průměrnější podoby ilustrace na úkor té avantgardní. Možná i tento proces, výběr čtenářů, 

způsobil, že tendence šedesátých let z dětské knihy vymizely. Až v současné době jsou 

znovu vyhledávány, Květě Pacovské, Milanu Grygarovi, Zdeňku Seydlovi a dalším jsou 

pořádány výstavy a jejich knihy se stávají předmětem zájmu sběratelů. 

Generaci nové vlny navíc nezastoupila žádná další, místo mladých ilustrátorských 

debutantů nakladatelství v naprosté většině vydávala ilustrace starších, osvědčených 

umělců.81 Výjimkou je například Markéta Prachatická (narozená 1953), jejíž kresby 

77 Tamtéž, str. 81
78 Tamtéž, str. 91
79 Tamtéž, str. 91-96
80 Tamtéž, str. 96
81 Tamtéž
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se začaly v knihách objevovat na konci sedmdesátých let a jsou vydávány dosud.82 

Ilustrátorčino skutečné jméno zní Kolíbalová, své ilustrace ovšem mohla uveřejňovat 

pouze pod pseudonymem.83

Obecně měla československá ilustrace vždy širší pole působnosti, než jen stránky knih 

a časopisů.84 Zasahovala také na obaly výrobků, na státem zadávané propagační materiály, 

na viněty krabiček od sirek, které se stávaly sběratelskými artikly. Ovšem vnímat dobu 

socialistického Československa jako období rozkvětu ilustrace by bylo velmi zavádějící. Na 

jejím rozsahu a rozmanitosti měly podíl jevy přízemnější (nedostatek jiných prostředků, 

jakými ztvárnit reklamní materiály) nebo naopak skrytější, hlubší a temnější (někteří 

umělci nemohli prezentovat svou volnou tvorbu, proto se uchýlili k užité grafice, například 

k ilustraci).

Vývoj československé ilustrace po roce 1989 není pro osobu Vojtěcha Kubašty, který 

zemřel roku 1992, příliš relevantní. Následující podkapitola bude proto popisovat, jak lze 

Kubaštovu tvorbu zasadit do výše popsaného rámce dějin české ilustrované knihy pro děti.

 

2.2.7) Kubašta v kontextu dějin československé ilustrace pro děti

Kubašta byl činný v období od závěru třicátých let až do své smrti pár let po sametové 

revoluci. Co se týká počátků jeho tvorby, vycházel spíš z „realistické“ linie prvorepublikové 

ilustrace (jak ji popisuje Blanka Stehlíková v Příběhu české ilustrované dětské knihy85 

a podkapitola 2.2.2 tohoto textu). Zcela jistě to platí o všech jím ilustrovaných pragensiích.

82 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 96
KOLÍBAL, Stanislav, GOODING, Mel a FREISLEBEN, Zdeněk, 2017. Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, 
Markéta Prachatická: Ilustrace a portréty. Str. 102
83 Otcem Markéty Kolíbalové Prachatické je Stanislav Kolíbal, který v době, kdy začala ilustrovat knihy, 
nesměl vystavovat svá díla. 
Viz: RAIMANOVÁ, Ivona, 2018. Stanislav Kolíbal: O umělci. Artlist: Centrum pro současné umění Praha 
[online]. Praha: Centrum pro současné umění Praha [cit. 2018-12-31]. 
84 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 11
85 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 26
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Později „realismus“ poněkud opustil, ale reálie z jeho ilustrací nezmizely – i nadále 

v nich využíval například své skici venkovských stavení a jejich vybavení (srov. například 

s Květou Pacovskou, Zdenkem Seydlem, jejichž uchopení skutečného světa je odlišné). 

Jeho doménou se stala pohyblivá kniha a typickými rysy jeho stylu byla zářivost barev, 

veselost a vtip, emotivní výrazy tváří, ale také množství detailů a reálií.

Na jednu stranu se zdá, že Kubaštova tvorba docela zapadá do dění v oblasti dětské 

knihy a dětské kultury obecně, jaké probíhalo v Československu od druhé poloviny 

padesátých let do srpna 1968, s jeho důrazem na hru a na zábavnost. Na druhou stranu stojí 

v nelichotivé pozici na jakémsi ostrůvku mezi avantgardními postupy československých 

dětských ilustrátorů nové vlny, kteří byli ve svém výtvarném výrazu osobití a neotřelí, 

a didaktickými ilustrátory či těmi, kteří se drželi socialistického realismu a kterým 

v krajním případě šlo o „boj“ proti kýči a západem inspirovaným uměleckým tendencím. 

Kubaštovy ilustrace jsou zkrátka poněkud líbivé, a tato jejich povaha vyčleňovala Kubaštu 

z jakéhokoli zařazení mezi jednotlivé skupiny československých ilustrátorů. Jak píší Ryška 

a Šrámek: „Roztomilé plastické postavičky příliš upomínaly na předúnorové ‚výdělečné 

kýče‛, takže nakladatelství Artia raději vyváželo Kubaštovy ‚pop-up books‛ ve statisícových 

nákladech do celého světa (…).“86

To, že Kubašta nezapadá mezi dnes oceňované tvůrce nové vlny, ovšem neznamená, že 

nemá k dějinám československé ilustrace co přidat. Vojtěch Kubašta si nehraje s originálním 

rozdělením stránky barevnými plochami a liniemi, on prostor skutečně konstruuje, a to 

spíš v duchu lineární perspektivy, nežli Polyekranem inspirované avantgardy šedesátých 

let. Více o této složce jeho ilustrací a o jeho výtvarném stylu všeobecně bude řečeno v páté 

kapitole.

86 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 111
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3) Život Vojtěcha Kubašty

3.1) Dětství, studia, architektura 

Je třeba říci, že ačkoliv se Vojtěch Kubašta svou tvorbou prezentoval jako hrdý Pražan 

(kterým ostatně po většinu života byl), jeho rodným městem byla Vídeň.87 Kubaštův otec 

Vojtěch zde byl zaměstnán jako úředník v české bance Pětidomy. Pocházel ovšem z jižních 

Čech, kde původně působil jako lesnický adjunkt na panství knížete Schwarzenberka. 

Knížecí podpora mu umožnila studium v Českých Budějovicích, což mu nejspíš pomohlo 

najít dobré místo v hlavním městě. Jeho žena Adéla byla původem z Vysočiny, ze sklářského 

prostředí, ale ve Vídni pracovala v malé prodejně s textilem, která patřila její matce.88 

Kubaštovi (obr. 2) tedy byli jednou z mnoha českých rodin usídlených ve Vídni, avšak 

odešli z ní, jakmile skončila první světová válka a byl ustanoven československý stát.89

Vojtěch Kubašta pak od čtyř let vyrůstal v městské části Praha 5, a v jejím rámci žil 

vlastně po celý čas až do své smrti. První dům, ve kterém se Kubaštovi usídlili, byla vila 

v Jinonickém údolí.90 Kubašta absolvoval České státní reálné gymnázium na Santošce.91 

87 Narodil se zde 7. října 1914. 
88 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Vojtěch Kubašta – Souborná výstava k 75. narozeninám: 
Galerie d Praha, 21. prosinec 1989 až 21. leden 1990. Str. „1“ - chybí paginace, čísla stran budou proto 
uváděna v uvozovkách. 
89 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Utajený kouzelník Vojtěch 
Kubašta (1914-1992). Str. 6
90 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Souborná výstava k 75. narozeninám. Str. „1“
Údajně šlo o vilu Božínku patřící cestovateli Albertu Vojtěchu Fričovi. To je buď mylné tvrzení, nebo by zde 
Kubaštovi museli pobývat během jedné z jeho cest. Frič nechal vilu postavit roku 1911 a žil v ní až do své 
smrti roku 1944. V roce 2005 byla budova zbourána. Viz: SCHREIBEROVÁ, Jarmila a Hugo SCHREIBER, 
ed., 2006. Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5: příběhy nevšedních životů. Str. 88
91 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Utajený kouzelník Vojtěch 
Kubašta (1914-1992). Str. 6
KNÍŽÁK, Milan, 2005. Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku: 
Svazek 1. (A-L). Str. 503
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Zde jej učil kresbu akademický malíř Oldřich Homoláč.92 V katalogu k Souborné výstavě 

k 75. narozeninám na Homoláče Kubašta vzpomíná jako na člověka, který mu „dal celkový 

pohled na kumšt“ a „naučil jej vidět světlo“. Kromě učitele kresby Kubaštův výtvarný projev 

v dětství formovaly především ilustrace Artuše Scheinera, Hanuše Schweigera, Jaroslava 

Panušky a Mikoláše Alše.93 

Po maturitě v roce 1931 docházel Kubašta rok na abiturientský kurz na obchodní škole 

v Resslově ulici. Jeho otec si přál, aby studoval práva, nakonec ale ustoupil a jeho syn 

zahájil studium architektury na Českém vysokém učení technickém.94 To bylo v roce 1933. 

V roce 1938 získal titul inženýra architekta.95

„Architektura mi dala pro život mnoho. Samotná škola měla tehdá umělečtější ráz 
než dnes, vzpomíná Vojtěch Kubašta. Byl tam Blažíček [Oldřich],96 který nás učil 
kreslit, Folkman, který učil modelovat, Vávra na dekorativní kreslení, Engel [Antonín] 
přednášel stavbu měst, profesor Zdeněk Wirth v nás zapálil zájem o památkovou péči 
a vůbec nejmilejší byl profesor dějin umění V. V. Štech.“97 

Na architektuře Kubaštu vyučovaly osobnosti, které zřejmě měly na jeho další osudy 

a tvorbu značný vliv. Profesor Wirth například na počátku války oslovil své (bývalé) žáky, 

aby dokumentovali mizející vesnickou architekturu. Po tři roky tak asi šedesát studentů 

jezdilo na kole po venkově a kreslilo a fotilo vesnická stavení, jejich okolí a vybavení. Mezi 

nimi byl i Vojtěch Kubašta.98 Kresby z těchto dob pak tvořily součást Kubaštova vizuálního 

92 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989.  Souborná výstava k 75. narozeninám. Str. „1“
93 Tamtéž
94 Tamtéž, str. „2“
95 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „12“
BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 7
96 Právě Blažíček Kubaštu možná nasměroval k výtvarnému umění. 
Viz: BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 7
97 Václav Vilém Štech, spolu s profesorem Wirthem vyučoval dějiny umění a památkovou péči. Wirth byl 
kunsthistorik a památkář, organizoval úsilí o záchranu pražských pamětihodností. 
Viz: BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 7
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 26
Kubaštův citát je ze stránek katalogu Škodových:
ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „2“
98 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „2“
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archivu, z nějž čerpal inspiraci pro své ilustrace. Stejně tak v něm měly své místo skici z cest 

po Balkánu a Istanbulu, na něž se mladý architekt vydal po svém absolutoriu (vlastně šlo 

o typické studijní cesty po světě, které slouží jako pokračování či rozšíření studia) a které 

ukončila druhá světová válka.99

Ještě na studiích na architektuře se Kubašta seznámil se třemi spolužáky, s Robertem 

Ječným, Rudolfem Ungerem a Janem Hirdem Pokorným (obr. 3), se kterými si velmi 

rozuměl. Dokonce do takové míry, že tato čtveřice zpracovávala a odevzdávala všechna 

zadání společně. Skupina Čtyřlístek100 fungovala tak, že měl každý ze studentů na starosti 

určitou stránku projektu: Ječný pečoval o organizační záležitosti, Unger a Pokorný101 

o technickou stránku návrhů. Kubašta, což je příznačné a pro jeho další cesty důležité, se 

staral o výtvarnou podobu projektů, o jejich výsledné ztvárnění a vystavování.102

Po skončení studia si čtveřice přátel a kolegů založila společný projekční ateliér. Díky 

kontaktům otce Jana Hirda Pokorného, pracujícího pro Škodu, se dostali k zakázkám jako 

byl například návrh na stanici metra.103 V této době se zdálo, že bude Kubašta působit 

v oblasti interiérové či dekorativní architektury.104 Zakázek však bylo na sklonku třicátých 

let v Československu poskrovnu. Po propuknutí války mladí architekti činnost svého 

ateliéru ukončili.105

Než byla z nařízení okupačních sil v roce 1944 zavřena, byla dalším pracovištěm Vojtěcha 

Kubašty Rotterova škola v Praze.106 V jejích ateliérech V Tůních Kubašta vyučoval reklamní 

grafiku. Po zrušení školy našel místo ve firmě Baklax na Balabence ve Vysočanech.107 

99 Tamtéž, str. „3“
100 Není jasné, do jaké míry to byl jejich oficiální název, a do jaké přezdívka.
101 Později emigroval do New Yorku, kde se stal profesorem architektury na Columbijské univerzitě, 
zemřel v roce 2008, ale jím založený projekční ateliér působí dodnes. 
Viz: Staff: Jan Hird Pokorny, 2018. Jan Hird Pokorny Associates [online]. New York: Jan Hird Pokorny 
Associates. http://www.jhpokorny.com/jan_hird_pokorny_in_memoriam.php
102 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 7
103 Tamtéž
104 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „3“
105 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 7
106 RUBIN, Ellen G. K., 2013. Pop-ups from Prague: (...). Str. 16
107 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „3“
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V katalogu Heleny a Eduarda Škodových Kubašta vzpomíná, že šlo o malou továrnu na 

výrobky z plastických hmot, a že jeho úkolem bylo tyto předměty navrhovat. Také se staral 

o jejich propagaci. Věk plastových materiálů teprve začínal, v Baklaxu vznikalo například 

plastové nádobí. Ve firmě, která se později přejmenovala na Plastiku, zůstal Kubašta do 

konce války.108

3.2) Práce pro divadlo a začátek ilustrátorských a grafických prací

Během války se Kubašta namísto architektury začal věnovat jiným typům zakázek. K tomu 

také přispělo několik setkání s lidmi působícími v umělecké sféře. Prvním člověkem, 

který ovlivnil Kubaštovu kariéru, byl Čeněk Sovák, vedoucí loutkového divadla působícího 

při Domě Jana Amose Komenského v Praze na Santošce.109 Pro jeho potřeby navrhoval 

Kubašta kulisy, dekorace a kostýmy.110 V roce 1942 pro divadlo vytvořil malovanou oponu 

(obr. 4).111 Sovák byl rovněž autorem knih pro děti o ježkovi Pícháčkovi (což byla jedna 

z loutek v jeho smíchovském divadle), které Kubašta graficky upravoval a ilustroval.112

Sovákovy knížky vydával nakladatel Doležal v Červeném Kostelci. Kubašta s ním 

začal spolupracovat a vtiskl tak svůj výtvarný rukopis i dalším titulům, nejen od Sováka 

(například Veselé vyprávění dětem Vlasty Buriana). V téže době upravoval knihy, 

108 Tamtéž, str. „4“
109 Divadlo bylo založeno v roce 1932, Čeněk Sovák se stal principálem r. 1933. Válka činnost divadla 
ukončila a po válce již nebylo neobnoveno. Kubašta zde podle svých slov působil už při studiu na ČVUT, 
spolu s ním zde jako architekt pracoval spolužák Rudolf Ječný.
Viz: KNÍŽÁK, Milan, 2005. Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku: 
Svazek 1. (A-L). Str. 503
VALENTA, Jiří, ed., 2010. Malované opony divadel českých zemí. Str. 345
110 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „8“
111 Tamtéž
VALENTA, Jiří, ed., 2010. Malované opony divadel českých zemí. Str. 345
112 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 8
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 25
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tzv. špalíčky (pragensie), také v nakladatelství Vladimíra Žikeše.113 Se Žikešem Kubaštu 

seznámil opět Čeněk Sovák. První špalíček – Staropražské senzace – vyšel, když byl 

Kubašta ještě studentem architektury, v roce 1937. Následovalo jich pak dalších jedenáct. 

Autorem textu byl ve všech případech historik a archivář Antonín Novotný, který důsledně 

trval na tom, aby Kubašta historické pražské reálie vypodobnil opravdu věrně. Díky 

tomu, že dostál Novotného požadavkům na precisnost, na sebe Kubašta upozornil další 

nakladatele. Například právě Doležala, který mimo jiné vlastnil „vynikající litografickou 

dílnu.“114

Vzájemnými vztahy mezi nakladateli se kolem Kubašty vytvořila síť pracovních 

známostí. V té době byla jeho proměna z architekta, byť od počátku výtvarně zaměřeného, 

v ilustrátora a grafika téměř dokončena. Završil ji spisovatel, podporovatel umění a ředitel 

nakladatelství Aventinum Otakar Štorch-Marien, se kterým se Kubašta seznámil v roce 

1942, když pro Doležala upravoval a ilustroval Pohádky tisíce a jedné noci. Kubaštu 

známému nakladateli zároveň doporučil Žikeš.115

3.3) Aventinum

Otakar Štorch-Marien znal Žikešovy špalíčky a zaměstnal Kubaštu jako svého dvorního 

grafika v druhém, po válce obnoveném Aventinu. Začali však spolupracovat už dříve. Podle 

Štorch-Marienových vzpomínek mu Kubašta, spolu s nakladatelovým dobrým přítelem, 

fotografem Jaromírem Funkem, „pomohl překonat válečnou dobu.“ Během okupace 

Kubašta pro Štorch-Mariena vytvořil „čtyři malované, na lepence nalepené obrázky, 

113 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 8
114 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „5“
JANOUCH, Ladislav, 2014. 100x Vojtěch Kubašta: Galerie Klementinum – Výstavní sál, 18.9.2014 - 
9.11.2014. Str. „1“ (není paginace)
115 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „4“
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vložené do měkkého přebalu s titulem Od rána do večera.“116 Štorch-Marien využil toho, 

že na podobné publikace stačila pouze obrázková censura. Listy doprovázel text Čeňka 

Sováka. Tento postup s Kubaštou ještě jednou zopakovali v podobě obrázkové knížky 

o osmi listech z lepenky Zvířátka sportovci od jara do zimy. Dětské knihy byly vzácné, 

a tak se Zvířátka dobře prodávala.117 

V posledních třech letech do konce války si dvojice nakladatel-ilustrátor troufla na 

významnější počin. Postupně vydali několik litografických, ručně kolorovaných cyklů 

o pěti grafických listech s tématem pražských památek.118 O distribuci se starali bývalí 

zaměstnanci Aventina (soubory grafik nebyly vydány v nakladatelství jako takovém, v té 

době neexistovalo).119 Grafické cykly byly provedeny kvalitní technikou na dobrém papíře 

a s velkým podílem ruční práce. Proto byla jejich cena značně vysoká. Nicméně publikace 

Loretánská meditace (1943), Melancholie Strahova (1944) a Valdštejnský palác (1944) 

měly značný obchodní úspěch, a to i přestože byla válka.120 Než byl dokončen poslední 

cyklus, Klementinum,121 válka skončila, a tak mohl vyjít již oficiálně, v rámci tzv. druhého 

Aventina. V tomto nakladatelství se ovšem Kubašta nevěnoval jen výše zmíněným výtvarně 

zaměřeným titulům, ale také vtiskl tvář celé edici Anglo-americká knihovna.122 Aventinu 

vlastně vytvořil celý vizuální styl, navrhl mu nové logo, upravoval propagační materiály 

a jiné drobné tiskoviny.123

116 ŠTORCH-MARIEN, Otakar, 1993. Tma a co bylo potom: Paměti nakladatele Aventina, 3. díl. Str. 247
117 Tamtéž
Titul byl publikován beze jmen nakladatele i autora. Kvalitní ofsetový tisk zajistil Doležal.
118 Podle Dagmar Vrkljan-Kubaštové, dcery Vojtěcha Kubašty, některé tisky kolorovala Kubaštova sestra 
Jarmila.
Viz: FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 26
119 ŠTORCH-MARIEN, Otakar, 1993. Tma a co bylo potom: (…). Str. 248
120 Ke grafickým cyklům napsali úvodní texty Jiří Karásek ze Lvovic (Loreta, Strahov) a Zdeněk Wirth 
(Valdštejn).
Viz: ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „2-4“
BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 8
121 Úvodní slovo Zdeněk Kalista.
122 Vycházela v letech 1946-1948 a obsahovala 20 svazků. 
Viz: ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „4“
123 Tamtéž, str. „6“
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Byl to opět Vladimír Žikeš, kdo Vojtěcha Kubaštu přivedl k další práci, a to na Slovensko ke 

„státní turistické agentuře“ Slovtour.124 Pro ni Kubašta vytvořil logo, které používala třicet 

let, řadu turistických materiálů (brožury, pohledy, nálepky, jízdní řády), upozorňujících na 

slovenské přírodní a kulturní památky, ale i knižní ilustrace do připravovaných publikací.125

Než byla rok po komunistickém převratu soukromá nakladatelství zrušena a ustanovena 

nakladatelství státní, vyšlo ještě ve Vyšehradu první české vydání Medvídka Pú 

s Kubaštovými ilustracemi.126 Pak už nemohl Vojtěch Kubašta spolupracovat s žádným 

z prvorepublikových vydavatelů. Proto místo tvorby knižních ilustrací navrhoval papírové 

reklamní předměty pro Československou obchodní komoru. Jednalo se o tiskoviny 

propagující např. značky Tesla, Koh-i-noor či Pilsner Urquell. Tyto reklamní materiály 

předznamenávaly jeho budoucí působení v Artii. Za prvé byly určeny pro zahraniční trh 

a za druhé do nich Kubašta již vkládal jednoduché prostorové prvky.127

3.4) Hýbačky z Artie a dalších nakladatelství

V roce 1953 Kubašta z vlastního popudu vytvořil svou první pohyblivou, prostorovou 

knihu pro děti (pravděpodobně šlo o Červenou karkulku128) a představil ji nakladatelství 

Artia. Nakladatelství již mělo zkušenost s jeho papírovým betlémem, rovněž v pop-up 

formě.129 Na dotaz Otakara Štorch-Mariena, který je tlumočen v jeho knize Tma a co bylo 

potom, jak se Kubašta dostal k prostorovým leporelům, ilustrátor odpověděl, že přes práci 

124 Žikeš měl na Slovensku důvěrné konexe, protože byl členem slovenského národního povstání.
ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „6-7“
125 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 29
ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „7“
126 Ellen Rubin se podivuje, že knížka ze Západu vyšla ještě v roce 1949, po únorovém převratu. 
Vysvětlením může být, že ji stačili vydat, než vešel v platnost zákon o nakladatelstvích.
ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „7“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 27
127 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 9
128 Magic and Passion in Portland, 2010. Movable Stationery, 18(4). Str. 17
129 Tamtéž, str. 49
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na skládacím betlému pro firmu Ars z Jaroměře.130 Tato papírová dekorace šla do výroby 

už v roce 1948, ale kvůli nakladatelskému zákonu z roku 1949 byl výrobní proces přerušen. 

Betlémy pak byly dokončeny až v roce 1953, a to nikoliv v rámci podniku Ars, ale pod 

hlavičkou Artie. A tak byla započata Kubaštova spolupráce s ní.131

Nakladatelství Artia Kubaštův návrh přijalo, ovšem pod podmínkou, že bude jeho 

prostorová pohádka publikována pouze v zahraničí.132

První Kubaštovy prostorové knihy (tvůrce sám je nazýval hýbačky) byly konstrukčně 

jednoduché – vystupujícím prvkem byl často prostý kvádr. Postupem času Kubašta 

podobu svých pohyblivých knih zdokonaloval a přidával další a složitější prostorové kreace 

z papíru. Vrcholem v inovacích pohádkových leporel je pak, podle autorů katalogu Souborná 

výstava k 75. narozeninám, technika „šikmých lomů“ (tedy jakýchsi postranních kulis 

ilustrované scény – více o konstrukci knih bude řečeno v šesté kapitole tohoto textu).133

Ještě dále se v rámci papírového inženýrství dostal s tzv. panaskopickými modely.134 Jde 

o knihy velkého formátu o malém počtu stran, z nichž se po rozložení jedné z dvoustran 

do roviny (do úhlu sto osmdesáti stupňů) vztyčí složitě propracovaný papírový objekt – 

například středověký hrad, raketoplán na odpalovací rampě nebo slavná loď Santa Maria, 

na které Kryštof Kolumbus doplul k americkým břehům (obr. 5). Poslední zmiňovaná 

publikace sloužila japonským dětem jako školní pomůcka při hodinách zeměpisu 

a dějepisu.135 Jiný panaskopický model – Mekka – vznikl v roce 1977 na soukromou 

objednávku z Íránu (obr. 6). Text byl v perštině ( fārsī). Zvláštností tohoto Kubaštova 

prostorového díla je, že v ilustracích použil fotografie, čemuž se jinak při své práci spíše 

vyhýbal.136

130 Na produkci se také podíleli nakladatelé Doležal z Červeného Kostelce a Steinbrenner z Vimperka.
Viz: ŠTORCH-MARIEN, Otakar, 1993. Str. 249
131 ŠTORCH-MARIEN, Otakar, 1993. Str. 249
132 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 9
133 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „8“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 30
134 Toto označení je převzato z angličtiny.
135 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „9“
136 RUBIN, Ellen G. K., 2013. Str. 23
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Pohyblivé dětské knihy Vojtěcha Kubašty putovaly do zemí Evropy, Asie a Severní 

Ameriky a jejich distribuce nakonec vedla i k tomu, že byla Artia oslovena, aby vyráběla 

prostorová leporela pro Walta Disneyho (více bude řečeno v podkapitole 4.3).

Přestože Artii plynuly z Kubaštovy práce značné zisky, výroční publikace, vydaná při 

příležitosti dvaceti let činnosti nakladatelství, se o něm nezmiňuje.137 To ale není zas tak 

zvláštní, neboť v publikaci Česká kniha a svět jde o připomenutí dějin české knihy jako 

takové, od počátků její historie do začátku sedmdesátých let, a ze současných ilustrátorů 

knih pro děti jsou v ní jmenováni pouze čtyři, Jiří Trnka, Karel Svolinský, Cyril Bouda 

a Ludmila Jiřincová.138 Navíc v publikaci k pětatřicátému výročí Artie Kubašta uveden 

je.139 Zarážející je spíše fakt, že se o něm nezmiňují přehledy sepsané teoretiky soudobé 

ilustrace.140

Kromě toho, že některé Kubaštovy pohyblivé pohádky z Artie nakonec vyšly i v češtině 

a mohly být zakoupeny v československých knihkupectvích, publikovalo tři originální 

prostorové pohádky v českém jazyce, zkonstruované a ilustrované Kubaštou, také 

nakladatelství Orbis (později Panorama). Mimo to, že k nim verše napsala Ljuba Štíplová, 

spojuje tituly O nemytém dráčkovi (1980), Jak se lev zatoulal (1980) a Mouřenínská 

pohádka (1980) pražská tematika. V nakladatelství Mladé Letá měl zase úspěch Malý 

domeček plný koleček neboli Hodinky. Od roku 1956 vyšel více než desetkrát, přičemž 

celkově jeho náklad dosáhl několik set tisíc výtisků.141

Kubašta tedy rozhodně nebyl v Československu zakázaným autorem, přestože ideologicko-

teoretické důvody k tomu vedoucí by se alespoň zkraje padesátých let určitě našly (viz 

pátou kapitolu tohoto textu). Často zmiňované jsou jeho výtvarné doprovody naučných 

137 Jak upozorňují:
BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 9
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 32
138 BOHATCOVÁ, Mirjam, 1973. Česká kniha a svět.
139 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 50
140 Například knihy Blanky Stehlíkové Současná ilustrace dětské knihy (1979, Odeon) a Ilustrace (1984, 
Odeon), obsahující medailony v té době činných československých ilustrátorů.
141 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „9“
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knih pro děti Už vím, proč (Albatros, 1979, 1980) a Zákulisí velkoměsta (Albatros, 1982), 

vysvětlující řadu přírodních jevů, pracovních postupů, průmyslových výrobních procesů 

a podobně. Svými ilustracemi Kubašta také přispíval do časopisů Pionýrská stezka a Věda 

a technika mládeži. Že v této oblasti ilustrátorské práce využil svých technických znalostí, 

je zcela zjevné.142

3.5) Kubaštův osobní život

V roce 1944 se v Loretě na Hradčanech stala Kubaštovou ženou Helena Šafaříková. Od 

roku 1945 žili na smíchovském nábřeží, ve Vltavské ulici č. 2. Manželům se postupně 

narodily dvě dcery, v roce 1945 Helena a o dva roky později Dagmar (obr. 7).143 Rodinný 

život Vojtěcha Kubašty byl však zřejmě poněkud nesnadný. Jeho spolužák z architektury 

Jan Hird Pokorný v rozhovoru s Ellen Rubin, spoluautorkou floridského katalogu, vyslovil 

názor, že Kubaštova žena byla „zvláštní a panovačná“ a že byla „nepříjemným členem 

domácnosti“ („a difficult presence in the household“).144 Tvrzení Kubaštova blízkého 

přítele však nemusí být relevantní. O něco více vypovídající je údaj, že Helena Kubaštová 

svému muži k sedmdesátým narozeninám věnovala hřbitovní místo. Kubašta reagoval 

v jazyce vizuálním – nakreslil svou ženu jako ježibabu obklopenou všemožnými strašidly 

a zápornými bytostmi (obr. 8).145 Podobně výtvarně glosoval i různé další události 

jako narození vnoučete, výjimečný přílet své dcery, žijící v zahraničí, s dětmi do Prahy 

a podobně. Vlastně tak „ilustroval svůj soukromý život.“146

142 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 9
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 34
143 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 28, 32
144 Tamtéž, str. 28
145 Tamtéž, str. 37, 100
Znázornění Kubaštovy manželky má v katalogu číslo 134. 
146 Tamtéž, str. 37
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Kubaštova dcera Dagmar, se kterou si, soudě podle jejích vzpomínek, byli velmi blízcí, 

emigrovala po srpnu 1968 do Kanady, snad přímo na popud svého otce.147 Zdá se, že to 

jeho postavení v Artii nijak neovlivnilo. Vzhledem k tomu, že jsem nezískala přístup 

k archivním materiálům Artie, to však nemohu patřičně posoudit. Zároveň je jasné, že 

byl Kubašta pro Artii (především z hlediska jejích ekonomických zájmů) zkrátka příliš 

klíčovým zaměstnancem na to, aby jej nějak zásadně perzekvovala.

Podle Ellen Rubin Vojtěchu Kubaštovi bránil v emigraci příliš vřelý vztah k rodině 

a blízkým, překážkou mu byla i neznalost cizích jazyků.148 Rubin v tomto případě nejspíš 

vychází ze vzpomínek Kubaštovy dcery. Možná ovšem neměl ani tak vážné důvody 

odcházet. Mohl i s rodinou cestovat – v roce 1966 dokonce na býčích zápasech ve Francii 

potkal Pabla Picassa, který mu na požádání věnoval rychlou kresbu býčí hlavy do skicáku 

(obr. 9).149 Práce v Artii mu zajistila poněkud vyšší životní úroveň, než bylo v té době 

v Československu zvykem, kromě nadprůměrného platu150 měl zřejmě možnost často 

nakupovat v Tuzexu:

„...často zahrnoval rodinu svými oblíbenými západními výrobky: kečupem Heinz a kukuřičnými 
lupínky Kellogg‘s.“ (překlad vlastní)151

Lze však také uvést důvody, proč mohl být Kubašta se svým postavením nespokojený. 

Za prvé nemohl se svým dílem volně nakládat, ale byl v mnoha ohledech odkázán na 

rozhodnutí vedení Artie. Za druhé je možné, že kdyby nezůstával za železnou oponou, 

147 Určité prázdno, které tím v jeho okolí vzniklo, vyplnil Kubašta přítomností svého vnuka Romana, 
syna Heleny. Roman Kubašta je nyní vlastníkem firmy Vojtěch Kubašta s.r.o., která v současnosti tiskne 
Kubaštovy betlémy a zřejmě umožnila nakl. Albatros znovu vydat některé Kubaštovy prostorové pohádky. 
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 5, 37
Vojtěch Kubašta s.r.o., Detail: Detail všech firem, živnostníků a podnikatelů v ČR [online].
148  FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 37
149 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 37
150 Dagmar v katalogu píše: "By the monetary standards of the era, my father was well paid."
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 50
151 původní znění citovaného textu: „…he often indulged his family with his favorite Western 
products: Heinz Ketchup and Kellogg‘s Corn Flakes.“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 32
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získával by za svá díla podstatně větší částky. Jeho mzda byla malá ve srovnáním s tím, 

jaký zisk díky němu Artia, potažmo stát, generovaly. Kubaštovo do jisté míry výlučné 

postavení jej také částečně vydělovalo z okruhu ostatních umělců.

Kubašta neprošel výběrovým řízením na členství ve Svazu českých výtvarných umělců. 

Komise, která posuzovala jeho portfolio, jej označila za „kýčovitého“ autora, „působícího 

jen na vkus kapitalistů.“ Kubašta byl prý na fakt, že ho vedení Svazu nepřijalo, svým 

způsobem hrdý. Mnoho umělců v SČVU bylo podle jeho názoru zároveň ve straně.152 

K tomu je ale třeba dodat, že Kubašta pro svou práci nutně nepotřeboval být členem SČVU, 

protože jeho díla nesměřovala k tuzemskému publiku.

Podle amerického katalogu z floridské výstavy Kubašta zůstával v průběhu života 

„politicky neutrální.“153 Otázka, zda Kubašta ze svého postavení profitoval či zda a do jaké 

míry spolupracoval s režimem, se však neodbytně nabízí. Z Kubaštova postoje k vedení 

SČVU lze usoudit, že členem strany pravděpodobně nebyl, přestože může jít o výtvarníkovu 

klamnou sebeprezentaci. 

Dagmar Vrkljan-Kubaštová vzpomíná, že její otec mluvil o své kariéře jako o slibně 

začaté za první republiky a za války (ilustrace, obálky a grafiky pro různá nakladatelství), 

ale nemile přerušené, či snad dokonce zničené únorovým převratem. Aby mohl pokračovat 

v tvůrčí činnosti, musel pracovat mimo jiné v reklamním odvětví. Nudnost nebo přízemnost 

takové práce se snažil narušit právě přidáním prostorových prvků. Byl to jeho způsob, jak 

se projevit v rámci většinou dosti monotónních zakázek.154

Vojtěch Kubašta nezemřel v Praze, ale v nemocnici v Dobříši, nedaleko své chalupy, 

bez přítomnosti kohokoli z rodiny.155 Člověk, který strávil naprostou většinu svého života 

152 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 6
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 50
153 Tamtéž, str. 7
154 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 49
155 Zemřel 7. července 1992. 
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 39, 51
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v rámci jedné pražské čtvrti, v ní tak nezemřel, stejně jako se v ní nenarodil. Pohřben je na 

hřbitově v Malvazinkách na Praze 5.156

156 SCHREIBEROVÁ, Jarmila a Hugo SCHREIBER, ed., 2009. Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5: 
Příběhy nevšedních životů (2. díl). Str. 263



obr. 2
Vojtěch Kubašta (zcela vlevo) s matkou Adélou, 
otcem Vojtěchem a sestrou Jarmilou.

obr. 3
Skupina Čtyřlístek, zleva doprava 
Vojtěch Kubašta, Jan Hird Pokorný, 
Rudolf Ünger a Robert Ječný.

obr. 4
Malovaná opona pro divadlo Čeňka Sováka, která se v současnosti nachází 
v divadle Karla Hackera, kde visí jako nástěnná dekorace.

obr. 6
Panaskopický model svatyně v Mekce.

obr. 5
Panaskopický model s flotilou lodí Kryštofa 
Kolumba.



obr. 9
Kresba, kterou Pablo Picasso věnoval Kubaštovi, 
když se potkali na býčích zápasech ve Francii.

obr. 8
Malba, kterou Kubašta reagoval 
na narozeninový dar od své ženy, 
hřbitovní místo.

obr. 7
Kubašta se svou dcerou Dagmar a s její 
kamarádkou Andulou. Kubaštovy dcery si jako 
děti hrávaly u něj v pracovně, jejich otce to 
nerušilo. Když byla Dagmar starší, chodila si do 
místnosti, kde otec tvořil knížky, číst. Má proto 
celkem jasnou představu o tom, jak leporela 
vznikala.
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4) Artia

4.1) Podnik zahraničního obchodu Artia

Artia vznikla v roce 1953 jako „akciová společnost pro dovoz a vývoz kulturních statků.“157 

Byla vytvořena z bývalého oddělení pro import a export nakladatelství Orbis.158 Postupně 

byla různými vyhláškami transformována na tzv. podnik zahraničního obchodu.159 Těchto 

podniků fungovala celá řada a každý se specializoval na jiné obchodní odvětví. Nejznámější 

z nich byl Tuzex.160 Artia byla podřízena jak Ministerstvu zahraničního obchodu, tak 

Ministerstvu kultury.161 To, že spadala do pole působnosti hned dvou ministerstev, dobře 

vystihuje ambivalentní a problematickou povahu podniku. Měl být na jedné straně výstavní 

skříní kulturní (a ideové) politiky Československa, na straně druhé šlo samozřejmě také 

o ekonomickou rentabilitu.162

Podnik se dělil na pět obchodních skupin, z nichž jednu tvořilo nakladatelství. Ostatní 

se zabývaly vývozem a dovozem gramofonových desek, časopisů, filmových materiálů, 

starožitností, poštovních známek, mincí a šperků. Hierarchie podniku byla tvořena 

157 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Česká literární nakladatelství 1949-1989. Str. 50
158 Národní archiv v Praze, fond Ministerstva školství a kultury ČSR (994), č. k. 2077, věc: Předvolání 
k soudu, 7. 5. 1957
159 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 50
160 Tuzex: Historie, 2017. Tuzex [online].
161 V knize Česká literární nakladatelství 1949-1989 je uvedeno jako nadřízený orgán pouze MZO. 
Skutečnost, že jsou dokumenty, týkající se Artie, dohledatelné ve fondu MK ČSR/ČR v Národním archivu, 
však poukazuje spíš na výše popsanou variantu vedení PZO Artia, kterou uvádí také Martin Husák. 
Viz: PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 50
HUSÁK, Martin, 2015. Zahraničně obchodní činnost hudebních vydavatelství v Československu v období 
normalizace: Podnik pro zahraniční obchod (PZO) Artia. Naše společnost [online]. 2(13), str. 27
162 HUSÁK, Martin, 2015. Zahraničně obchodní činnost hudebních vydavatelství v Československu 
v období normalizace: Podnik pro zahraniční obchod (PZO) Artia. Str. 27
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generálním ředitelem, jemu podřízenými řediteli jednotlivých obchodních skupin, a jim 

odpovědnými dalšími pracovníky (šéfredaktory, redaktory atd.).163 

Nakladatelství sídlilo v Praze v ulici Ve Smečkách, č. 30. Bylo členěno na obchodní 

referáty podle cílového regionu, kam směřovaly vyvážené publikace.164 Kubaštovy knihy 

zřejmě většinou spadaly do oblasti tzv. tisku ve mzdě, „výroby knih na zakázku pro 

zahraničního nakladatele.“165 To by vysvětlovalo, proč nejsou zahrnuty v edičním plánu 

cizojazyčných publikací pro rok 1978. (Tento dokument jsem nalezla v Národním archivu 

ve fondu Ministerstva kultury ČSR. Ediční plány Artie z jiných let nebyly k dispozici.)166 

Nešlo zkrátka o knižní tituly prestižního nakladatelství Artia, ale o čistě obchodní 

komoditu, která se prodávala pod značkou objednavatele. Tisk ve mzdě generoval Artii 

největší zisky.167 

Pro nakladatelství Artia nejvýznamnější, v pořadí druhý ředitel Vilém Šilar (1915-2000) 

nastoupil do funkce v roce 1965 po nenadálé smrti svého předchůdce.168 Předtím v Artii 

zastával post výrobního ředitele (šéfa technické redakce). Ovšem ještě před rokem 1948 vedl 

výrobu také v druhém, obnoveném Aventinu Otakara Štorch-Mariena, kde tehdy pracoval 

i Vojtěch Kubašta.169 Ale spíše než přes kontakty s ním se Kubašta do nakladatelství dostal 

kvůli nutnosti dokončit rozpracovanou výrobu prostorového papírového betlému (viz 

podkapitola 3.4). Vilém Šilar byl zřejmě schopným ředitelem, který navázal „rozsáhlou 

síť obchodních vztahů s renomovanými nakladateli z celého světa.“170 Do důchodu odešel 

163 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 50
164 Tamtéž, str. 50, 52
165 Tamtéž, str. 51
166 Ediční plán Artie z roku 1978, Národní archiv, fond MK ČSR/ČR , karton č. 93. Fond je nezpracován.
Kubašta vytvářel pop-up knihy od roku 1953 do začátku 80. let nepřetržitě. V roce 1978 byla publikována 
např. anglickojazyčná Popelka. Viz:
MONTANARO, Ann R., 1993. Pop-up and Movable Books: A Bibliography. Str. 399
167 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 52
168 Tamtéž, str. 51
169 ŠTORCH-MARIEN, Otakar, 1993. Tma a co bylo potom: Paměti nakladatele Aventina, 3. díl. Str. 272
170 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 51
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téměř po dvaceti letech vedení nakladatelství, v roce 1983.171 Naprostá většina Kubaštových 

prostorových knih tedy musela vznikat pod jeho dohledem. 

Nakladatelství čelilo neustálým připomínkám, aby se více soustředilo na ideovou 

náplň své činnosti (kritika zvlášť zesílila v období nastupující normalizace), přesto po 

celou dobu jeho existence ve způsobu, jakým bylo vedeno, zjevně převládaly ekonomické 

zřetele.172 Každopádně ze všech shlédnutých materiálů (dokumenty v Národním archivu, 

propagační knihy vydané Artií samotnou - Česká kniha a svět, Nakladatelství Artia 

v zrcadle zahraniční kritiky173) vyplývá značná dvojakost tohoto nakladatelství. Na jednu 

stranu oceňované, především uměnovědné, odborné publikace a monografie, na druhou 

stranu třeba právě Kubaštovy knihy, které vznikaly za účelem získávání valut. Artia se 

však Kubaštovými knihami nijak netajila – byly vystaveny na Expu v Bruselu (1958) či na 

výstavě v Hamburku (1958).174 Tato exhibice však mohla vést právě k uzavření výhodné 

smlouvy.

Podobně jako Artia fungovalo také Art Centrum, založené v roce 1964. Nejednalo se 

o PZO (tím se Art Centrum stalo až v roce 1984), ale o zvláštní instituci, která se zabývala 

zahraničním obchodem s uměním, zařizováním výstavních akcí a autorskými právy. Art 

Centrum spadalo pod Ministerstvo kultury. Když se začalo vymykat jeho kontrole a klást 

větší důraz na zisk než na prezentaci socialistického umění, přešlo pod Ministerstvo 

zahraničního obchodu. Stejně jako Artia zápasilo mezi naplňováním vidin ekonomického 

zisku a požadavků na šíření socialistické ideologie. I když se Art Centrum postupem času 

171 Tamtéž
172 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 52
HUSÁK, Martin, 2015. Zahraničně obchodní činnost hudebních vydavatelství v Československu v období 
normalizace: Podnik pro zahraniční obchod (PZO) Artia. Str. 32
173 BOHATCOVÁ, Mirjam, 1973. Česká kniha a svět. Praha: Artia.
Nakladatelství Artia v zrcadle zahraniční kritiky: výbor z recensí, 1958. Praha: Artia.
174 Nakladatelství Artia v zrcadle zahraniční kritiky: výbor z recensí, 1958. Praha: Artia. Str. 34
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začalo zaměřovat hlavně na vývoz audiovizuálních či scénografických děl a na pořádání 

výstav (případně na užité umění), zůstávaly s Artií obchodními konkurenty.175 

Artia zanikla v roce 1990.176 V červnu toho roku bylo nakladatelství odděleno od podniku 

zahraničního obchodu a muselo si změnit jméno. Nástupnické společnosti (byly dvě, 

pozdější se nazývala Artia Pegas Press s.r.o.) ovšem nepřestály porevoluční období a obě 

(v letech 1994 a 1996) vstoupily do likvidace. Nakladatelství odkoupil bývalý zaměstnanec 

Artie Zdeněk Pavlík a stalo se součástí jeho nově založeného nakladatelství Aventinum, 

které existuje dodnes.177

4.2) Pohyblivé knihy v Artii v letech 1953-1990

Proces, při němž za spolupráce Artie a některého ze zahraničních nakladatelství vznikl 

knižní titul, distribuovaný v dané cizí zemi, probíhal obecně následujícím způsobem. Poté, 

co literární redakce navrhla téma nového titulu, oslovilo nakladatelství Artia jednoho 

z možných autorů, a ten spolu s výtvarníkem a za pomoci grafické redakce vytvořil maketu. 

Ta byla odeslána do zahraničního nakladatelství. Pokud se zde líbila, byla uzavřena 

smlouva mezi Artií a oním nakladatelstvím, a také s autory textu i obrazového doprovodu. 

Kniha pak byla publikována hned v několika jazycích najednou a vždy pod hlavičkou 

konkrétního nakladatelství, např. Hamlyn (Londýn), Hachette (Paříž), či Bertelsmann 

(Gütersloh, Německo). Pokud šlo o zemi socialistického bloku, mohla se v tiráži objevit 

i přímo Artia.178 Zdá se, že podobný postup probíhal i v případě Kubaštových knih (viz 

dále).

175 BARTLOVÁ, Milena a Jindřich VYBÍRAL, 2015. Budování státu: Reprezentace Československa 
v umění, architektuře a designu = Building a State: The Representation of Czechoslovakia in Art, 
Architecture and Design. Str. 343-350
176 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 50
177 Tamtéž, str. 52
178 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 52
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V sedmdesátých letech navíc vyšly některé z knih už dříve publikovaných v cizině 

také v Československu. Někdy titul zaštítila přímo Artia, někdy jej převzalo jiné domácí 

nakladatelství, např. Albatros. V případě tuzemského trhu velmi záleželo na přídělech 

papíru, které měla nakladatelství k dispozici. Knihy z Artie se na domácí scéně mohly 

objevit jen v případě, že papír v nakladatelstvích přebýval, a vyšly jen v nevelkém nákladu.179 

To platilo i pro Kubaštovy knihy. Proto jich v češtině vyšlo tak málo a pouze některé tituly.

Artia obecně slavila úspěchy s dětskými knihami. Velkou měrou se na jejich 

ilustrování podílel Jiří Trnka. Kubašta navíc nebyl jediným autorem prostorových knížek 

exportovaných Artií. Takové knihy vytvářeli i Rudolf Lukeš, Jiří Pavlín a Gustav Šeďa.180 

Kubaštova dcera Dagmar ve floridském katalogu uvádí, že se jí otec v korespondenci zmínil 

o soutěži, kterou Artia uspořádala a v jejímž rámci další umělci vytvořili vlastní pop-up 

knihy. Kubašta prý výslovně zmínil Trnku, Lukeše a Šeďu. Jenže jimi vytvořené knihy 

se nedařilo prodat, zůstaly ležet ve skladech, kdežto Kubaštova leporela se dál prodávala 

dobře.181 Kubaštovo postavení v Artii tedy nadále zůstalo pevné.

4.3) Cesta Kubaštových knih z Československa do světa

V následujících podkapitolách budou uvedeny dvě úspěšné a jedna nezavršená cesta 

Kubaštových leporel přes hranice Československa. Tyto tři příklady nemohou ukázat 

fenomén vývozu jeho pop-up knih do světa v plné šíři. Spíše mají naznačit způsoby, kterými 

tento proces mohl probíhat. 

179 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 52
V dokumentu z Národního archivu z roku 1958 je dokonce výslovně uvedeno, že Artia musí jinému 
československému nakladatelství poskytnout papír ze svých zásob, pokud v něm má vyjít některý původně 
cizojazyčný titul, jinak že se takovou činností tuzemská nakladatelství nemají vůbec zabývat.
Viz: Požadavky Artie na dodávky výrobků pro dovozní fondy, Národní archiv, fond MŠK ČSR (994), 
karton č. 2077.
180 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 54, 56
181 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 50



54

4.3.1) Leopold Schliesser ve Velké Británii

Pražský bankéř židovského původu jménem Leopold Schliesser emigroval před rostoucí 

hrozbou nacistické moci do Londýna, kde převzal firmu Bancroft & Partners. V padesátých 

letech se vrátil do Čech kvůli svým obchodním zájmům. V Praze se setkal se zástupci 

státního podniku zahraničního obchodu Artia, a ti mu ukázali knihy Vojtěcha Kubašty. 

Ty Schliessera zaujaly, a tak v nově založeném londýnském nakladatelství Bancroft & Co. 

Publishers Ltd (nebo také Westminster Books), začaly vycházet první Kubaštovy knihy 

v anglickém jazyce. Ty úplně první pravděpodobně přeložil sám Schliesser, mimo jiné 

například Sněhurku.182

Schliesser se tedy stal distributorem Kubaštových knih v Británii. Nebyly však prodávány 

v rámci klasických knihkupectví, ale spíše jako laciné hračky na stáncích a trzích. Kromě 

klasických pohádek v pop-up formě, které jsou známé i v českých zemích, Bancroft 

publikoval i další Kubaštovy práce, které v Československu nevyšly, jako například 

panaskopický model pralesa se dvěma v něm si hrajícími postavičkami Koko and Moko 

in the Jungle, nebo osmidílnou sérii knih se stejnojmennými hrdiny Tip and Top. Jména 

hlavních postav Kubašta vymyslel právě taková, aby byla mezinárodně srozumitelná. Tato 

knižní řada vycházela v letech 1961-1964.183 

Leopold Schliesser tak svým přičiněním otevřel Kubaštovým leporelům cestu dál na 

zahraniční trh. Britské mutace pop-up pohádek z Československa zaujaly amerického 

podnikatele Waldo Hunta (viz dále), a navíc jejich dobrá prodejnost potvrdila Artii, že se 

vyplatí je vyvážet i do dalších evropských zemí. 

182 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part II. Str. 8
183 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part II. Str. 8
Magic and Passion in Portland, 2010. Movable Stationery, 18(4). Str. 17



55

4.3.2) Waldo Hunt ve Spojených státech

Zřídit nakladatelství pro Kubaštovy knihy přímo ve Spojených státech se nepodařilo. Svou 

roli sehrála podoba tehdejšího československého hospodářství a mezinárodního obchodu.

„V šedesátých a sedmdesátých letech bylo politicky obtížné, ne-li nemožné, vyvážet ze 
země Varšavské smlouvy přímo do Spojených států. Bancroft představoval zadní vrátka 
pro výrobky z Artie, které – ačkoli byly vytvořeny v Československu – byly přísně vzato 
publikovány v Londýně.“ (překlad vlastní) 184

Přestože knihy původem z Československa nemohly být distribuovány do Spojených států 

přímou cestou, londýnské nakladatelství Bancroft mohlo poskytnout potřebnou záštitu 

a knihy mohly být importovány do Ameriky oklikou přes Británii.

Takové plány měl podnikatel Waldo Hunt, který vypráví o svém životě v jednom z čísel 

Movable Stationery.185 Narodil se v Chicagu roku 1920 a už v raném věku, během velké 

finanční krize, musel své rodině vypomáhat roznášením novin. Později se během druhé 

světové války uchytil ve firmě, která vyráběla součástky k radarům a kde měl slušný plat 

ve velmi nepřejícné době. V roce 1943 vstoupil do armády, přečkal v ní konec války a už 

v rámci „okupačních sil“ (Occupying Forces) se stal správcem skladů s nedostatkovým 

zbožím (cigarety, punčochy, sladkosti) v oblasti mezi Stuttgartem a Mnichovem, což mu 

vložilo do rukou značnou moc. Celkově za život vystřídal dosti různorodá zaměstnání 

a zdá se, že uměl dobře využít příležitosti. V šedesátých letech ho zaujala možnost levného 

tisku v Japonsku, ale protože tamní tisk byl zároveň nekvalitní, hrozilo, že se jeho nová 

firma (Graphics International) neuchytí.186

184 Původní znění citovaného textu: „In the 1960s and 1970s it was politically difficult, if not impossible, 
to export direct from a Warsaw Pact country into the USA. Bancroft provided a back door route for Artia 
products which – though manufactured in Czechoslovakia – were technically published in London.“
DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part II. Str. 8-9
185 MONTANARO, Ann, 2010. Waldo Hunt, 1920-2009. Movable Stationery, 18(1). Str. 13-18
186 Tamtéž.
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Právě tehdy náhodou objevil Kubaštovy knihy, které londýnský Bancroft & Co. vozil 

do Spojených států. Tisk pop-up knih nemusí být tak kvalitní, zato je velmi nákladné je 

sestavovat. Manuální práce v tehdejším Japonsku byla však velmi levná, a to Huntovi 

vyhovovalo. Byl ovšem zvyklý na americké poměry. Představoval si, že Kubaštovy knihy 

budou pro USA vyrobeny rovnou v nákladu milionu výtisků. V britském Bancroftu byli 

nadšení, bylo však třeba otázku tak obrovské produkce vyjednat se zástupci Artie. Hunt 

se tedy rozjel do Československa. V Artii ho odkázali na tiskárnu, ať se s jejím vedením 

domluví, jestli je taková zakázka vůbec reálná. V tiskárně však dostal Waldo Hunt odpověď, 

že jeho požadavek milionu kopií nezapadá továrně do pětiletky.187 

Hunt tedy neuspěl, celá kubaštovská anabáze jej však přesto postupně přivedla k založení 

vlastního nakladatelství, kde vydával díla jiných autorů. Z rozhovoru s ním vyplývá, že pro 

něj nezdar u Artie znamenal jen bezvýznamnou obchodní epizodu. Především se formou 

Kubaštových knih inspiroval pro vlastní reklamní projekty, prostorové inzeráty vložené do 

novin, papírová přání, reklamní stojany atd. Knihy začal vyrábět až později, když v roce 

1964 přesídlil do New Yorku a spojil se s nakladatelstvím Random House. Pragmaticky 

smýšlející podnikatel Hunt opět obešel nákladnost výroby pop-up publikací tiskem 

a sestavováním těchto knih v Japonsku, kde byla lidská práce neporovnatelně levnější, než 

ve Spojených státech.188

Knihy z Random House měly úspěch a byly vyváženy do Spojeného království i do 

Evropy. Firma Graphics byla později zakoupena Hallmarkem a nakonec zanikla. Hunt 

však poté založil nový podnik, z nějž se později stal největší světový výrobce prostorových 

knih Intervisual Books Incorporated. V současnosti už tato firma neexistuje, přešla pod 

187 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part II. Str. 9
188 MONTANARO, Ann, 2010. Waldo Hunt, 1920-2009. Movable Stationery, 18(1). Str. 18-20
DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part II. Str. 9
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jiný nakladatelský komplex (Bendon Publishing189), ale ve své době přispěla k rozmachu 

prostorové knihy, který mohl soupeřit se zlatou érou devatenáctého století:

„Huntovo přání začít časem vytvářet vlastní [pohyblivé] knihy, vedlo na konci dvacátého 
století k renesanci tohoto žánru, přesně tak bohaté jako sto let předtím.“ (překlad 
vlastní)190

Dnes v Bendon Publishing vycházejí rozmanité knížky-hračky s postavami 

z disneyovských a jiných animovaných filmů či pop-ups o Barbie a o dalších popkulturních 

dětských ikonách. Paralelně s Huntovou firmou-nakladatelstvím vznikly v Americe i další, 

podobně úspěšné, ale Waldo Hunt byl průkopníkem globální výroby pohyblivých knih 

pro děti. Jako první si uvědomil a dokázal využít možnosti celosvětově propojeného trhu. 

Současná praxe je taková, že koncept knihy navrhne tým designerů ve Spojených státech, 

ale vyrobí ji některá ze zemí třetího světa, rovnou v několika jazykových mutacích, aby 

pak mohla souběžně vyjít ve více zemích.191 V době globální výroby pop-up knih je kladen 

důraz především na cenu (práce i výsledného produktu), kvalita tak pochopitelně upadá. 

Knihy z Huntovy nástupnické firmy jsou reklamními produkty, které nemají jiný smysl 

než zvětšit výdělek konkrétního filmu, televizního pořadu či hračky.

Samozřejmě však i v dalších dekádách, kdy americký trh přestal být zásobován importy 

z Československa, byly publikovány zajímavé a hodnotné knihy, například didaktické 

pop-up encyklopedie o lidském těle (The Human Body, nakl. Viking Press, 1983, autoři 

Pelham a Miller) či o vesmíru (The Universe, nakl. Random House, 1985, autoři Pelham 

189 RAUGUST, Karen, 2013. Consolidation in Coloring Books as Bendon Acquires Dalmatian. Publishers 
Weekly [online]. New York: Publishers Weekly, 6. 8. 2013 [cit. 2018-06-25]. Dostupné z: https://www.
publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-industry-news/article/58601-consolidation-in-
coloring-books-as-bendon-acquires-dalmatian.html
190 Původní znění citovaného textu: „Hunt‘s desire to eventually produce his own books was to lead to a 
late twentieth century renaissance of the genre, quite as golden as had occurred a hundred years before.“
DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part II. Str. 9 
191 Tamtéž
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a Couper).192 O několika úspěšných současných amerických tvůrcích pohyblivých knih, 

kteří jsou navíc propojeni s Kubaštou, pojednává předposlední kapitola tohoto textu.

4.3.3) Belgie a Disney

Na Expu 58 v Bruselu si belgický obchodník s papírenským zbožím, Joseph Lefebvre, 

povšiml československých knih z Artie, včetně těch Kubaštových. Líbily se mu, ale tehdy 

ho ještě nenapadlo prodávat je v Belgii. Měl trochu jiné plány. Dobře věděl, jak velké oblibě 

se těší Disneyho tvorba. Chtěl do svého sortimentu, tvořeného různými omalovánkami, 

pohledy a podobnými artikly prodávanými v papírnictvích, zahrnout také předměty 

s postavami z jeho animovaných filmů. Rozjel se tedy do Paříže a získal u Disneyho 

evropských zástupců licenci pro výrobu disneyany na území Beneluxu.193 

Všechny tři země byly pro Lefebvra příliš velkým soustem. Najal si proto zástupce pro 

území Nizozemska. Shodou okolností byl jeho nový spolupracovník (původem z Utrechtu) 

zároveň dovozcem Kubaštových knih pro nizozemský trh.194 Obchodování se zeměmi 

socialistického bloku bylo komplikované, na to Lefebvra jeho obchodní partner upozornil 

(přerostlý byrokratický aparát, nutnost platit v hotovosti a objednávat velké náklady, 

dlouhé čekací lhůty, neobratně formulované smlouvy). Zároveň však konstatoval, že se 

Kubaštovy knihy v Nizozemsku prodávají dobře.195

Lefebvre si nejprve zajistil odbyt knih. Neprodávaly se v knihkupectvích, ale dostávali 

je zákazníci jednoho řetězce obchodů se smíšeným zbožím jako prémii. Nakupující za 

svou útratu obdrželi známky, za jejichž určitý počet mohli získat Kubaštovu knihu. Když 

byl tento způsob distribuce knih domluven, Lefebvre objednal první náklad knih. Deset 

192 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part II. Str. 9
193 DE GEEST, François, 2003. Jos. Lefebvre: Flemish Publisher of Pop-up Books with Artia and 
Carvajal. Movable Stationery, 11(3). Str. 1
Článek je založen na osobních rozhovorech autora s belgickým nakladatelem.
194 Tamtéž, str. 1-2
195 Tamtéž, str. 2
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různých pohádkových titulů v nizozemské mutaci a v počtech desetitisíců dorazilo roku 

1960 vlakem do Kotrijku, kde Lefebvre žil.196 Tento náklad nebyl poslední, ale Lefebvre 

si už podrobnosti svého podnikání nepamatoval, když podával citovaný rozhovor.197 

Belgická Lefebvrova vydání mají pohyblivé části na přední straně obálek. Dva tituly jsou 

oboustranné, z každé strany je jiná pohádka, a ty mají hýbací prvky na přední i zadní ploše 

obálky. Všech deset pohádkových knih obsahuje osm dvoustran.198 Kotrijkský obchodník 

nebyl jediným, kdo vydával Kubaštovy knihy v Belgii a kdo na ně držel autorská práva. 

V Antverpách je v průběhu šedesátých let prodávalo nakladatelství Diogenes a v Bruselu 

(a v Antverpách) Erasme.199

Lefebvrovo podnikání s Kubaštovými knihami odstartovalo poněkud dramatickou 

vydavatelskou kariéru belgického obchodníka, čítající několik nově založených a po 

pár letech zaniklých nakladatelství, která vedl a která se orientovala právě na pop-up. 

Nejdůležitější je však popsat, jak přivedl Joseph Lefebvre Vojtěcha Kubaštu k práci 

pro Disneyho. Napadlo ho, že by mohl zajímavý formát dětské knihy a svou licenci na 

disneyovské postavy spojit dohromady. Zástupci slavného studia ale zprvu nechtěli, aby 

knížky propagující jejich filmy vyráběl podnik ze socialistické země.200 Na Artii jim navíc 

vadila nízká kvalita tisku a papíru. Lefebvre tedy nejdřív vyrobil prostorové disneyovské 

knihy v Belgii. Později se mu ale podařilo Disneyho zástupce přesvědčit. Artia se však 

musela zavázat, že kvalitu výroby zlepší. Belgický distributor dokonce přijel do sídla Artie 

na kontrolu. Kubaštu však nepotkal, ani si nepamatoval, zda byl za výtvarnou stránku 

zodpovědný právě on.201 Floridský katalog uvádí, že Kubašta pracoval na knihách Bambi, 

The Jungle Book, Mickey Mouse, Movie Star, The Aristocats a 101 Dalmatians (obr. 10). 

196 Tamtéž
197 Tamtéž, str. 12
198 Tamtéž, str. 2
199 Tamtéž, str. 12
200 Tamtéž, str. 12-13
201 DE GEEST, François, 2003. Jos. Lefebvre: Flemish Publisher of Pop-up Books with Artia and  
Carvajal. Movable Stationery, 11(3). Str. 15
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Byl ovšem vázán anonymitou a také musel svůj rukopis přizpůsobit stylu amerického 

studia.202

Avšak hranice Lefebvrovy působnosti sahala poměrně daleko za hranice Belgie. 

Disneyovské prostorové knihy vyšly na počátku sedmdesátých let díky jeho činorodosti 

také v Itálii (Auguiri Mondadori, Verona), Německu (Pestalozzi Verlag, Fürth) a Dánsku 

(název nakladatele není znám). Jednalo se opět o desítky tisíc výtisků.203 Navíc založil 

nakladatelství ve Francii (Age d'Or, Paříž, 1973-1976), a v jeho rámci vydal (ve francouzštině) 

nejen pop-ups Vojtěcha Kubašty, ale i podobné knihy dvojice Jiří Pavlín – Gustav Šeďa, 

které rovněž pocházely ze sortimentu Artie.204 Pro potřeby tohoto nakladatelství Artia 

vyráběla nejen knihy s postavami z amerických animovaných filmů, ale také z belgického 

komiksu – produkovala hýbačky s kovbojem Lucky Lukem. Design vytvořil Joseph 

Lefebvre se svými spolupracovníky, a to včetně papírového inženýrství, výrobu a sestavení 

měla na starost Artia. I tyto knihy putovaly také do Itálie, Německa a Dánska. Knihy byly 

odeslány z Artie do Antverp, a odtud byly distribuovány do jednotlivých nakladatelství. 

V tiráži byla pravděpodobně uvedena jména těchto nakladatelství, určitě v případě belgické 

a francouzské mutace. Celá belgická odysea Kubaštových knih skončila v okamžiku, 

kdy se dodávka knih začala neúnosně opožďovat a Artia navíc navázala spolupráci 

s konkurenčním nakladatelstvím Gründ (dodávala mu andersenovské pohádky). Lefebvre 

tedy vztahy s Artií ukončil.205 Kubaštovy disneovské knihy v češtině pochopitelně nikdy 

nevyšly.206 

Na příběhu Vojtěcha Kubašty a knih pro Disneyho je nejvíce fascinující, že se v totalitní 

socialistické republice, v době normalizace, kdy bylo přísně kontrolováno, jaké publikace 

mohou vycházet, vyráběly v Praze knihy k Disneyho filmům. A nejen to, v rozsáhlejším 

ze dvou amerických katalogů je ukázáno, jak byla „železná opona ve skutečnosti mnohem 

202 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 33
203 DE GEEST, François, 2003. Jos. Lefebvre: (…). Str. 15
204 Tamtéž, str. 16
205 Tamtéž
206 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 55-56
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propustnější,“ než se navenek prezentovala.207 William L. Snyder, vlastník společnosti 

Rembrandt Films, nechával své animované filmy rozkreslovat v Praze. Aniž by o tom 

kdokoli zvenčí mohl něco tušit, vznikaly v šedesátých letech v pražských studiích třeba 

filmy Pepek námořník nebo Tom a Jerry. Československo představovalo levnou pracovní 

sílu. Podle všeho stačilo jen nabídnout dostatečnou sumu v západní měně.208

Nastíněním putování Kubaštových leporel nejen po Evropě končí shrnující, faktografická 

část této práce. O okolnostech vzniku těchto pohyblivých knih pro děti a souvislostech 

s nimi spojenými již bylo řečeno dostatek na to, aby je nyní bylo možné prozkoumat 

podrobněji.

207 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 32
208 Tamtéž.



obr. 10
Jedna z Kubaštových disneyovských knih, Bambi.
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5) Kubaštův výtvarný styl

Následující podkapitoly se budou postupně zabývat charakteristickými rysy Kubaštova 

výtvarného projevu a možnými vlivy jiných umělců, kteří na Kubaštu působili. Dále budou 

popisovat podobnosti a rozdíly mezi Kubaštou a dalšími soudobými československými 

ilustrátory.

5.1) Líbeznost a líbivost

Z toho, jak o něm píše, je celkem zjevné, že teoretik dětské ilustrace František Holešovský 

si Kubašty jako umělce příliš necení. Z „ilustračního hlediska“ je podle něj „spíše mezní,“ 

jeho tvorba má „výrazně iluzívně popisný ráz,“ „idealizuje skutečnost“ a upomíná na 

„široké rozpětí obecného vkusu.“209 V již zmíněné knize Ilustrace pro děti: Tradice, vztahy, 

objevy Holešovský se zjevnou nechutí připouští, že i ilustrace takového typu mohou 

upoutat pozornost čtenáře časopisu Pionýrská stezka. Holešovský je přísným kritikem, 

jenže ilustrace Vojtěcha Kubašty nehodnotí nijak zvlášť příznivě ani jeho zaměstnavatel, 

nakladatel Otakar Štorch-Marien:

„S moderním uměním, jehož jsem býval víceméně vždycky propagátorem, neměly ovšem 
ty obrázky nic společného, dětem se však velice líbily, protože pohádkový romantismus 
zvolených námětů byl jim nadmíru blízký.“210 

O litografických pražských cyklech, které společně připravovali, Štorch-Marien zase 

poznamenal, že šlo o „čistou práci bez všeho výtvarného experimentování.“211 Dokonce 

i Ellen Rubin, která je jinak ke Kubaštovi spíše nekritická, zmiňuje, že byl jeho umělecký 

209 HOLEŠOVSKÝ, František, 1989. Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež. Str. 185-186
210 ŠTORCH-MARIEN, Otakar, 1993. Tma a co bylo potom: Paměti nakladatele Aventina, 3. díl. Str. 247
211 Tamtéž, str. 248
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rukopis „over-the-top,“ tj. přehnaný.212 Z těchto poznatků a z mého vlastního pozorování 

vychází jisté zmatení. Pokud je charakter Kubaštovy ilustrátorské práce spíše průměrný, 

proč mu věnovat tolik pozornosti? 

Jenže, uvedené výroky je třeba trochu rozvést. Holešovský si představuje ilustraci 

vycházející pouze z nových, osvětových, pokrokových přístupů, odpoutanou od všeho 

předešlého, především od líbivé tendence v prvorepublikové ilustraci. Štorch-Marien 

zase intelektuálně souzní s meziválečnou modernou,213 a do té Kubašta skutečně vůbec 

nezapadá. 

V publikaci Česká kniha a svět píše Mirjam Bohatcová, že Artia „klade důraz na obrazový 

doprovod,“ který vidí jako určitý „mezinárodní jazyk.“214 Rovněž Blanka Stehlíková 

připomíná, že Artia připravovala knihy s ohledem na to, že budou vypuštěny na „široký 

mezinárodní trh“.215 Z tohoto pohledu dává naopak smysl, že Artia vyvážela ilustrace 

v takovém stylu, jaký měl Kubašta. Tak mohla oslovit co nejširší publikum. (Důležitá byla 

samozřejmě i neobvyklá forma knih.) Do ciziny byly také exportovány práce osobitějších 

ilustrátorů, jakými byli například Miloslav Troup, Zdeněk Sklenář nebo Jiří Trnka. Když 

ovšem došlo na zakázku rozsáhlé antologie světových pohádek Once Long Ago (obr. 11), 

byl k jejich výtvarnému doprovázení povolán právě Vojtěch Kubašta.

Jeho díla byla od počátku spolupráce s Artií vysoce komerčním artiklem. Leopold 

Schliesser je neprodával v knihkupectvích, ale na stáncích (penny bazaars, market stalls) 

jako levné hračky (obr. 12).216 Také Joseph Lefebvre je distribuoval do obchodů se smíšeným 

zbožím, aby byly vydávány jako odměna za nákup – v obou těchto případech s nimi bylo 

nakládáno spíše jako s papírenským zbožím než jako s ilustrovanou knihou. 

212 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 31
213 Jeho velmi blízkým přítelem byl fotograf Jaromír Funke. 
Viz. ŠTORCH-MARIEN, Otakar, 1993. Tma a co bylo potom: Paměti nakladatele Aventina, 3. díl.
214 BOHATCOVÁ, Mirjam, 1973. Česká kniha a svět. Str. 85
215 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000. Str. 72

216 DAWSON, Michael, 1995. Children's pop-ups, movables and novelty books: (…) Part II. Str. 8
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S tím souvisí ideologická problematičnost Kubaštových knih z pohledu socialistického 

státu, která zde již byla zmíněna. Jeho ilustrace byly přesně tím kýčem, který se neměl 

dostat k československým dětem. Opět lze připomenout Holešovského: kýč je dle jeho 

slov charakterizován určitým poklesem umělecké hodnoty díla (na rozdíl od braku, kdy 

nastává pokles hodnoty společenské či vzdělávací), přizpůsobením se davovému vkusu 

a především podřízením se ekonomickým zřetelům.217 „Kýč je zplodina kapitalistického 

podnikání.“218 Ale může se rozvinout i v socialistické zemi, pokud se „ekonomický zájem 

nadřadí zájmu o rozvoj jedince a společnosti.“219 Podle Holešovského je kýčem knižní 

dílo, které přináší naprosté uspokojení i při tom nejpovrchnějším čtení.220 Ze soudobých 

zkušeností Holešovský soudí, že nejohroženější sférou, nejživnější půdou pro vznik braku 

a kýče, jsou „publikace pro děti na okraji knižní produkce,“ čímž má na mysli „papírenské 

výrobky jako omalovánky, vystřihovánky, pohádkové sešity a drobná leporela.“221 

"Mohlo by se bezmála říci, že současně s posunem od vlastního čtení k jiným činnostem 
a hrám dětí jako by se dál i posun knihy a její ilustrace k méně kvalitním projevům 
ilustračním, posun od vlastní umělecké kvality a funkce."222 

Není tedy divu, že se Kubaštovy knihy v Československu vydávaly tak málo. Vojtěch 

Kubašta není uveden v edičním plánu Artie, nehodnotí jej soudobí kritici a odborníci. 

Není zmíněn v knize Knižní ilustrace Artie 1953-1973,223 kde jsou jmenovány na tři desítky 

jiných ilustrátorů, protože jeho pop-ups jsou zkrátka zahraničními valutami ve formě 

knihy.

Kubaštův styl je však, ač se to jen ze shlédnutí prostorových knížek nezdá, poměrně 

proměnlivý. Pravděpodobně u něj došlo i k určitému přizpůsobení výtvarného stylu 

217 HOLEŠOVSKÝ, František, 1977. Ilustrace pro děti: Tradice, vztahy, objevy. Str. 78-97
218 Tamtéž, str. 83
219 Tamtéž, str. 84
220 To ovšem o Kubaštovi neplatí, jak bude dokázáno dále.
221 HOLEŠOVSKÝ, František, 1977.  Str. 97
222 Tamtéž
223 Knižní ilustrace Artie 1953-1973, 2006. Informační systém abART [online].
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obchodním potřebám. I v Československu mu byly pořádány výstavy, na ilustrace 

pohádek však byla před sametovou revolucí zaměřena jen jedna jediná (nesla název 

Pohádky z celého světa a konala se v roce 1974 v Domě československých dětí na Pražském 

hradě) a je otázka, zdali na ní prostorová leporela byla prezentována. Kubaštovi musela 

chybět zpětná vazba, které se jiným ilustrátorům k jejich dílům dostává. Velká změna 

v podobě Kubaštových ilustrací je pozorovatelná při srovnání aventinských litografických 

cyklů či žikešovských špalíčků na jedné straně, a pop-up knih na straně druhé. Nejde jen 

o techniku tvorby, o odlišnosti mezi grafickými technikami a malbou vodovými barvami, 

ale také o volbu barevnosti, tlumených či sytých tónů, o přítomnost či absenci jemné černé 

linky a světelného kontrastu, o výraznost stínů a propracovanost modelace. Při ilustrování 

pohádek Kubašta, zdá se, vychází spíš ze svých zkušeností s reklamními pracemi – už 

na architektuře se ostatně zabývá propagací projektů – a z inspirace oblíbenými tvůrci 

z řad „realističtější linie“ (pojem Blanky Stehlíkové, viz výše) československé ilustrace, 

jakými byli např. Schweiger, Scheiner, Panuška a Aleš. Kubaštův styl není „realistický“, 

ale reálie v něm hrají důležitou roli. Interiér venkovské chalupy nejspíš odpovídá tomu, co 

Kubašta viděl na svých studijních cestách, na které jej spolu s ostatními studenty vyslal 

Wirth. Čím více námět čerpá z historické látky, tím pravděpodobnější je, že ilustrace 

bude odpovídat skutečnosti, že bude využívat reálií. Ellen Rubin upozorňuje, že jeho 

využívání průhledných a kovových folií v ilustracích také zvyšuje iluzi realističnosti.224 

Podobu klasických pohádek pro velmi malé čtenáře nejlépe popisuje termín, který Rubin 

užívá, faux naïve (falešná naivita), právě protože se zdají být velmi stylizovanými, ale ve 

skutečnosti je v nich zdůrazněn každý detail a vzhled většiny předmětů a prostředí je 

založen na podrobném pozorování skutečného světa.

224 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 30
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5.2) Kubaštova výtvarná technika

Zatímco například Medvídka Pú doprovázejí hlavně černobílé perokresby a barevných 

ilustrací je v knize jen několik (obr. 13), prostorové pohádky, na něž je v rámci tohoto textu 

brán hlavní zřetel, jsou ilustrovány celoplošně, výraznými barevnými tóny. Fotografie 

Kubaštových oblíbených barev značky Pelikan je dokonce uvedena pod číslem 136 

v katalogu k floridské výstavě (obr. 14).225 Techniku malby ilustrací k pop-up pohádkám 

zřejmě neměnil, tři desetiletí používal tyto vodové barvy. Anglický termín watercolor 

painting, často se objevující u položek v americkém katalogu, vybízí k překladu akvarel, 

toto označení je však zavádějící. Vodové barvy, jejichž snímek je v katalogu od Findlaye 

a Rubin, jsou spíše tzv. anilinky než akvarelové barvy. Navíc se při zkoumání ilustrací silně 

nabízí otázka, zdali by vhodnějším pojmenováním pro Kubaštovu techniku nebyl spíše 

kvaš. Do anilinkového podkladu zjevně vstupuje tahy bělobou, aby dodal lesk určitým 

předmětům nebo zdůraznil strukturu nějaké plochy – třeba chlupy na vlkově hlavě 

(obr. 15). Kubaštův stůl je v katalogu Utajený kouzelník popsán jako pokrytý barvami 

Pelikan, tušemi, temperami, pravítky, trojúhelníky a nůžkami.226 Je tedy otázka, kolik 

druhů barev vlastně kombinoval. Jeho techniku není možné blíže určit, pokud nejsou 

dostupné originály prací. Ze shlédnutí jednotlivých položek floridského katalogu a jejich 

popisu (ke konzultaci byla pravděpodobně k dispozici dcera Vojtěcha Kubašty, která měla 

celkem jasnou představu o tom, jak její otec při tvorbě postupoval, neboť s ním trávila 

většinu času ve stejné místnosti) lze usoudit, že watercolor painting bylo nejčastějším 

postupem. 

225 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 100
Informace o značce barev je zde:
BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 72
226 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 72
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5.3) Kubaštovy inspirační zdroje

5.3.1) Profesoři na školách a dětské vzory

Profesoři, kteří vyučovali Vojtěcha Kubaštu, měli vliv spíše na podobu jeho zaměstnání 

než na jeho výtvarný projev jako takový. Kubaštův rukopis se příliš nepodobá akademické 

malbě Oldřicha Homoláče (profesor kresby na gymnáziu, obr. 16) ani Oldřicha Blažíčka 

(profesor kresby na ČVUT, obr. 17), přesto právě oni dva nutně museli formovat jeho 

přístup k výtvarné tvorbě (viz podkapitolu 3.1). Zdeněk Wirth nepřímo způsobil, že měl 

Kubašta po celou dobu své ilustrátorské dráhy z čeho čerpat inspiraci – měl své náčrtky ze 

studijních cest po Čechách i po cizině, ke kterým jej kunsthistorik Wirth inspiroval. Právě 

Wirth navíc napsal úvodní text k aventinskému Valdštejnskému paláci a knihu o katedrále 

svatého Víta, ke které Kubašta vytvořil obálku.227 Jak Wirth, tak Václav Vilém Štěch, další 

z Kubaštových vysokoškolských profesorů dějin umění, vydávali svá díla u Artie, o mnoho 

let později, co u nich Vojtěch Kubašta dokončil studium. Skrze známosti s těmito pedagogy 

se tak Kubašta dostal k novým zakázkám. Právě profesoři z architektury přivedli Kubaštu ke 

grafické úpravě knih. Výhodou byla jeho schopnost zaznamenávat pražské architektonické 

motivy, které se za války staly žádaným tématem.228

V dětství si Vojtěch Kubašta oblíbil ilustrace Schwaigerovy, Scheinerovy, Panuškovy 

a Alšovy (viz 3.1). Těmto ilustrátorům také není Kubaštova tvorba stylově podobná, spíš 

se zdá, že pro něj znamenali bohatý zdroj možností, jak zobrazovat pohádkové motivy 

(obr. 18). Zajímavé je například srovnání Scheinerova kouzelníka z obálky knihy Josefa 

Štefana Kubína V moci kouzla a čaroděje z opony Vojtěcha Kubašty malované pro Sovákovo 

divadlo. Způsobů, jak zpodobnit kouzelníka, není až tak mnoho, postoj těchto dvou figur 

a gesto rukou, černý plášť a špičatá čapka jsou si však nápadně podobné (obr. 19). Možná, že 

227 WIRTH, Zdeněk, 1945. Metropolitní chrám svatého Víta: k šestistému výročí položení základu 
novostavby dómu (1344-1944). Praha: Vyšehrad.
228 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 25
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byl Kubašta těmito výtvarníky ovlivněn nevědomky, že podvědomě čerpal z jejich typizace 

pohádkových postav.

Jako podstatné se jeví několikeré zmínky o Kubaštově inspirační obrazové sbírce, 

fyzické databázi vizuálních materiálů, kterou si často ilustrátoři vytvářejí. Kubašta ji 

založil kvůli historikovi Antonínu Novotném, se kterým spolupracoval na žikešovských 

knihách o Praze. Novotný byl velmi precisní, a vyžadoval, aby byl Kubašta v obrazovém 

doprovodu jeho historických děl stejně svědomitý, jako on sám, tedy aby každý detail 

odpovídal historickým skutečnostem. Kubašta proto začal kupovat staré grafiky, rytiny 

a dřevořezy, a vůbec nejrůznější obrazové pragensie a založil si jakýsi vizuální inspirační 

fond.229 Dagmar Kubaštová jeho existenci v rozhovoru s Ellen Rubin také potvrdila:

„Důležité je zmínit, že si Kubašta vedl vlastní pramenný archiv. (...) Do polic a složek, 
které měl po ruce, ukládal časopisy, novinové články, velké štosy výstřižků, knihy o 
mýtech, pověstech a starověkých kulturách a cokoliv dalšího, o čem se domníval, že by 
se mu jednou mohlo hodit.“ (překlad vlastní) 230

Když začal být Kubašta dobře placen, kupoval grafiky starých mistrů, aby do nich uložil 

peníze.231

5.3.2) Největší z největších: Walt Disney a Jiří Trnka

Bylo zde zmíněno, že Kubašta nebyl ovlivněn ani akademismem, ani meziválečnou 

avantgardou. Podobný názor má i Belena Chapp, jedna z autorek příspěvků 

floridského katalogu, která je možná ještě přímější a přesnější, když tvrdí, že na Kubaštu 

je třeba se dívat optikou populární kultury. A dodává:

229 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „5“
230 Původní znění citovaného textu: „Significantly, Kubašta kept his own reference library. (…) In 
nearby large files and shelves he stored magazines, newspaper articles, huge stacks of clippings, books 
on myths, legends and ancient cultures, and whatever else he thought would one day come in handy.“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 28
231 Tamtéž
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„Kromě toho, že byl Kubašta inspirován tradicí českého loutkového divadla, jak sám 
přiznal, je velmi pravděpodobné, že také čerpal z dalších proudů populární kultury 
(...): mezi nejvlivnější soudobé autory, jejichž tvorba mu mohla být známá, patřili český 
ilustrátor, loutkář a filmový tvůrce Jiří Trnka a Trnkův protějšek v Americe, Walter 
Elias Disney.“ (překlad vlastní) 232 

Nelze než souhlasit, že tito dva světoznámí výtvarníci na poli animovaného filmu, 

a v případě Trnky také loutkového divadla a ilustrace, museli Kubaštu nějakým způsobem 

zasáhnout.  

5.3.2.a) Walt Disney

Sněhurka a sedm trpaslíků, první dlouhometrážní adaptace klasické pohádky ze studia 

Walta Disneyho, měla premiéru v roce 1937. Sněhurka i ostatní animované filmy od 

Disneyho byly promítány i v Československu, a spolu s nimi se objevily různé předměty 

upomínající na filmové postavy a příběhy. Oficiální, Disneyho společností vydané knihy 

a hračky dorazily do českých zemí ještě před druhou světovou válkou, na sklonku 

třicátých let.233 Kromě nich se ale dosud dají objevit například skleněné figurky Sněhurky 

či trpaslíků, které byly filmem zjevně inspirované, ale vznikly z popudu českého skláře 

Jaroslava Brychty (obr. 20). Walt Disney a jeho tvorba měli obrovský dopad na vizuální 

kulturu Spojených států i Evropy (a časem celého světa), a chtě nechtě mohl jejich vliv 

zasáhnout rovněž sféry blízké výtvarnému umění – třeba knižní ilustraci. 

Belena Chapp žádné konkrétní příklady, na kterých by bylo viditelné ovlivnění Kubašty 

stylem Walta Disneyho, neuvádí. Zmiňuje pouze, že tvorba jedné z Disneyho výtvarnic, 

232 Původní znění citovaného textu: „His own admission that the tradition of Czech puppet theater 
had inspired him, is coupled with the greater likelihood that Kubašta drew upon other forces in popular 
culture (…): among the most important contemporary influences whose work he would have seen were the 
Czech book illustrator, puppet master and filmmaker, Jirí Trnka, and Trnka’s counterpart in the America, 
Walter Elias Disney.“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str.15
233 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 15
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Mary Blair, je té Kubaštově podobná.234 Chapp uvádí několik argumentů. Kubašta i Blair 

podle ní používají shodnou techniku (vodové barvy) a jejich styl je možné popsat jako faux 

naïve. Mary Blair byla navíc podle Chapp inspirována lidovou kulturou východní Evropy 

a loutkovým divadlem. Avšak kromě toho, že je teorie Beleny Chapp o napojení americké 

ilustrátorky na československé inspirační zdroje příliš komplikovaná, nedává moc smysl 

pátrat po tom, jací konkrétní tvůrci v Disneyho službách mohli podněcovat Kubaštovu 

tvorbu. Neměl možnost od sebe jejich jednotlivé přístupy oddělit, těžko je mohl rozlišovat. 

Mohl jen znát animované filmy, obrázkové knihy a hračky. Walt Disney kolem sebe navíc 

soustředil umělce, kteří určitým způsobem konvenovali jeho stylu. Pokud je u Šípkové 

Růženky rozeznatelný rukopis výtvarníka Eyvinda Earlea (obr. 21),235 jde o výjimku, 

a ostatní obrazové materiály – filmy, knihy a podobně – musely držet jednotný styl, díky 

němuž bylo slavné studio rozpoznatelné. Charakter maleb Mary Blair, který se použitím 

sytých barev a hravou stylizací postav opravdu Kubaštovým pohádkám velmi podobá 

(obr. 22), se ve výsledné podobě Popelky či Alenky v říši divů rozpustil. Také Kubašta 

se musel zavázat, že se při tvorbě pop-up knížek pro Disneyho studio přizpůsobí jeho 

oficiálnímu stylu. Navíc nesmělo být jeho jméno uvedeno v tiráži.236 Vliv Walta Disneyho 

na Kubaštovu tvorbu lze však dokázat již před vznikem této spolupráce.

Pohádka O Sněhurce vyšla v češtině v roce 1968, anglicky v londýnském Bancroftu 

již o sedm let dříve.237 Mezi touto Kubaštovou knihou a animovanou pohádkou Walta 

Disneyho je tolik podobností, že nemůže jít o náhodu. K tomuto zjištění mě přivedlo 

znázornění hradu na zadní straně obálky leporela (obr. 23). Zdá se, že je docela podobný 

234 Tamtéž, str. 16
235 Eyvind Earle's Biography, 2016. Eyvind Earle [online]. Monterey (Kalifornie): Eyvind Earle Publishing 
LLC., 2016 [cit. 2018-06-25].
236 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 33 
Holešovský ve stati o kýči Walta Disneyho samozřejmě haní, jako všechno, co pochází ze Západu, a mimo 
jiné píše: „Brak a kýč se většinou obejdou bez údaje autora. Nač také označovat jménem tvůrce řemeslný 
výrobek, jejž může vyrobit kdokoli?“
HOLEŠOVSKÝ, František, 1977. Ilustrace pro děti: Tradice, vztahy, objevy. Str. 83-84
237 Snow White: Vojtech Kubasta, 2018. Bauman Rare Books [online]. New York: Bauman Rare Books 
[cit. 2018-06-20].
O Sněhurce, Databáze knih [online]. Polná: Databáze knih [cit. 2018-06-20].
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sídlu Disneyho Šípkové Růženky (obr. 24), které bylo pravděpodobně inspirováno 

zámkem Neuschwanstein v Bavorsku, ale i hradu Sněhurčiny macechy (obr. 25), jehož 

předlohou byl patrně hrad v Segovii ve Španělsku.238 Toto přiřazení je samozřejmě trochu 

sporné, Kubaštův a Disneyho hrady nejsou totožné, pozornost ovšem upoutává klikatá 

hladká bílá cesta, vedoucí k hradní bráně, nebo podoba tvaru věží. Co je však mnohem 

více očividné je až zarážející podobnost kompozice či prvků některých scén v Kubaštově 

Sněhurce a v Disneyho filmu. S filmem je možné srovnat sedm dvoustran z leporela, osmá 

se od animované verze pohádky dosti liší, protože Kubaštova a Disneyho verze pohádky 

mají každá jiný konec. V následujících odstavcích budou porovnávány, jedna po druhé, 

dvoustrany leporela a jejich filmové paralely: 

Prvním obrazem je královna před kouzelným zrcadlem (obr. 26). Podobnost je v tomto 

případě zjevná, scéna je kompozičně totožná. I když se z konstrukčního hlediska hodilo, 

aby scéna byla postavena právě takto, protože tak snadno může být rozpohybován 

vnitřek zrcadla pomocí vloženého otočného kotouče, závěsy splývající se stropu místnosti 

a královnina róba, působivá díky dlouhé vlečce, prozrazují inspiraci filmem, ať už vědomou, 

či nevědomou. 

Druhý obraz, kde Sněhurka přichází k trpasličí chalupě (obr. 27), je rovněž Disneym 

ovlivněn. Kubašta, který díky studijním cestám dobře znal charakter různých českých 

chalup, tu neztvárnil jihočeské stavení239 ani roubenou chalupu, ale hrázděný dům, 

jaké stojí i v Čechách, nikoli však v podobě patrové budovy s doškovou střechou. Přesně 

tak ovšem vypadá sídlo trpaslíků v animované Sněhurce – došky, hrázdění, jedno 

patro, dřevěné okenice a jakási neforemnost chalupy odporující statice, která se příliš 

nepodobá Kubaštově stylu, ovlivněnému znalostmi architektonických principů. Nelze si 

238 Citována není příliš fundovaná webová stránka, ve skutečnosti je ale podoba mezi Disneyho hrady 
či zámky a jejich možnými předlohami z reálného světa docela nápadná a údaje o těchto souvislostech jsou 
všeobecně známé. 
18 Real-Life Locations That Inspired Disney, 2016. Bored Panda [online]. Bored Panda [cit. 2018-06-20].
239 Kubašta podnikal studijní cesty mimo jiné do jižních Čech (Vodňansko), kde skicoval venkovská 
stavení.
Viz: ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „2“
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nepovšimnout ani Sněhurčina zvířecího doprovodu lesní zvěře, zvláště nápadný je jelen, 

který je přítomen v obou verzích.

Následující scény mají ve filmu a v knize prohozené pořadí, v Kubaštově leporelu 

nejprve hrdinka usne v trpasličích postelích (obr. 28), a teprve poté je zařazena scéna s 

pracujícími trpaslíky (zobrazení se řídí doprovodným textem), ve filmu je tomu naopak. 

Opět lze namítnout, že není moc způsobů, jak zobrazit lidskou postavu ležící přes několik 

miniaturních postelí. A opět je možné odpovědět: ale proč je tedy na obou vyobrazeních 

téměř stejná prošívaná deka? Proč leží Sněhurka zrovna takto, s hlavou směrem k pravé 

straně obrazu? V trpasličí sluji (obr. 29), která je v knize zařazena jako čtvrtá scéna, lze 

pozorovat tyto podobnosti: koleje, vozíček s diamanty, schůdky a dřevěné trámy. Paralely 

v celkovém vzhledu trpaslíků jsou až zarážející. 

Na další dvoustraně (obr. 30) Kubašta zpodobnil scénu, kterou takto ve filmu nelze 

zachytit, přesto je v něm přítomna. V animované Sněhurce se střídají záběry jedné 

místnosti, kde Sněhurka u krbu vaří ve velké nádobě polévku, trpaslíci se usazují u stolu, 

a po jídle v téže místnosti tančí a hrají na hudební nástroje. Kubašta jako by tyto záběry 

převzal a sesadil do jediné kompozice, koncentrované kolem jídelního stolu, který byl 

příhodným prvkem pro dodání třetího rozměru do ilustrace.

Šestý výjev, předávání jablka (obr. 31), se příliš jeden druhému nepodobá. Snad jen 

výraz ježibaby, vypouklá tvář s hranatou bradou, natažený lícní sval, stařenin osamocený 

zub, odhalený v úšklebku, hákovitý nos s bradavicí a výrazné obočí. Ty opětovně vybízejí 

k zamyšlení nad možnou inspirací. Předposlední část děje, Sněhurku ležící v rakvi (obr. 32), 

nelze zobrazit příliš rozmanitými způsoby. Inspirace zde proto není prokazatelná.

Obecně vzato, Kubašta se při ilustrování Sněhurky řídil v první řadě doprovodným 

textem, který sám o sobě vykazuje určité analogie se scénářem Disneyho filmu (hraní 

trpaslíků na harmoniku, utěšování Sněhurky zvířátky). Rovněž by bylo příliš odvážné 

tvrdit, že z animované verze vědomě přejímal, že ji de facto kopíroval. Pravděpodobnější 

bude, že Kubašta film shlédl, možná několikrát, a nejspíš si ho oblíbil, nějakým způsobem 
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mu konvenoval jeho styl, a tak když vytvářel jednotlivé scény knihy podle téže pohádky, 

obrazy z Disneyho filmu mu přicházely na mysl a podvědomě jej ovlivňovaly. 

Srovnání tvorby Walta Disneyho a Vojtěcha Kubašty lze možná shrnout následujícím 

způsobem: oba předkládali obecenstvu klasické pohádkové příběhy v líbivé, ale nevšední 

formě (animovaný film/pohyblivá knížka), jejich práce měla hodně komerční charakter, 

oba se stali inspirací pro další autory, byli oblíbení, úspěšní a napodobovaní. Disney byl 

podle katalogu Ellen Rubin a Jamese Findlaye „marketingový génius“ a „vytvořil osobitý 

výtvarný styl, který zdůraznil sílu nestárnoucích pohádek“.240 Vojtěcha Kubaštu zformovalo 

do podoby komerčního tvůrce spíše jeho okolí. Druhý výrok lze ale vztáhnout i na něj. 

Kubašta si, podle své dcery, dlouho přál s Disneym spolupracovat,241 což se mu nakonec 

splnilo, ovšem asi ne takovým způsobem, jaký si představoval (nestal se jeho dvorním 

výtvarníkem, autorem filmových předloh, ale pouze řadovým kreslířem, kopírujícím 

postavy do knížek podle filmů, které vytvářel někdo jiný). Sám věřil, že kdyby žil na druhé 

straně železné opony, možná by se z něj stal Disneyho konkurent:

„Kubašta, kterému sebevědomí nikdy nechybělo a který byl teď navíc pro Artii solidním 
zdrojem příjmů, věřil, že kdyby býval žil na západě, byl by se z něj stal druhý Walt 
Disney.“ (překlad vlastní) 242

Ve skutečnosti byl za Walta Disneyho Východu označován jiný český výtvarník. Ten, který 

v roce 1946, těsně po válce a téměř dekádu po slavné Sněhurce, vyhrál v Cannes cenu za 

nejlepší trikový film, jehož název zněl Zvířátka a Petrovští.243 Trnka neměl porovnávání 

240 Původní znění citované pasáže: „Disney was a marketing genius, (...). By surrounding himself with 
the very best in artistic talent (...), he created a signature visual style to match the power of the timeless 
fairy tales and children’s stories (...).“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 16
241 Tamtéž, str. 33
242 Původní znění citovaného textu: „Kubašta, always self-confident and now a very dependable source 
of profit for Artia, believed that had he lived in the Western world, he would have been another Walt 
Disney.“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 33
243 HUMPLÍKOVÁ, Miroslava a Pavel HORÁČEK, eds., 2015. Jiří Trnka: Ateliér (Galerie města Plzně, 
Galerie Jiřího Trnky, 17.1.-10.5.2015). Str. 39
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svých filmů s těmi od amerického studia rád, alespoň podle slov svého syna: „Otci 

nevyhovovalo Disneyho pojetí animovaného filmu a kýčovitý styl jeho figurek, zvláště 

lidských.“244 Ale respektoval jej, protože se stejně jako on sám vypracoval díky pracovitosti 

a disciplíně. „A pokud jde o Disneyho studio coby symbol komerce a prohnilého kapitalismu, 

jsem přesvědčen, že kdyby u nás po válce panovaly normální poměry, snažil by se otec 

vybudovat fabriku na filmy stejně prohnilou.“245 

Pokud lze komparovat přístup k pohádkám Walta Disneyho a Kubaštův, a zároveň lze 

porovnávat práci Disneyho a Jiřího Trnky, je určitě možné propojit také poslední článek 

trojúhelníku a zjistit, zda se v něčem podobají oni dva čeští Disneyové Východu.

5.3.2.b) Jiří Trnka

Na dotaz, jak se dostal k zálibě v pohádkách, odpověděl Vojtěch Kubašta Otakaru 

Štorch-Marienovi, že se k nim dopracoval díky Sovákově divadlu, že z práce pro něj „pak 

všechno vzešlo.“246 Škodovi uvádějí návrhy a výtvory pro loutkové divadlo jako jeden 

z Kubaštových možných zdrojů inspirace pro zrod pop-up formy knihy.247 Srovnání s jiným 

československým ilustrátorem, který také začínal jako asistent v loutkovém divadle, 

vytvářel scény a kostýmy, později, v přibližně stejné době jako Kubašta, začal ilustrovat 

dětské knihy, a nakonec byl rovněž hojně vyvážen Artií do zahraničí,248 a to se značným 

úspěchem, se proto nabízí. 

Jiří Trnka (1912-1969) začal pracovat pro loutkové divadlo Josefa Skupy v Plzni ještě 

jako středoškolský student. Po absolvování studia na UMPRUM založil v Praze vlastní 

Dřevěné divadlo, to bylo ale roku 1937 uzavřeno. Trnka se poté během válečných let 

věnoval divadelní scénografii. Navrhl scény pro deset činoherních inscenací Národního 

244 Tamtéž, str. 40
245 Tamtéž
246 ŠTORCH-MARIEN, Otakar, 1993. Tma a co bylo potom: (…). Str. 250
247 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „8“
248 PŘIBÁŇ, Michal, ed., 2014. Str. 53
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divadla, a díky prvnímu místu v soutěži také výpravu k opeře Libuše. Nakonec svůj vztah 

k divadlu převtělil do tvorby animovaných loutkových filmů, ve kterých měl svobodnější 

postavení než jako scénograf.249 Prostředí loutek tak nikdy neopustil. Kubaštova zkušenost 

s divadlem byla oproti Trnkovi o dost menší, i když si rovněž vyzkoušel práci scénografa 

v roce 1949, kdy pro krajské divadlo v Olomouci navrhl podobu scény a kostýmů k opeře 

Tajemství Bedřicha Smetany.250 

Důležité ovšem je, že se Trnka i Kubašta oba věnovali také ilustraci a svoje znalosti 

z divadelního prostředí do ní mohli promítnout. Že Trnkovy ilustrace „vyrůstaly na 

podobných základech jako divadelní scéna,“ si myslí také teoretička dětské ilustrace 

Blanka Stehlíková.251 Dodává, že díky tomu Trnka ve svých ilustracích otevřel větší prostor 

pro představivost nejen svoji, ale také představivost „čtenáře-diváka.“252

V autorské knize Zahrada je toto vystavění divadelního prostoru na stránkách knihy 

patrné, objevuje se v ní ve více vrstvách. Nejen, že některé ilustrace přímo mají podobu 

jeviště, na kterém se cosi odehrává a které je ohraničeno nějakým předním plánem, 

rozděleným do dvou stran, připomínajícím boční kulisy (obr. 33). Trnka navíc přímo do 

příběhu zahrnul zápletku o neuskutečněné návštěvě divadla, kterou mělo pět malých 

hrdinů slíbenou jako odměnu za vysvědčení, a následné improvizované sloní pohádkové 

inscenaci, která jim to měla vynahradit. Možná, že celá tajemná zahrada je vlastně 

divadelní scénou, ohraničenou a uzavřenou vysokými zdmi, skrze které se pěti klukům 

tu a tam podaří do ní nahlédnout a uvidět část krátkého děje či přímo se ho zúčastnit, 

než se shůry jako deus ex machina natáhne pět sloních chobotů a vyprostí je z ohrožení 

zlým kocourem. Zahrada je jevištěm komorního divadla, kde se nemění kulisy a proti sudu 

se špinavou vodou stále stojí zpustlý zahradní bazének, který neustále střeží oprýskaný 

kamenný trpaslík. Skrze tuto knihu, která je jeho autorským počinem, kde se jím napsaný 

249 HUMPLÍKOVÁ, Miroslava a Pavel HORÁČEK, eds., 2015. Jiří Trnka: Ateliér (Galerie města Plzně, 
Galerie Jiřího Trnky, 17.1.-10.5.2015). Str. 16-21
250 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „8“
251 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 45
252 Tamtéž
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text vyrovnaně a přesně propojuje s jím vytvořenými obrazy, je viditelné, jak měl Trnka 

zkušenost s divadlem zvnitřnělou, jak prostupovala jeho představivost, takže když se 

rozhodl napsat vlastní knihu pro děti, nedokázal se vyhnout tomu, aby se do ní divadlo 

nepromítlo.

Kubaštovo využití divadelních prvků v ilustraci je možná povrchnější, zato efektnější. 

Podle Dagmar Vrkljan-Kubaštové její otec sám své prostorové pohádky nazýval divadélky,253 

a je to skutečně pojmenování přesnější pro to, čím jsou a jak fungují, než hýbačky. Při 

čtení Kubaštových leporel totiž čtenář-divák otevře knihu a objeví se před ním pozadí (či 

zadní kulisa, tedy vrchní část dvoustrany) a jeviště (spodní část dvoustrany). V rámci této 

dvoustrany-scény stojí konkrétní trojrozměrný objekt a velmi často se s ním dá pohybovat. 

S otočením listu se scéna jedním pohybem změní. A může začít další akt hry. Při tomto popisu 

se může vybavit spojitost s barokním divadlem v Krumlově (a obecněji s kukátkovými 

divadly), které využívá působivosti několikerých bočních kulis a malované kulisy pozadí, 

výrazně staví na vizuální iluzi a je velmi propracovaně technicky zkonstruováno, takže 

jedna scéna se během chvilky mechanickým procesem odehrávajícím se v prostoru pod 

jevištěm přemění v druhou (obr. 34). 

Nejdivadelnějším dojmem působí publikace, kterou vydalo nakladatelství Mladé letá 

v roce 1960 s názvem Aladin a kouzelná lampa.254 Kubašta se zde odklání od svého 

obvyklého způsobu konstrukce třetího rozměru v ilustraci a využívá typu prostorové knihy, 

který Haining nazývá peep-show.255 Obraz je v tomto případě složen z několika plánů, 

každý z nich je vyřezán ze samostatného kusu papíru, a tyto plány jsou pak navrstveny 

na sebe tak, že vzniká velmi působivý dojem hlubokého prostoru (obr. 35). Figury na 

ilustracích jsou však nepohyblivé. I kdyby podobnost výše zmíněných Kubaštových 

ilustrací s divadlem byla jen formální, přesto opravdu došel až ke knize-divadýlku, když 

k panaskopickému modelu Moko and Koko in the Jungle přidal dvě vyjímatelné postavičky, 

253 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 50
254 RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária, 1960. Aladin a kouzelná lampa. Bratislava: Mladé letá.
255 HAINING, Peter, 1979. Str. 30-31, 40-41
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se kterými si čtenář-divák-režisér může v knize libovolně hýbat a umisťovat je, kam se 

mu zlíbí (obr. 36).256 Ellen Rubin občas používá pro Kubaštu termín puppeteer – loutkář, 

a pro tento titul je to označení příhodné. Kromě dvoustrany, jejímž rozložením vyvstane 

trojrozměrný prales se zvířaty, a papírových loutek dvou chlapců se titul skládá ještě 

z osmistránkového textu na papíře menší gramáže.257 Jde tedy opravdu o knihu, doplněnou 

interaktivní ilustrací, nejen o papírovou hračku.

Trnka i Kubašta výtvarně zpracovávali pohádky Andersenovy i bratří Grimmů, 

každý svým osobitým způsobem, ať už šlo o zajímavou formu knihy (Kubašta) nebo 

charakteristický snový výtvarný styl (Trnka). Oba byli schopní přestát nepříznivé doby 

(válka, únorový převrat, 1968) a vytvořit v obtížných podmínkách obrovské množství 

výtvarných děl.258 Vydělávali státu značné sumy peněz – roční příjem z Trnkových filmů 

byl asi 135 tisíc dolarů, Kubašta státu za patnáct let činnosti v Artii (1953-1968) vydělal 

35 milionů korun.259 Získali si zahraniční věhlas a oba měli nepopiratelný vliv na další 

generace (o Kubaštově následnictví – viz poslední kapitolu). 

5.3.3) Cyril Bouda

S Cyrilem Boudou (1901-1984) Kubaštu pojilo blízké přátelství.260 Vyhovovali si i jako 

umělci – jeden byl obdivovatelem toho druhého. Není to ani nijak překvapivé, jejich 

výtvarný styl je v mnoha ohledech podobný. Také Bouda tíhne spíše k „realismu“, 

tj. k zobrazování reálií, přestože jeho postavy jsou stylizované (stejně jako ty Kubaštovy). 

Oba inklinují k obohacování svých ilustrací vtipem a nadsázkou, baví je zobrazovat různé 

256 RUBIN, Ellen G. K., 2013. Str. 7
257 Kubasta Moko and Koko In the Jungle – Pop-up Book, 2018. Vintagepopupbooks.com [online]. 
Roanoke: Groovywares [cit. 2018-06-25].
258 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 17
259 HUMPLÍKOVÁ, Miroslava a Pavel HORÁČEK, eds., 2015. Jiří Trnka: Ateliér (…). Str. 40
Národní archiv, fond MK ČSR/ČR (995), sign. 29 ZU, č. kartonu 106, Arch. Vojtěch Kubašta a RNDr. Václav 
Staněk – návrhy na udělení čestného titulu zasloužilý umělec, 15. 5. 1968
260 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 38, 50
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typy a výrazy obličejů. Na rozdíl od Kubašty se Bouda nebojí nechat promlouvat prázdný 

prostor papíru, klidně rozmístí figury na bílou plochu. Také často vytváří ilustrace jen 

v černobílé tonalitě (Strašidlo cantervillské) či monochromní lavírované kresby (některé 

ilustrace ke Gulliverovi). Obecně nevolí tak syté a zářivé barvy jako Kubašta. Zajímavé 

je srovnávat právě Boudovo a Kubaštovo zpracování Gulliverových cest (obr. 37), podobu 

hlavního hrdiny, jeho oblečení, jeho postoj na jedné Kubaštově ilustraci a na Boudově 

obálce či znázornění miniaturních pochodujících vojsk. 

5.3.4) Porovnání s ilustrátory československé nové vlny

Jak již bylo řečeno v přehledu dějin československé ilustrace, pro „novou vlnu“ šedesátých 

let je typická rozmanitost přístupů, snaha o nové pojetí, o hravost, a třeba také o zapojení 

dítěte do vytváření příběhu knihy. Tato charakteristika se dá vztáhnout i na tvorbu 

Vojtěcha Kubašty. Také Kubašta klade důraz na vynalézavost a interaktivitu. Dítě (čtenář) 

se zapojením své představivosti stává spolutvůrcem jeho ilustrací. Možná ale bude více 

vypovídající, porovnat výtvarný styl Vojtěcha Kubašty s několika dalšími československými 

ilustrátory působícími v téže době. Budou zvoleni tak, aby v komparaci s nimi vždy vynikl 

buď nějaký z charakteristických rysů Kubaštových ilustrací, nebo naopak prvek, který 

v jeho výtvarném projevu chybí, ale v pracích jeho současníků je běžně přítomen.

Podle Blanky Stehlíkové byla nejvýraznějším proudem v ilustraci této doby „lyrická 

abstrakce.“ Charakterizuje ji jako styl, který klade důraz na barvu, symbol, detail 

či strukturu plochy a upřednostňující spíš atmosféru, než děj.261 K tomuto druhu 

ilustrátorských přístupů je možné přiřadit Daisy Mrázkovou (1923-2016) a její autorské 

knihy, ale také třeba akvarely zvířat a krajin Mirko Hanáka (1921-1971). Na jeho počátku 

stojí vlastně už Strom pohádek z celého světa Stanislava Kolíbala (SNDK, 1958), kolem 

kterého se záhy rozvířila diskuse, je-li takový přístup k dětské knize vhodný a jestli je 

261 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 63
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dostatečně srozumitelný. Tato debata však proudila mezi kritiky a teoretiky, čtenáři 

Kolíbalův přístup přijali bez potíží. Strom pohádek (obr. 38) tedy otevřel cestu dalším 

podobným ilustracím.262

Mirko Hanák (ilustrace ke knihám od počátku padesátých let) pracuje de facto stejnou 

technikou jako Kubašta.263 Jejich pojetí malby vodovými barvami je však tak rozdílné, 

že stojí vlastně v opozici. Samozřejmě, velký rozdíl činí už výběr barev, syté anilinové 

pigmenty Vojtěcha Kubašty mají s tlumenými průsvitnými tóny Hanáka jen málo 

společného, ovšem Mirko Hanák s nimi navíc pracuje zcela odlišně. Nechává je rozpíjet, 

ponechává velký prostor prázdnému papíru (obr. 39). Je zjevně inspirovaný čínskou či 

japonskou tušovou malbou.264 Jak Hanák, tak Kubašta tedy technikou akvarelu ztvárňují 

lidské a zvířecí figury, to je ale tak jediné, co mají společného. Hanák volí významem 

naplněnou prázdnotu, Kubašta pociťuje horror vacui.

Lyrické abstrakce Daisy Mrázkové (tvorba autorských knih od poloviny šedesátých let) 

jsou důkazem, že ilustrace pro děti nemusejí být jen rozjařeně veselé a podbízivě líbivé, 

aby dětské publikum zaujaly. Stejně jako Kubaštovy knihy jsou také tituly od Mrázkové 

vydávány znovu i v současnosti (Chlapeček a dálka, Baobab, 2017, poprvé Albatros, 1969, 

Haló, Jácíčku, Baobab, 2015, poprvé Albatros, 1972, nebo Můj medvěd Flóra, Baobab, 

2007 a 2011, poprvé Albatros, 1973). Mrázková tvoří ke Kubaštovi vhodný protiklad na 

škále doslovnosti v ilustraci (Mrázková si vystačí s náznakem, Kubašta vše do detailu 

vykresluje) jak v tom, co je zobrazeno, tak také, jakým způsobem. Autorský pohádkový 

příběh Mrázkové o ztraceném medvědovi (Můj medvěd Flóra) je tvořen jakoby filmovými 

záběry (celek, polocelek, detail) na plyšovou hračku, která je na obrazech ústředním 

motivem a její okolí pak tvoří jednobarevné strukturované plochy s několika detaily, 

dotvářejícími smysl a atmosféru příběhu (obr. 40). Ilustrace nedublují text, doplňují jej. 

262 Tamtéž
263 Viz 5.2. Zde ve smyslu rozdělení typů technik malby. Oba nanášejí transparentní vrstvu vodou 
rozmývatelných barev na bílý podklad – papír, také Hanák občas používá kvaš.
264 Názor autorky této práce, potvrzení viz:
STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 63
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Kniha vskutku působí jako film, kdy text je přepis vypravěče nebo monologů postav, 

a obrazová část běží po vlastní linii a přináší další významy, které v textu nejsou obsaženy. 

To je, dá se říct, celkem blízko ideálu, kterého by se ilustrace měla snažit dosáhnout. Nebýt 

doprovodem, pouhým zrcadlem textu, ale ilustrovat, tedy osvětlovat jej, přinášet mu další 

nebo hlubší význam.

Další výtvarnicí, se kterou je možné a vhodné Kubaštu srovnávat, je Květa Pacovská 

(narozená 1928, jako ilustrátorka činná od počátku šedesátých let). Malířka, která studovala 

na UMPRUM u Emila Filly,265 byla nucena svá plátna přemístit ze stěn výstavních síní na 

stránky dětských knih, neboť je nemohla vystavovat jinde. Pro její ilustrace šedesátých 

let je typická výrazná, až grafická stylizace a doplňování obrazu písmem, číslicemi 

a typografickými symboly. Užívání některých nezvyklých prvků (např. „fázování pohybu“) 

bylo možná inspirováno technikami animovaného filmu.266 Postupem času se ilustrace 

Květy Pacovské stávaly odvážnějšími a méně čitelnými. Dnes jsou její autorské knihy skoro 

abstraktní, využívají jiné formy vyprávění než zpodobnění postav zvířat a lidí, jak tomu 

u ní bylo dříve. Co je však v souvislosti s Kubaštou nejvíce zajímavé; Pacovská se postupně 

dopracovala „(…) stříháním, skládáním, koláží či vrstvením reliéfu k prostorovým 

knihám-objektům. Ty však u nás nikdy nevyšly.“267 Knihy Pacovské byly a jsou publikovány 

v zahraničí (a přeloženy asi do dvaceti jazyků),268 protože pro její odvážné koncepty nemají 

ani dnes tuzemští nakladatelé pochopení, a možná také potřebný rozpočet. Květa Pacovská 

sama v rozhovoru o svých knihách řekla: „Úplně ze všeho nejradši mám, když knížky 

265 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 68
Že studium Pacovské vedl Filla, je příznačné, oba mají velmi specifický cit pro výraznou barevnost a zjevnou 
oblibu sytě červené barvy.
266 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 68
267 Tamtéž
268 Kniha je socha. A Květa Pacovská zdolává umělecké kopečky, 2015. Česká televize: ČT24 [online]. 
Česká televize, 12. 4. 2015 [cit. 2018-06-13]. 
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stojí. Když knížky stojí jako sochy ve vašem prostoru.“269 Dívá se na ně jako na sochařské 

objekty z papíru, které mají přenášet sdělení pomocí všech pěti smyslů.270 Jednou z jejích 

knih-soch je například dvanáctimetrové leporelo s názvem Unfold/Enfold, při jehož 

prohlížení čtenáře vítají slova „Udělej se maličkým a vejdi do této knihy.“271 U Pacovské je 

ale vytváření knih-objektů vyústěním mnohaleté knižní tvorby, která se neustále vyvíjela 

a měnila. Knihy s prostříhanými otvory a zrcadlovými plochami začala vytvářet až tehdy, 

když je mohla vydat v zahraničí (od konce osmdesátých let do současnosti), tedy v době, 

kdy se tvorba Vojtěcha Kubašty už uzavírala. Navíc Pacovská konstruuje prostor knihy 

způsobem velmi odlišným od toho Kubaštova. Kubašta vytváří třetí rozměr v rámci ploché 

dvoustrany, Pacovská nahlíží na celou knihu jako na sochařský objekt, tesá do ní nůžkami, 

rozevírá ji do harmoniky, skládá do kvádru (obr. 41). 

Ve floridském katalogu je Kubašta chválen za přítomnost humoru, vtipu a překvapení 

ve svých ilustracích.272 Je to jistě jejich nezpochybnitelný rys, ale nejsou na něm založeny. 

Kdo oproti tomu postavil svůj výtvarný styl na humoru a dá se v tomto ohledu s Kubaštou 

srovnávat je Zdenek Seydl (1916-1978). Seydlovy ilustrace nemají formálně s Kubaštovými 

společného téměř nic. Seydl vychází z dětské kresby, ani se nesnaží za každou cenu zaplnit 

celou plochu vyhrazenou ilustraci, je výrazně lineární, vysoce stylizovaný (obr. 42). 

Společné mají jasné, syté barvy a vtipnou veselost postav. Kubašta se ovšem nikdy 

neodvážil dekonstruovat podobu lidí, zvířat a předmětů takovým způsobem jako Seydl. 

Držel se svým pojetím reality v čitelnosti a srozumitelnosti pomyslného středního proudu, 

který však oslovuje více diváků než jakýkoli druh ilustrátorského experimentu.

269 Kultura.cz: Portrét: Květa Pacovská, 2009. Česká televize: iVysílání [online]. Česká televize, 
19. 4. 2009 [cit. 2018-06-13].
V této souvislosti není bez zajímavosti, že některé Kubaštovy pop-ups, zvláště ty se svátečními motivy, byly 
také bez textu, pravděpodobně zamýšlené jako dekorace na stůl. Viz:
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 31
270 Kniha je socha. A Květa Pacovská zdolává umělecké kopečky, 2015. Česká televize: ČT24 [online]. 
Kultura.cz: Portrét: Květa Pacovská, 2009. Česká televize: iVysílání [online].
271 Kultura.cz: Portrét: Květa Pacovská, 2009. Česká televize: iVysílání [online].
272 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 43, 45-46
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Během působení nové vlny se značně rozšířil repertoár papírenských výrobků na pomezí 

knihy a hračky. Vznikaly originální vystřihovánky a skládačky,273 dokonce i leporela, která 

se podobou a způsobem užití blížila Kubaštovu pojetí (kniha, ze které se rozevřením stala 

benzínová stanice a podobně274). V Pionýrech a robotech autoři výslovně zmiňují knihu 

Dobroslava Folla Co se čemu podobá (obr. 43). Na formátu této knihy není nic zvláštního 

až na to, že k ní patří ještě samostatná papírová mřížka. Přiložit tuto mřížku k jednotlivým 

ilustracím lze dvěma způsoby. Z jednoho vyobrazení tak vznikají dva různé obrazy, 

spřízněné na základě tvarové podobnosti.275 Nápad je to velmi invenční, a v celém přehledu 

historických podob pohyblivých knih Petera Haininga nic podobného není. Muselo být 

také velmi náročné jej navrhnout a náležitě továrně zpracovat. Přesto, že je Follovo dílo 

oproti Kubaštovým knihám na první pohled zajímavější a zdánlivě chytřejší, zdá se, že 

v pop-up pohádkách Vojtěcha Kubašty se toho pro čtenáře ukrývá více – viz následující 

kapitoly. 

Vypadá to, že srovnání týkající se výtvarného výrazu v rámci jedné ilustrátorské epochy 

nedopadá pro Kubaštu příliš lichotivě. Přesto je jeho význam na poli dětské ilustrace 

nepopiratelný. Je jen třeba zaměřit se na jinou stránku Kubaštových ilustrací, než je 

výtvarný styl. Jeho osobitost a nápaditost nejlépe vynikají v oblasti konstrukce obrazového 

prostoru. 

273 STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 74
274 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 110-111
275 RYŠKA, Pavel a Jan ŠRÁMEK, 2016. Str. 110-111



obr. 13a
Černobílá ilustrace k Medvídkovi Pú.

obr. 13b
Barevných celostránkových maleb 
bylo v Medvídkovi Pú jen několik.

obr. 12
Tento příklad dobře ilustruje, jakým 
způsobem byly Kubaštovy knihy 
nahlíženy – jako levné hračky, které 
se hodí zabalit do plastového obalu 
s reklamními nápisy.

obr. 11
Dvojstrana z antologie světových pohádek Once 
Long Ago.



obr. 16
Podobizna dělníka od Oldřicha 
Homoláče

obr. 17
Jaro od Oldřicha Blažíčka

obr. 15
Detail hlavy vlka z obálky leporela 
O Červené Karkulce. obr. 14

Kubaštovy oblíbené barvy Pelikan.



obr. 19b
Obálka Artuše Scheinera ke knize 
V moci kouzla Josefa Štefana 
Kubína. 

obr. 19a
Výřez z Kubaštovy opony pro 
smíchovské divadlo Čeňka 
Sováka.

obr. 18b
Vodník Jaroslava Panušky.

obr. 18a
Ukázka pohádkové 
ilustrace Hanuše 
Schwaigera.



obr. 20
Skleněné postavičky připisované 
Jaroslavu Brychtovi. Alespoň 
u Sněhurky je inspirace filmem 
Walta Disneyho nesporná.

obr. 21
Přípravná malba k Šípkové Růžence 
vytvořená jedním z Disneyho 
výtvarníků, Eyvindem Earleem.

obr. 22b
Ilustrace Mary Blair.

obr. 22a
Přípravná práce pro film Popelka, jejíž 
autorkou je Mary Blair.



obr. 25
Snímek s hradem ze Šípkové Růženky 
Walta Disneyho.

obr. 24
Snímek z Disneyho filmu Sněhurka, 
na němž je hrad zlé královny.

obr. 23b
Zadní strana obálky ke Kubaštově 
leporelu O Sněhurce.

obr. 23a
Kubaštova obálka 
k Erbenovým pohádkám. 
Hrad v pozadí nápadně 
připomíná Disneyho styl.



obr. 28a

obr. 28b a 28c

obr. 27bobr. 27a

obr. 26bobr. 26a

Porovnání scén z filmu Sněhurka Walta 
Disneyho a z Kubaštova 
leporela O Sněhurce.



obr. 29a

obr. 30a

obr. 30c

obr. 30b

obr. 29b

obr. 30d



obr. 32c

obr. 32b

obr. 32a

obr. 31bobr. 31a

Porovnání scén z filmu Sněhurka Walta 
Disneyho a z Kubaštova 
leporela O Sněhurce.



obr.34b
Barokní divadlo v Českém Krumlově.

obr. 34a
Barokní divadlo v Českém Krumlově.

obr. 35
Aladin a kouzelná lampa, 
Kubaštovo odlišné pojetí 
pohyblivé knihy.

obr. 33c
Výjev ze skutečného 
divadla, do kterého 
by si kluci přáli jít na 
představení.

obr. 33b
Kocour na jevišti zahrady, 
ohraničený keři jako 
bočními kulisami.

obr. 33a
Zahrada Jiřího Trnky. 
Pohled brankou – 
kukátkem – na scénu 
tajemné zahrady.



obr. 36a, 36b a 36c
Koko and Moko in the Jungle, 
kniha-divadýlko s papírovými 
loutkami dvou chlapců.

obr. 37a, 37b a 37c
Vlevo Kubaštovo, uprostřed a vpravo Boudovo pojetí Gullivera.

obr. 36a
obr. 36b

obr. 36c



obr. 38
Kolíbalův Strom 
pohádek.

obr. 39a a 39b
Hanákovy japanismy v akvarelu.

obr. 40a, 40b, 40c a 40d
Medvěd Flóra Daisy Mrázkové.



obr. 41a
Ilustrace Květy Pacovské 
ze 60. let.

obr. 41b
Kniha-objekt, kniha-socha Květy Pacovské, 
současnější dílo.

obr. 42
Ukázka ilustrací 
Zdenka Seydla.

obr. 43a, 43b a 43c
Co se čemu podobá Dobroslava Folla.



96

6) O pohledu do Kubaštových knih

V této kapitole bude nahlíženo do Kubaštových pohádkových leporel. Dojde k rozebrání 

jejich vazby i vzhledu, bude popsán proces jejich výroby. Nejdůležitější součástí 

následujícího textu je však zkoumání toho, co činí tyto pop-ups unikátními.

6.1) Formální podoba Kubaštových knih

Prostorové pohádky s námětem vypůjčeným od Charlese Perraulta, bratří Grimmů, nebo 

od Hanse Christiana Andersena mají všechny stejný formát 20,5 na 26,5 centimetrů.276 

Ale také jejich vnitřek je vždy uspořádán stejným způsobem. Skládá se z osmi dvoustran, 

slepených k sobě hranami do tvaru harmoniky, která je první a poslední stranou připevněna 

k deskám knihy (obr. 44). Papír velké gramáže, z nějž je scéna vyřezána a poskládána, je 

u některých výjevů širší než formát knihy, protože jsou z jeho přečnívajících částí vytvořeny 

tzv. „šikmé lomy“, připomínající postranní kulisy divadelní scény (obr. 45).277 Prostorové 

objekty v knize jsou ale navrženy tak, aby se vždy správně složily do středu dvoustrany 

a nevyčnívaly z okrajů leporela, když je zavřené. Všechny trojrozměrné ilustrace jsou 

vytvořeny z jednoho kusu papíru, pouze pohyblivé prvky jsou utvořeny přidáním příslušné 

papírové části. Vytvořit pohyblivý papírový mechanismus jinak ani není možné. 

Na otázku, kdo psal texty Kubaštových pohádek, není vždy možné dát uspokojivou 

odpověď. Jen u některých je jméno autora uvedeno v tiráži – například u Žabího krále 

276 Stejné rozměry mají také knihy podle Kubaštovy předlohy (např. The Little Auto, tzv. White Series 
podle bílého pozadí obálky), leporela pro Disneyho a Prahou inspirované příběhy z nakladatelství 
Panorama/Orbis (např. O nemytém dráčkovi). Čtvercový formát mají série o Tipovi a Topovi (o straně 25,5 
centimetru) a počítací řada knih (dvanáct malých knížek o dvanácti číslech), jejíž strana měří 11 centimetrů. 
Panaskopické modely se drží rozměrů 32,5 centimetru na 22,5 centimetru.
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 70-105
277 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „8“
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(„Podle bří Grimmů vypravuje Josef Dvořák.“),278 nebo u leporel z nakladatelství Orbis 

(Ljuba Štíplová). U veršované knihy Povídám, povídám pohádky je básník Kamil Bednář 

uveden pouze ve formě copyrightu (Kubašta také).279 Obecně platí, že i když většinou nepsal 

text, je Kubašta typograficky zdůrazněn jako autor knihy, na úkor autora jejího příběhu. 

Příběhy některých pop-ups ovšem vymyslel Kubašta sám (série Tip a Top, White Series).

6.2) Cesta k pop-up formě

Helena a Eduard Škodovi uvádějí ve svém katalogu ke Kubaštově výroční výstavě několik 

možných inspiračních zdrojů, z kterých se v Kubaštově mysli mohla zrodit myšlenka pop-

-up knihy. Jmenují loutkové divadlo, zpracovávání propagačních materiálů a snahu je oživit 

zapojením třetího rozměru, vzdělání architekta a s tím související znalost deskriptivní 

geometrie.280 Práce pro reklamní agentury, při nichž Kubašta poprvé použil prostorové 

papírové prvky, jsou ale spíše důsledkem jeho prvotního nápadu nebo krokem na cestě od 

něj k pop-up knize. Podobně zkušenost s loutkovým divadlem Kubaštu přivedla k tomu, 

jak prostor v knihách řešit, nebyla ale jedinou inspirací pro jejich vznik. Dagmar Vrkljan-

-Kubaštová v katalogu k floridské výstavě uvádí, že otec měl sbírku „krajkových pop-up 

přání z devatenáctého století“,281 a ty že jej mohly inspirovat. Karolína Křížová ovšem 

v rámci své diplomové práce pořídila s Dagmar Vrkljan-Kubaštovou rozhovor, v němž jí 

ilustrátorova dcera sdělila:

 

278 KUBAŠTA, Vojtěch a Josef DVOŘÁK, 1970. Žabí král: pohádka pro nejmenší čtenáře. Praha: Artia.
279 KUBAŠTA, Vojtěch a Kamil BEDNÁŘ, 1968. Povídám, povídám pohádky. Praha: Pragopress.
280 ŠKODOVÁ, Helena a Eduard ŠKODA, 1989. Str. „8“
281 původní znění citované pasáže: „nineteenth-century lacy pop-up greeting cards“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 29
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„Otcovou inspirací byla série Blue ridden od Walta Disneyho. Když to viděl, řekl si, že to 
dokáže udělat ještě lepší (…).“282

Knihy, které měla Dagmar Vrkljan-Kubaštová na mysli, jsou pop-ups o různých 

disneyovských hrdinech od nakladatelství Blue Ribbon Books (nikoli „Blue Ridden“), 

a vycházely ve třicátých letech. Paradoxně dokazují, že spolupráce Disneyho a Kubašty 

o pár dekád později nepřinesla tolik nového (obr. 46). 

Poslední zmínkou o možném spouštěči Kubaštovy cesty k prostorové knize je v článku 

Mary Sarlatto, kde tato italská badatelka předestírá domněnku, že Vojtěcha Kubaštu 

ovlivnila série The Jolly Jump-ups, vydávaná mezi lety 1939-1954 ve Spojených státech, 

která je utvářena stejným způsobem jako jeho knihy – z jednoho kusu papíru (obr. 47).283 

Právě období, kdy byly tyto knihy publikovány, ale působí problematicky. Není příliš 

pravděpodobné, že by se během této doby dostaly do Československa. 

Kubašta se ovšem narodil ve Vídni v době, kdy kvůli válce končila zlatá éra pop-up knih. 

Ve svém nejútlejším dětství se klidně mohl s těmito knihami, v jejichž výrobě sousední 

Německo vynikalo, setkat. Stejně tak později v Československu. I tak je třeba teorie Mary 

Sarlatto a Dagmar Vrkljan-Kubaštové zvážit. Zdá se rozhodně pravděpodobnější, že 

Kubaštu vedla k vytváření prostorových knih nějaká formální předloha, než že takovou 

zvláštní, ale v minulosti již používanou formu knih vymyslel úplně sám. 

Zároveň je však u podoby jeho leporel patrný určitý vývoj, značící, že pokud měl nějakou 

knižní inspiraci, nebyla mu neustále k dispozici. Kubašta začal s velmi jednoduchými 

objekty, vyskakujícími ze stránek knihy, které měly například tvar kvádru, k jehož vzniku 

stačí pouze dva řezy a tři přehyby papíru. Proces stále větší a větší propracovanosti pop-up 

knih lze dobře ukázat, jsou-li vedle sebe postaveny například knížky O Sněhurce (anglicky 

282 Citovaná věta je převzata doslovně, tedy i s chybou ve psaní velkých písmen.
KŘÍŽOVÁ, Karolína, 2012. Pop-up: Historie a současnost. Zlín. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně. Vedoucí práce ak. soch. Rostislav Illík. Str. 39
283 SARLATTO, Mara, 2016. Paper Engineers and Mechanical Devices of Movable Books of the 19th and 
20th Centuries. Str. 105
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1961) či O Červené karkulce (česky 1957) na jedné straně a Žabí král (česky 1970) na straně 

druhé.

V prvních dvou jmenovaných leporelech již Kubašta sice používá „šikmé lomy“, celkem 

jednoduchý kvádr jako ústřední prostorový motiv však převažuje (polovina scén ve 

Sněhurce, tři z osmi scén v Karkulce). V Žabím králi se objevují objekty původně z kvádru 

vycházející, ale různými dalšími úpravami už jej ani nepřipomínají. Stále stejné principy 

(kvádr ve středu dvojstrany, „šikmé lomy“), jsou zde dovedeny do úplně nových rozměrů. 

Postranní kulisa je důmyslnými řezy a ohyby proměněna v hranatou skálu s vodopádem 

(obr. 48), z jiného „šikmého lomu“ se díky třem průřezům stává působivě povstávající trojitá 

police (obr. 49). 

Zcela jiný charakter mají předposlední a poslední scéna. Sedmý obraz je zaplněn 

sofistikovaně zkonstruovaným kočárem, který díky tomu, že ujíždí po diagonále, působí 

mnohem dynamičtěji, než kdyby byl umístěn na středovou osu (obr. 50). Zároveň je určen 

především pro jeden specifický pohled (viz následující kapitoly), protože při pozorování 

z jiných úhlů se iluze jeho prostorovosti začíná rozpadat. Osmý, závěrečný obraz vyvolává 

dojem, že jej Kubašta do příběhu přidal jen proto, aby mohl předvést svůj konstruktérský 

um – tvoří jej nadrozměrný leknín, v jehož středu odpočívají princ s princeznou (obr. 51). 

Květ je opět vysekán z původní plochy papíru, na rozdíl od bočních „šikmých lomů“ je však 

v jeho středu, Kubašta si tak nemohl libovolně přidat papír jako u postranních kulis knižní 

scény, které mohou mít značně variabilní velikost. 

Velmi jednoduchý princip má překvapivě silný účinek v klíčové scéně proměny žabáka 

v prince (obr. 52). Jde pouze o posun pruhu papíru, Kubaštův talent pro papírové 

inženýrství zde však nespočívá v mechanickém základě scény, ale v jeho pokrytí malbou. 

Tedy ve vymyšlení způsobu, jak bude scéna ztvárněna, aby pak k jejímu přehrání stačilo 

jediné posunutí pruhu papíru. Důmyslné jsou výseky v pohyblivém pruhu, které při jedné 
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fázi pohybu odkrývají tělo žabáka a při druhé nechávají místo pro klobouk a paži starého 

muže.284

6.3) Postup výroby 

Jedním z nejzajímavějších faktů z vyprávění o cestách knih Vojtěcha Kubašty západní 

částí kontinentální Evropy je, že Joseph Lefebvre při získávání zakázek ukazoval „roughs 

and a blank dummy.“285 Tato slova s největší pravděpodobností označují prázdnou maketu 

knihy a skici ilustrací s nalepenými texty. Tím je ozřejmena alespoň část výrobního procesu, 

o němž jinak není nic známo. Popisy Kubaštova postupování při vytváření prostorových 

knih kolísají od příliš nadneseného tvrzení:

„Vzal do ruky obyčejný arch papíru, párkrát ho přeložil, střihl do něj nůžkami, či zařízl 
nožem, a po rozevření z toho byla loď anebo královský zámek.“286

až po přesvědčení, že si jeho knihy žádaly „rozsáhlé znalosti deskriptivní geometrie“.287 

Pravdou bude nejspíš nějaký kompromis mezi těmito dvěma póly.288 Kromě Kubaštova 

přiznání, že matematiku nesnášel,289 nepotvrzují dojem extrémní propočítanosti obrazů 

ani poznatky shrnuté v podkapitole o prostoru v jeho knihách (6.4.). Zároveň je třeba 

připustit, že takových trojrozměrných efektů, jaké vytvářel Kubašta, není možné docílit 

náhodným stříháním do papíru. Jejich autor si možná časem osvojil určité principy, které 

pak neustále obměňoval a zvládal s nimi pracovat víceméně intuitivně. Musel ale být 

schopný dodat nějaké pokyny továrně, v níž byly knihy sestavovány. Proto potřeboval znát 

rozměry a způsoby vyměření nezbytných řezů a ohybů.

284 Na tuto skutečnost mě upozornil doc. ak. mal. Jaroslav J. Alt.
285 DE GEEST, François, 2003. Jos. Lefebvre: (…). Str. 16
286 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 72
287 Původní znění citované pasáže: „an extensive knowledge of descriptive geometry“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 31
288 totéž tvrdí autoři BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 49
289 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 31
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V katalogu Jamese Findlaye a Ellen Rubin je pod čísly 120 a 121 uveden Kubaštův 

návrh na reklamní pohlednici pro kanadskou vodní elektrárnu, kde pracoval jeho zeť. 

Tato přípravná práce, jež nebyla zrealizována, naznačuje, jak mohly vypadat materiály, 

které Artia předávala továrně. Skládá se z přibližně čtvercové malby vodovými barvami, 

nákresu na papíru (pravděpodobně pauzovacím) naznačujícího, kudy mají být provedeny 

řezy a ohyby, a z makety ukazující, jak by měla vypadat výsledná pohlednice (obr. 53). 

Maketa je v tomto případě vytvořena z malby na papíře, takže není prázdná.290

V tomtéž katalogu je na jiném místě uvedeno, že Kubašta měl již dopředu jasnou 

představu o knize i o její technické stránce, ještě než začal s jejím vytvářením. Nejprve 

hledal inspiraci, rozmýšlel si podobu scén a jejich konstrukční řešení, poté následovalo 

skicování, pak propočty pop--up prvků, a nakonec výroba makety. Vytvoření jedné knihy 

trvalo přibližně tři měsíce, od nápadu až po sestavení. Kubašta ale, soudě podle počtu 

vydaných titulů za určité časové období, pracoval na několika leporelech současně.291 

Otakarovi Štorch-Marienovi Kubašta vysvětlil, že se stránky knih tisknou ve Velkém 

Šenově (Severografia), kde jsou také speciálním strojem vyřezávány, a knihy jsou pak 

sestavovány ručně buď v Nepomuku nebo v Brtníku.292 Také říkal, že dívat se na ty ženy, 

jak sestavují jeho knihy, je jako dívat se na koncert a že velká část práce leží na nich.293 

Každopádně zaměstnávala výroba Kubaštových pop-ups docela velké množství lidí.294

Ellen Rubin se domnívá, že v Československu přežilo válku více tiskařských strojů 

než v okolních zemích (třeba v Německu) a že díky tomu, že se tyto stroje dochovaly do 

Kubaštovy éry, mohly být stránky jím navržených knížek nasyceny velkým množstvím 

barev, protože to tyto stroje umožňovaly.295 Tyto technické možnosti by jen podporovaly 

Kubaštu v jeho oblibě zářivých barevných tónů.296 

290 Tamtéž, str. 95-96
291 Tamtéž, str. 31-32
292 ŠTORCH-MARIEN, Otakar, 1993. Tma a co bylo potom: (…). Str. 250
293 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 32
294 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 49
295 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 30
296 Tamtéž. 
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6.4.) Obrazová konstrukce – prostor v Kubaštových knihách

Prostor v Kubaštových knihách je vytvářen dvojím způsobem. Lze říci, že je složen ze dvou 

vrstev. První vrstvou je bílá plocha dvoustrany, prořezáním a ohýbáním papíru změněná 

do podoby trojrozměrné scény. Na tuto vrstvu přiléhá pak další, vrstva iluzívní malby. 

Touto malbou se scéna dále prohlubuje, umocňuje se její prostor. Barevná obrazová iluze 

dále umocňuje perspektivní způsob zobrazování. 

Velmi často je zdánlivě užito jednobodové lineární perspektivy. Působí velmi přesvědčivě, 

jako by byla přesně vyměřená a narýsovaná, jen do momentu, kdy jsou do malby vneseny 

diagonály kopírující linie jednotlivých předmětů (obr. 54). K jejich protnutí totiž nikdy 

nedochází v jednom úběžném bodě, ale v několika nepravidelně rozmístěných bodech. 

To znamená, že Kubašta nekonstruoval prostor scény pomocí geometrie a geometrických 

pomůcek, ale vytvářel ji od oka. Kubaštova perspektiva je perspektivou intuitivní. 

Nejde o výtvarníkovu neschopnost či lenost, perspektiva i tak působí velmi přesvědčivě. 

Kubašta možná neměl své ilustrace „pečlivě propočítané“, jak se domnívá Ellen Rubin, 

jinak je ale její níže citovaná poznámka případná. Dětští čtenáři nejsou tak zatíženi na 

dokonalé zdání trojrozměrnosti:

„Přestože byly jeho pop-up knihy pečlivě propočítané, aby co nejlépe vytvářely dojem 
perspektivy, moc dobře věděl, že co se týká prostorové představivosti, děti ji berou jako 
vedlejší.” (překlad vlastní) 297 

Kubašta takto s prostorem nakládal vždy, od počátků svých grafických a ilustrátorských 

prací. Nepropočítával a neměřil, měl schopnost prostor vidět a v jeho rozsáhlosti jej 

vměstnat na plochu papíru. Toto Kubaštovo nadání je dobře patrné například v aventinském 

cyklu o Klementinu. Celkový pohled seshora na klementinský komplex (obr. 55) Kubašta 

nezpodobnil podle fotografií – neměl je k dispozici. Jediné, co mu mohlo pomoci byl 

297 Původní znění citovaného textu: „Although his pop-ups were minutely calculated to give the greatest 
sense of perspective, he knew full well that as far as the dimensional imagination is concerned, children 
take it as incidental.”
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 31
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Langweilův model Prahy.298 Musel se tedy do velké míry spolehnout na svou představivost. 

Byl zřejmě schopný otočit si v mysli budovy, které mohl pozorovat z pohledu chodce, do 

úhlu, jako by se na ně díval z ptačí perspektivy. Je třeba si uvědomit, že Klementinum, jak je 

vypodobněno na Kubaštově litografii, takto není možné vidět. Nejen že tomuto pohledu bude 

zákonitě překážet okolní zástavba, ale náhled bude vždy nějakým způsobem deformovaný. 

Kubašta vytvářel idealizace architektury, její vizualizace, jako když ilustroval projekty při 

studiu architektury. Podobný postup s kondenzováním špatně obsáhnutelného rozsáhlého 

prostoru do malé plochy obrazu musel proběhnout při zachycování strahovské knihovny. 

Stojíte-li v takto velké místnosti, kterou ze žádného bodu, žádným úhlem pohledu nemůžete 

obsáhnout celou, je třeba mít dobrou představivost a schopnost promítání konstrukce 

architektonického objektu do prostoru interiéru. Těmito vlastnostmi Kubašta samozřejmě 

nevyniká v principech zobrazování nad jiné, není výjimečný. Navíc se jim dá naučit. Je 

to ale prvek v jeho tvorbě, který narušuje představu o Kubaštovi jako o neoriginálním 

ilustrátorovi, ovlivněném popkulturními vzory. 

Podobným způsobem jako Kubašta pracovali vedutisté, pokud jde o ptačí perspektivu, 

či například Giovanni Battista Piranesi, jde-li o přenesení rozměrného vnitřního prostoru 

stavby na plochu papíru. Podobně jako Piranesi vměstnal celý monumentální interiér 

římského Pantheonu precisně do obdélníkového rámce své kresby, aniž by jej deformoval 

(obr. 56), tak zvládal Kubašta z několika pohledů, jimiž lze v mysli obsáhnout danou 

rozlehlou místnost, vytvořit pohled jeden. Z propagačního materiálu pro Slovtour (obr. 57) 

a z knihy Tip + Top a letadla (pracovní překlad španělského Tip + Top y los aviones, 

1965), kde se červené stíhačky vznášejí nad krajinou (obr. 58), je patrné, že techniku ptačí 

perspektivy ovládal Kubašta velmi dobře – pohled seshora na letící letadlo a na louky 

a pole pod ním musel Kubašta nějakým způsobem vymyslet. 

Vedutisté se snažili zvěčnit město takovým způsobem, aby byly všechny jeho komponenty 

dobře viditelné a rozeznatelné. Což většinou znamenalo, že to, co viděli, ve skutečnosti 

298 BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Str. 49
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v zájmu těchto cílů poněkud přeuspořádali. Kubaštův betlém, jehož scéna je rozložena 

mezi Staroměstskou mosteckou věží a kostelem sv. Františka Serafinského (obr. 59), je 

dobrou ukázkou této techniky. V takovéto sestavě nemůže pozorovatel, stojící v jednom 

bodě Křižovnického náměstí, jednotlivé pamětihodnosti najednou vidět.

Kubaštovu intuitivní perspektivu dokládají přiložené fotografie pop-up knih (obr. 54). 

Linie trámů se sbíhají zdánlivě do stejného místa jako podlaha či nábytek, ale není tomu 

tak. Pro další kapitolu tohoto textu je dále důležité zmínit, že hrany namalované knihy, 

která je součástí ilustrace a v níž je umístěn text pohádky, na první pohled směřují 

k jinému úběžnému bodu, než linie ostatních předmětů (žádný hlavní úběžný bod zde 

ovšem neexistuje). Kniha působí jako naklopená směrem k divákovi, jako by neležela na 

ploše pomyslného jeviště – perspektivní zkreslení by v tom případě muselo být mnohem 

výraznější. Následující část textu mimo jiné předloží teorii, proč namalovaná kniha, 

umístěná v přední části plochy “jeviště”, podléhá jiné perspektivě.

6.5) Pohled do knihy Vojtěcha Kubašty

Kubaštovy knihy si žádají specifický způsob čtení. Dá se říci, že existuje určitý ideální úhel, 

do kterého knihu rozevírat, a určitý ideální úhel, z kterého je vhodné se na scénu dívat. 

Úhel rozevření je dán tím, jakým způsobem je kniha vytvořena. Jak již bylo řečeno výše, 

jde o leporelo o osmi dvoustranách. Z dvoustran vystupují prostorové prvky, vytvořené 

prostřižením a prohnutím jejich hmotného základu, tedy tvrdého papíru. Když je kniha 

otevírána, prostorové prvky, přehnuté a složené v jejím středu, se začínají napínat a získávat 

tvar, mění se z plošných v trojrozměrné objekty. V určitém bodě rozevírání ale dojde jejich 

plasticita k vrcholu, a dále se už jen přepínají. Úhel, ve kterém prostorovost scény dosahuje 

vrcholu, byl pozorováním stanoven na zhruba sto patnáct stupňů (pohybuje se mezi sto 

deseti a sto dvaceti stupni). Je obtížné stanovit jej přesně, protože když rozevřená kniha 

leží na nějaké ploše, přehyb dvoustrany (místo, ve kterém se láme) se nenachází v téže 

rovině jako plocha hřbetu, ale je vysunutý o několik milimetrů po diagonále (viz obr. 60a 
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a 60b). Matematická přesnost však není důležitá. Jde o zjištění, zdali ideální úhel rozevření 

znamená, že je pozadí scény přibližně kolmé na „jeviště“, nebo zda je potřeba zadní stěnu 

naklopit jinak. Empiricky bylo ověřeno, že je třeba leporelo rozevřít o něco více, aby byla 

scéna co nejpůsobivější (obr. 60). 

Pátrání po ideálním úhlu pozorování mělo podobný cíl – odpověď na otázku, z jakého 

pohledu má scéna tvořená rozloženou dvoustranou největší účinek. Rozhodně nejde 

o rovinu stolu (nebo jiné plochy, na níž je kniha položena), ani o úhel pohledu kolmý na 

rovinu spodní strany. To jsou dva extrémy – je jasné, že úhel pozorování se bude nacházet 

mezi nimi. Samozřejmě, ne na každé dvoustraně je ideální úhel rozpoznatelný. Kdyby se 

měl přesně měřit, možná že by se u každé scény o něco lišil. Principiálně je ale u všech 

prostorových obrazů stejný, protože si Kubašta navykl stavět tyto scény stejným způsobem. 

Dobře lze hledání ideálního bodu a úhlu pozorování ilustrovat scénou se Sněhurkou ve 

skleněné rakvi, která se objevuje v téže pop-up knize, jež zde byla srovnávána s Disneyho 

filmem (podkapitola 5.3.2.a). Účinek pocitu, že je horní plocha rakve ze skla, je umocněn 

použitím transparentní folie. Ta je připevněna pouze na horní plochu lichoběžníkového 

kvádru, představujícího Sněhurčinu hrobku, nikoli na jeho čelo. Svůj podíl na volbě tohoto 

řešení mají určitě technické vlastnosti použitých materiálů. Napětí způsobené ohýbáním 

plastové folie by jistě uspíšilo její odlepení od papíru, který ji nese, nebo by se folie mačkala 

a efekt skleněného povrchu by byl ztracen. Dalším důvodem je ale skutečnost, že tak, jak je 

scéna zamýšlená, aby se na ni hledělo, není potřeba, aby byla folie nalepená i na čelo rakve. 

Pokud se čtenář dívá souběžně s rovinou stolu, je absence skla demaskována – jasně vidí, 

že zatímco vrchní strana rakve je pokryta folií, stěna obrácená k němu ji postrádá. Tenká 

světlá linie prozrazuje okraj průsvitného materiálu, ukazuje, kde končí. Hypoteticky, 

pokud by čtenář-pozorovatel zvedal svůj zrak po naznačené čtvrtkružnici mezi dvěma 

extrémními pohledy (nula stupňů ke spodní straně a devadesát stupňů ke spodní straně), 

někde před polovinou této dráhy blíže k rovině stolu by mu scéna odhalovala nejvíc z toho, 

co je na ní k vidění (obr. 61). V tomto bodě působí průhledná folie skleněně, a navíc se zdá, 
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jako by zakrývala i přední stranu rakve, i když tam vůbec není. A tento bod svírá s rovinou 

stolu ideální úhel pozorování. 

Ze závěrů pozorování vyplývají další poznatky. Pokud existuje nějaký ideální úhel 

dívání se na leporelo a ideální způsob, jak jej držet při čtení, znamená to, že autor při 

jeho navrhování pracoval s vědomím toho, kdo a jak jej bude číst. Když se čtenář s knihou 

usadí ke stolu, otevře její horní polovinu zhruba v úhlu sto patnácti stupňů od spodní části 

a dívá se na dvoustranu z úhlu asi třiceti stupňů od desky stolu, budou se mu ilustrace 

pravděpodobně ukazovat ve své nejlepší podobě, zároveň pro něj ale nebude pohodlné 

čtení textu pohádky v namalované knize. Aby mohl snáze přečíst písmena pohádkového 

příběhu, musel by celé leporelo naklopit více k sobě, nebo by se musel na židli trochu 

nadzvednout. V tuto chvíli lze připomenout, že namalovaná kniha s textem podléhá jiné 

perspektivě než zbytek ilustrace. Proto se nabízí výklad, který se bude jevit jako poněkud 

vykonstruovaný jen do následující podkapitoly, kde bude popsáno, jaké kategorii čtenáře 

je vlastně kniha určená. Oním pozorovatelem knihy, který sedí u stolu a má uspokojivý 

výhled na ilustrace, ale nikoli na text, je malé dítě. Čtenářem knihy je pak dospělý, který se 

buď sklání nad ním a předčítá mu, zatímco se dítě dívá na obrazy a pohybuje s postavami 

a předměty, nebo sedí a dítě má na klíně, což oběma umožňuje, aby konali totéž. Hlava 

toho, kdo čte, musí každopádně být výš než hlava toho, kdo se dívá, aby směry jejich 

pohledu dopadaly pod správným úhlem na strany knihy.

6.6) Kubašta a příběh

Kubaštova prostorová pohádka je vlastně obrázková knížka, kde ilustrace zabírá naprostou 

většinu plochy a text je jen krátký a poněkud potlačený (viz podkapitolu 6.1). Je nepodstatný, 

v tom smyslu, že dítě, pro které jsou takovéto knihy určeny, je ještě příliš malé na to, aby 

ho zvládlo číst. Možná mu jej na vysvětlenou poprvé přečte někdo starší, ale pak už si dítě 

prohlíží samo, nechává na sebe působit obrazy a svým vlastním způsobem o nich uvažuje 

(co zpodobňují a co znamenají). 
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Pohyblivé knihy, které jsou zde rozebírány, fungují na stejném principu. Z narativu 

pohádky je vyňato osm klíčových scén. Jejich výběr a řazení nejsou náhodné. Dítě, které 

knihou listuje, si vystačí jen s těmito osmi zvolenými scénami, aby si z nich v hlavě složilo  

pohádkový příběh. 

Skrze tuto cestu zobrazování příběhu lze najít mnoho souvislostí nejen s loutkovým 

divadlem, jak bylo nastíněno dříve, ale také s animovaným filmem a s komiksem. Americký 

komiksový kreslíř Scott McCloud vydal v roce 1993 knihu, která shrnovala teoretické 

poznatky o komiksu, autorovy i jeho předchůdců, ve formě komiksu. Z mého pohledu se 

jedná o dílo popisující nejen komiksovou teorii, ale také obecněji vizuální teorii, respektive 

vizuální kulturu. Některé principy vnímání viděného se v této publikaci daří vysvětlit 

právě proto, že vede výklad simultánně v rovině obrazové i v rovině psaného textu. Ve 

třetí kapitole této knihy, jež je nazvána Understanding Comics (Jak rozumět komiksu), 

rozebírá McCloud dva pojmy, které budou pro následující výklad důležité: „ucelení“ (angl. 

closure)299 a „škarpa“ (angl. gutter)300. „Ucelením“ nazývá McCloud ten jev, kdy, přestože 

vnímáme pouhé útržky, zlomky světa kolem sebe, rozumově jsme schopni uchopit jej 

jako celek. Nejzjednodušenějším příkladem může být, že i když nevidíme určitou část 

předmětu, protože je něčím zakrytá, přesto máme v mysli docela jasnou představu 

o tom, jak daná věc vypadá ve své úplnosti. Jako jiný příklad je možné uvést, že když 

spatříme vržený stín, dovedeme si představit co nebo kdo jej vrhá. To jsou jednoduché 

případy „ucelení“. Složitější proces „ucelení“ nastává při rozpoznávání známé osoby. 

A velmi sofistikované „ucelení“ probíhá při sledování filmu nebo televize. Při klasickém 

promítání filmu proběhne jen dvacet čtyři snímků za sekundu, divák ale nemá pocit, že 

se díval na sérii statických obrazů, ale že viděl pohyb.301 McCloud upozorňuje, že zatímco 

299 Termíny „ucelení“ a „škarpa“ pocházejí z českého překladu McCloudovy knihy. Pro úplnost uvádím 
také anglické originály těchto pojmů.
MCCLOUD, Scott, 2008. Jak rozumět komiksu. Str. 63
MCCLOUD, Scott, 1994. Understanding Comics: The Invisible Art. Str. 63
300 MCCLOUD, Scott, 2008. Jak rozumět komiksu. Str. 66
MCCLOUD, Scott, 1994. Understanding Comics: The Invisible Art. Str. 66
301 MCCLOUD, Scott, 2008. Jak rozumět komiksu. Str. 62-65
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při sledování filmu je „ucelení“ „plynulé, v zásadě bezděčné,“ v komiksu „má do plynulosti 

daleko a je všechno, jen ne bezděčné.“302 Čtení komiksu je založené na vědomé spolupráci 

tvůrce se čtenářem, který musí být sám schopen posouvat se v příběhu mezi jednotlivými 

oddělenými statickými obrazy, což činí pomocí představivosti. „(...) v komiksu se čtenářovo 

záměrné, vědomé ucelení uplatňuje jako primární prostředek, jak simulovat čas a pohyb.“ 

Tedy, mezi jednotlivými panely (tj. ohraničenými obrazy) komiksu se něco stane. Místem, 

kde se něco odehraje, kde je potřeba zapojovat představivost, je „škarpa“, tedy mezera 

mezi panely.303 „Ucelení je krev komiksu a škarpy jsou jeho žíly...“304

Je zřejmé, že McCloudova teorie je aplikovatelná také na Kubaštovy knihy. „Škarpy“ 

v tomto případě tvoří přehyby mezi dvoustranami a „ucelení“ probíhá po otočení každého 

listu. Pokud je na jedné dvoustraně vyobrazena Karkulka odcházející od domu s košíkem 

v ruce a na následující se Karkulka ocitá v lese, schovaná za keřem, a hledí na vlka, který 

sedí na cestě, pak se celá sekvence příběhu,305 ohraničená těmito scénami, odehrála jakoby 

v přehybu mezi nimi, při otáčení stránky. Ve skutečnosti se však přehrála v mysli čtenáře-

dítěte, díky zapojení jeho fantazie. Pokud takto Kubaštovy knihy opravdu fungují, pak mají 

další myšlenkový rozměr, který se jeví jako velmi důležitý a pro dětské čtenáře obohacující. 

Překonat „škarpu“, zvládnout „ucelení“ mezi scénami, není jistě pro dítě snadné. 

Kubašta ale využívá obou zmíněných druhů vizuálních médií. Při sestavování knih 

nepracuje jen s principy komiksu, ale také s pohybem přímo na stránkách knihy. Oživuje 

ilustraci prostředky animace,306 a tím ještě více usnadňuje sestavování příběhu. Kubašta 

nepoužívá pohyblivé prvky samoúčelně. Naopak, častokrát jsou přímo dějotvorné. Velmi 

302 Tamtéž, str. 68
303 Tamtéž, str. 66
304 Tamtéž, str. 73
305 McCloud ustanovuje pro komiks výmluvnější a v lecčems přesnější termín sekvenční umění, 
následuje tak svého předchůdce Willa Eisnera, který jej v teorii komiksu použil jako první.
306 Blanka Stehlíková zdůrazňuje vliv kresleného animovaného filmu na československou ilustraci, a to 
zvláště po smrti Jiřího Trnky, kdy kreslený film vystoupil do popředí (na úkor filmu loutkového). Od roku 
1965 byl také vysílán Večerníček.
STEHLÍKOVÁ, Blanka, 2010. Str. 85
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vypovídajícím příkladem je proměna žabáka v prince v pohádce Žabí král. Kombinace 

výběru vhodných momentů příběhu jakožto statických scén a zkonstruování pohyblivých 

dějotvorných prvků v jejich rámci dohromady skládá zobrazení příběhu, které je dítě 

schopno číst čistě vizuálně, bez zapojení textu.

Pokud tedy Artia kladla důraz na obrazový doprovod knih, vnímajíc jej jako mezinárodní 

jazyk, Kubaštovy knihy její požadavek dováděly ještě dál, v podstatě jej překonávaly. Nejen, 

že adaptovaly klasické pohádky Charlese Perraulta, bratří Grimmů nebo dobře známé 

umělé pohádky Andersenovy, které patří do evropského slovesného dědictví a v určitém 

smyslu jsou součástí základu evropské kultury. Příběhy navíc ztvárňovaly za pomoci 

divadelních a komiksových postupů či principů animovaného filmu. Tato kombinace 

přispívala k usnadnění mezinárodní srozumitelnosti knih, a tím k větší pravděpodobnosti 

jejich kladné recepce. Díky oblíbenosti Disneyho filmů, vznikajících v téže době, se navíc 

právě klasické evropské i americké pohádky (protože v tomto případě je americká kultura 

extenzí kultury evropské) značně rozšířily a staly se globálními.



obr. 46
Blue Ribbon Book, spojení Disneyho a pop-up knihy, které 
vzniklo několik dekád před Kubaštovou disneyanou.

obr. 47a, 47b a 47c
Vlevo a uprostřed dvoustrany knih The Jolly Jump-up, vpravo Kubaštova pohlednice Hluboké.

obr. 45
„Šikmé lomy.“

obr. 44
Nákres konstrukce Kubaštova 
pohyblivého prostorového 
leporela.



obr. 48-50
Výjevy a detaily 
ze Žabího krále.
Pohledy na kočár 
a využití šikmých 
lomů.

obr. 48a

obr. 49a

obr. 48b

obr. 50c

obr. 50b

obr. 49cobr. 49b

obr. 50a



obr. 51-52
Výjevy a detaily 
ze Žabího krále.
Scéna se složitým 
trojrozměrným 
leknínem 
a proměna 
žabáka v prince.

obr. 51a obr. 51b

obr. 52b

obr. 52cobr. 52a



obr. 53a a 53b
Malba a maketa 
reklamní pohlednice.

obr. 54a, 54b a 54c
Snaha o promítnutí jednobodové 
lineární perspektivy do 
Kubaštových ilustrací.

obr. 53a

obr. 54c

obr. 54b

obr. 53b

obr. 54a



obr. 55a 
Snímek Klementina z online satelitních map.

obr. 56
Piranesiho Pantheon.

obr. 58
Tip, Top a letadla. 

obr. 57
Pohled na Jasnou v Tatrách 
pro potřeby Slovtouru.

obr. 55b
Kubaštova litografie Klementina.



obr. 61a
Nákres postupu při hledání ideálního 
úhlu pohledu do knihy - pohled putuje 
od jednoho extrému k druhému, v místě 
zhruba naznačeném protínající úsečkou 
se naskýtá nejlepší náhled na ilustraci. 

obr. 60a a 60b
Zkoumání úhlu ideálního naklonění knihy při čtení.

obr. 59a 
Kubaštův staroměstský betlém.

obr. 59b
Staroměstská mostecká věž.



obr. 61b, 61c a 61d
Zde je postup z nákresu 
uveden v praxi na příkladu 
scény ze Sněhurky. 
Nejpůsobivěji a nejvíc 
skleněně vypadá třetí úhel 
pohledu.

obr. 61b

obr. 61d

obr. 61c
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7) Kubaštova tvorba jako inspirace

7.1) Inspirace pozitivní – tři američtí papíroví inženýři

V podkapitole 4.3.2 bylo popsáno, jak seznámení Waldo Hunta s Kubaštovými knihami 

vedlo různými oklikami až k založení firmy, která způsobila druhý zlatý věk pop-up knih, 

trvající vlastně až dodnes. Waldo Hunt byl však podnikatel a jeho zájem o typ knihy, 

který vytvářel Kubašta, byl vlastně čistě obchodní. Nejméně tři úspěšní američtí papíroví 

inženýři, autoři prostorových knih pro děti, však na dotaz Ellen Rubin připustili, že 

Kubašta ovlivnil jejich tvůrčí směřování.307

Prvním z nich je Robert Sabuda, jeden z nejznámějších současných tvůrců pop-up, 

držitel několika cen za dětské knihy. Sabuda je papírovým inženýrem, jehož konstrukce 

vyvolávají dojem neuvěřitelné složitosti, ale ve skutečnosti se pouze skládají ze spousty 

drobných prvků, které jsou všechny vyřezány z rámce několika větších ploch (tj. papírový 

pop-up objekt není sám o sobě složitý, je jen propracovaně prostříhaný). To ovšem 

neznamená, že by jeho technické schopnosti nebyly obdivuhodné, jeho výtvory jsou velmi 

komplikovaně sestrojeny. 

Sabudův výtvarný styl není příliš osobitý, není tím, co by jeho knihy činilo slavnými. 

Navíc je zjevně schopen svůj rukopis úplně změnit – ilustrace knihy Cookie Count308 jsou 

tvořeny strukturovanými plochami a stylizovanými postavami, Sabudovy interpretace 

klasických pohádek oproti tomu charakterizuje černá linka, jednolité plochy a realismus 

zobrazování. Robert Sabuda se nevyhýbá ani přídavným efektům, například hojnému 

využívání blyštivých ploch. Jeho náměty jsou většinou pohádky, ať už lidové (Kráska 

a zvíře) či autorské (Malá mořská víla), nebo příběhy podle cizí předlohy, která už zlidověla 

– vlastně kanonická díla anglickojazyčné literatury pro děti (Čaroděj ze země Oz, Alenka 

v říši divů, Petr Pan, Letopisy Narnie). Inspirace Kubaštovými konstrukčními postupy 

307 FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 38-39
308 SABUDA, Robert, 1997. Cookie count: a tasty pop-up. New York: Little Simon.
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je zřejmá u scény Smaragdového města z The Wonderful Wizard of Oz (obr. 62).309 Velmi 

připomíná Kubaštův panaskopický model The Castle Tournament (obr. 63).310 

Také David A. Carter přiznává inspiraci Kubaštou. Jeho knihy svou formou připomínají 

něco mezi Kubaštovými pop-ups a knihami-objekty Květy Pacovské. Silně evokují papírové 

sochy, Carter je ale, na rozdíl od Pacovské, pořád zaměřen pouze na jednotlivé dvoustrany, 

nikoli na celek knihy. Jeho papírová díla jsou občas prodávána v knihkupectvích výstavních 

galerií.311 

Dvoustrany Carterových knih jsou určeny k rozevření do sto osmdesáti stupňů. Text je 

pak čitelný z pohledu kolmo k této ploše. Objekty z papíru mohou být také nahlíženy seshora, 

ale většinou více vynikají, dívá-li se na ně čtenář z úhlu bližšího rovině stolu. To znamená, 

že se úhel pohledu na knihu neustále mění. Papírové objekty (obr. 64) připomínají umění 

ruských konstruktivistů, obrazy Pieta Mondriana, barevnost německého hnutí Bauhaus či 

mobily Alexandera Caldera. Jsou velmi sofistikovaně provedeny, otevřením stránky někdy 

dochází k rozkmitání určitých prvků či k jinému způsobu jejich rozpohybování. 

Třetí papírový inženýr, Chuck Murphy, se ke Kubaštově vlivu vyjádřil konkrétněji:

„Vždy mě překvapí, jak úsporné jsou jeho výtvory. Nikdy žádnou konstrukci nepřehnal... 
a věděl, jak propojit své výrazné, jasně ohraničené ilustrace s mechanickými prvky tak, 
aby se při pohledu na ně zdálo, že jsou mnohem propracovanější, než ve skutečnosti 
byly. Ze zkoumání Kubaštových děl jsem se naučil opravdu hodně o snoubení obrazu a 
pohyblivých prvků.“ (překlad vlastní)312

Chuck Murphy tvoří jednoduché, čistě provedené pop-up knihy vždy na jedno jasné téma 

(např. kočky). Podobně jako Carter nemá promyšlené, v jakém úhlu se na knihu dívat. 

309 SABUDA, Robert a Lyman Frank BAUM, 2001. The Wonderful Wizard of Oz. London: Simon 
& Schuster Children's.
310 KUBAŠTA, Vojtěch, 1961. The Castle Tournament. Londýn: Bancroft & Co. ve spolupráci s Artií.
311 S jistotou byly k prodeji například v drážďanské Kunsthalle im Lipsiusbau.
312 Původní znění citovaného textu: „I am always impressed with the economy of his design. He never 
over-engineered... and had a way of integrating his very bold linear illustration style with delightful 
mechanical devises so that the visual illusion seemed far more elaborate than they actually were. I have 
learned quite a lot about the marriage of images and mechanisms by studying Kubašta’s work.“
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Str. 39



119

Výtvarně se nezdá být příliš zajímavým, některé jeho papírové mechanismy jsou ale velmi 

působivé, například tloustnoucí kočka (obr. 65). 

Obecně knihy Roberta Sabudy a Chucka Murphyho svým výtvarným výrazem pozornost 

příliš nepoutají. Pop-ups Davida A. Cartera se zdají být osobitější, avšak je možné 

namítnout, že jsou prostě do velké míry inspirovány moderním uměním. Z hlediska 

konstrukce papíru jsou všichni tři pokročilejší než Kubašta, otázkou je, jestli jim český 

papírový inženýr k této technické propracovanosti trochu nenapomohl. Tak kompaktní 

pojetí pop-up knihy jako měl Vojtěch Kubašta, promyšlené směrem k divákovi, tito pop-up 

tvůrci ovšem postrádají.

7.2) Inspirace negativní – nápodoby a přepracování

Že existují imitace Kubaštových pohyblivých knih, může být pro jeho sběratele nepříjemné, 

na druhou stranu nic nedokazuje úspěšnost a oblíbenost nějakého tvůrce více, než když 

je napodobován. Německý sběratel Ulrich Tietz narazil ve své kolekci pop-up knih na 

tituly, které mu stylem připomínaly Kubaštovy knihy, byly však vytištěny na nekvalitním 

šedivém papíře a pohyblivé prvky ne vždy dobře fungovaly. Srovnáním s leporely, jejichž 

autorem je Kubašta, Tietz zjistil, že tyto knihy přesně kopírují scény Kubaštových pohádek 

s tím rozdílem, že některé z nich jsou zrcadlově převrácené a že jsou jejich ilustrace oproti 

Kubaštovým provedeny velmi neuměle (obr. 66). Všechny knihy v Tietzově sbírce, které 

napodobovaly Kubaštův styl, byly polské, ale kromě jazyka textu nebylo možné určit nic 

dalšího, protože u nich chyběla tiráž.313

V dalším článku v časopisu Movable Stationery Ulrich Tietz popsal případy, kdy 

nebyl Kubašta vyloženě kopírován, ale kdy jiní autoři vytvořili díla v Kubaštově stylu. 

Například pohlednici s pražským orlojem, u níž je možné otáčet kotoučem, na němž 

jsou vyobrazeni apoštolové. Kubaštova pohlednice byla publikována v šedesátých letech, 

313 TIETZ, Ulrich, 2015. Plagiarized – Yes, No, or Maybe: Part One: A Mirror for Kubasta. Movable 
Stationery, 23(1). Str. 7-8
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ale později vznikaly velmi podobné varianty, jejichž autorem byl někdo jiný. Autorství 

Vojtěcha Kubašty je rozpoznatelné, pokud je v rohu pohlednicové ilustrace přítomen jeho 

charakteristický podpis.314

Třetím zásahem do integrity Kubaštova díla (jímž imitace beze sporu jsou) byly případy 

dalších vydání Kubaštových pohádek, kdy obálku vytvořili jiní ilustrátoři (obr. 67), a to ve 

velmi nevkusném stylu (autorkami byly Hildegarde Bone a Pamela Storey, nakladatelstvím 

Brown & Watson ve Velké Británii). Vnitřek knihy pak zůstal, tak jak ho Kubašta navrhl, 

s jeho vlastními ilustracemi. Kubašta byl tímto zásahem do svého díla „zhnusen,“ 

pravděpodobně s ním ale nemohl nic dělat.315  

7.3) Současná vydání Kubaštových pohyblivých knih

Nakladatelství Albatros v nedávné době vydalo osm titulů z řady Kubaštových prostorových 

pohádek.316 Tato skutečnost dobře ukazuje, že se zvedá nová vlna zájmu o jeho knihy. 

Porovnání současného vydání s vydáním původním přineslo zajímavé poznatky. Na první 

pohled zaujme odlišná typografická úprava, která působí trochu násilně, hlavně použití 

tučných iniciál na začátku textu každé strany (obr. 68). Příliš lichotivě pro ilustrace 

nevyznívá ani bělený, velmi lesklý papír (ovšem ani papír původních knih nebyl příliš 

kvalitní). Úprava obálky je graficky rovněž poněkud rozpačitá (obr. 69). Dle mého názoru 

tak kvůli těmto zásahům současná reedice činí dojem spíše pokleslé formy dětské literatury.

Naprosto zarážející je však skutečnost, že výrobci knih upustili od originálního formátu 

leporela a slepili jednotlivé dvoustrany k sobě v celé ploše jejich zadních stran (obr. 70). 

314 TIETZ, Ulrich, 2016. Plagiarized – Yes, No or Maybe: Part Six: Vojtech Kubasta – Master of Variations. 
Movable Stationery, 24(2). Str. 3-4
315 TIETZ, Ulrich, 2016. Plagiarized – Yes, No or Maybe: Part Six: Vojtech Kubasta – Master of 
Variations. Movable Stationery, 24(2). Str. 5
316 Popelka, Šípková Růženka, Sněhurka a sedm trpaslíků, O neposlušných kůzlátkách, Červená 
karkulka, Perníková chaloupka, Tři prasátka a Kocour v botách. Data vydání se pohybují v rozmezí let 
2016-2018.
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Některými mechanickými částmi v knize nelze kvůli tomuto novému technickému řešení 

vůbec pohybovat, přesto že i v novém vydání byly zamýšleny jako pohyblivé. Srovnáním 

staršího a současného vydání Karkulky rovněž vyšlo najevo, že designer nového vydání od 

některých pohyblivých prvků upustil úplně, a navíc změnil podobu hlavní hrdinky v jedné 

ze scén (srov. obr. 71a a 71d). V tiráži kromě Kubašty není uveden žádný spoluautor.



obr. 65a a 65b
Tloustnoucí kočka Chucka Murphyho.

obr. 64a a 64b
Modernistické mobily v knihách Davida A. Cartera.

obr. 62
Sabudův Čaroděj ze země Oz

obr. 63
Kubaštův Castle Tournament.

obr. 64a obr. 64b

obr. 65bobr. 65a



obr. 66
Nápodoba Kubaštovy knihy z rukou 
neznámého polského ilustrátora.

obr. 67a a 67b
Změněné obálky anglických vydání.

obr. 68 a 69
Nové vydání Kubaštova leporela – 
ukázka podoby obálky a úpravy textu.

obr. 67a obr. 67b

obr. 68

obr. 69



obr. 71a, 71b, 71c, 71d a 71e
Fotografie dokumentují změny v pohyblivosti prvků a v úpravě hlavní hrdinky. 

obr. 70
Na fotografii je patrné slepení dvoustran.

obr. 71a

obr. 71d obr. 71e

obr. 71c
obr. 71b
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8) Závěr

Práce se zabývá výtvarníkem a tvůrcem pohyblivých knih Vojtěchem Kubaštou, jehož 

leporela jsou známá nejen v českých zemích, ale i v zahraničí. Povědomí o osobě jejich 

autora je však jen malé. Proto bylo důležité sestavit za pomoci dostupné literatury Kubaštův 

biografický portrét, který je obsahem jedné z kapitol textu.

Hlavním tématem bádání se staly Kubaštovy prostorové pohádky jako pozoruhodný jev 

v oblasti české ilustrace a knižní tvorby. Jejich zkoumání však předcházejí dvě podkapitoly, 

které se věnují dějinným a kulturním souvislostem těchto knih. První pojednává o historii 

pohyblivých knih pro děti, druhá pak nastiňuje dějiny české dětské ilustrace. Kubaštovy 

životopisné údaje a uměleckohistorický (či kulturněhistorický) kontext jeho díla tvoří 

první část práce.

Druhá část se věnuje již jen leporelům samotným. Popisuje jejich podobu, způsob 

vzniku, věnuje se problematice konstrukce obrazového prostoru. Zamýšlí se nad pohledem 

do Kubaštových knih a nad rolí jejich čtenáře. Odhaluje principy animovaného filmu 

a sekvenčního umění či komiksu, ukryté v ilustracích. A nakonec zkoumá Kubaštův odkaz, 

jeho roli jako inspirátora pro další autory pohyblivých knih.

Několik bodů této práce si žádá bližší vysvětlení, které z různých důvodů v tuto chvíli 

nelze poskytnout. Nebylo například možné vidět originály Kubaštových ilustrací a určit 

tak přesněji jejich techniku. Archiv podniku zahraničního obchodu Artia je uložen 

v Národním archivu nezpracovaný, zabalený v balících, a tak je pro jeho spravujícího 

archiváře velmi obtížné v něm cokoli dohledat. Bylo tedy možné pátrat pouze v ostatních 

fondech, hlavně Ministerstva kultury a Ministerstva školství a kultury. Také těmto dvěma 

fondům ovšem chybí inventární seznam. Bádání v nich tak bylo zdlouhavé a nepřineslo 

téměř žádné výsledky.
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Nevýhodou malé předchozí zpracovanosti tématu bylo, že se v průběhu bádání začalo jevit 

jako příliš široké a bylo třeba neustále vymezovat, co ještě s Kubaštovými pop-up knihami 

souvisí a co už je zbytečným přídavkem. Jako příklad mohu uvést, že podobnostem mezi 

Kubaštovým výtvarným stylem a stylem studia Walta Disneyho by mohla být věnována 

samostatná práce, ne pouze jedna podkapitola.

Původní vize, popsat unikátní knihy neznámého českého autora, se po přečtení prvních 

titulů o Kubaštově životě a o historii pop-up knih ukázala jako neopodstatněná. Později 

však byly objeveny rysy Kubaštových pohyblivých leporel, kterými se odlišují od dalších 

podobných knih.

Tato práce prozkoumala některé oblasti týkající se Vojtěcha Kubašty, které dosud příliš 

probádány nebyly, a přinesla některé nové poznatky o Kubaštově pojetí perspektivy 

a prostoru v ilustraci, o ideálním úhlu rozložení jeho knihy a o pohledu do ní. Větší část 

zde prezentovaných informací byla navíc načerpána ze zdrojů v anglickém jazyce, které 

nejsou v češtině dostupné.
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Mary Blair: Cinderella, In: WikiArt: Visual Art Encyclopedia [online]. 2017 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: 
https://www.wikiart.org/en/mary-blair/cinderella

obr. 22b: Ilustrace Mary Blair

převzato z webové stránky:
COOK, Greg, 2016. Modernist Cute: Mary Blair’s Art For ‘Dumbo,’ Golden Books, ‘It’s A Small World’. In: The 
ARTery [online]. Boston: WBUR, 2016 [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: https://www.wbur.org/artery/2016/02/15/
mary-blair

obr. 23a: Kubaštova obálka k Erbenovým pohádkám

ERBEN, Karel Jaromír, 1941. Národní pohádky. Červený Kostelec: Doležalovo nakladatelství.

převzato z webové stránky:
Národní pohádky K. J. Erbena, 2018. In: Bazoš.cz [online]. Bazoš.cz, 2018 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://
knihy.bazos.cz/inzerat/97245953/Narodni-pohadky-K-J-Erbena.php

obr. 23b: Zadní strana obálky Kubaštova leporela O Sněhurce

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
KUBAŠTA, Vojtěch, 1968. O Sněhurce. Praha: Artia.

obr. 24: Snímek z Disneyho filmu Sněhurka, na němž je hrad zlé královny

převzato z webové stránky:
18 Real-Life Locations That Inspired Disney, 2016. Bored Panda [online]. Bored Panda [cit. 2018-06-20]. 
Dostupné z: https://www.boredpanda.com/disney-locations-real-life-inspirations/

obr. 25: Snímek s hradem z filmu Walta Disneyho Šípková Růženka

převzato z webové stránky:
18 Real-Life Locations That Inspired Disney, 2016. Bored Panda [online]. Bored Panda [cit. 2018-06-20]. 
Dostupné z: https://www.boredpanda.com/disney-locations-real-life-inspirations/

obr. 26-32: Porovnání scén z filmu Sněhurka Walta Disneyho a z Kubaštova leporela O Sněhurce
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- obr. 26a, 27a, 28a, 29a, 30a, 31a, 32a

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
KUBAŠTA, Vojtěch, 1968. O Sněhurce. Praha: Artia.

- obr. 26b, 27b, 28b, 28c, 29b, 30b, 30c, 30d, 31b, 32b, 32c

záběry z filmu:
Sněhurka a sedm trpaslíků [Snow White and the Seven Dwarfs] [film]. Režie David HAND, Wilfred JACKSON, 
Larry MOREY, William COTTRELL, Ben SHARPSTEEN a Perce PEARCE. USA, Walt Disney, 1937.

obr. 33a, 33b, 33c: Zahrada Jiřího Trnky 

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
TRNKA, Jiří, 1996. Zahrada. 5. vyd. Praha: Albatros. ISBN 80-000-0246-9.

 
obr. 34a: Barokní divadlo v Českém Krumlově

převzato z webové stránky:
Divadelní unikáty: Český Krumlov, 2013. In: Czech Republic [online]. Praha: Czech Tourism, 2013 [cit. 2019-01-
04]. Dostupné z: http://pribehy.czechtourism.com/cs/story/cesky-krumlov/divadelni-unikaty.aspx

obr. 34b: Barokní divadlo v Českém Krumlově

převzato z webové stránky:
SLAVKO, Pavel, Zámecké barokní divadlo Český Krumlov. In: ITRAS [online]. Dobruška: iTRAS [cit. 2019-01-04]. 
Dostupné z: http://itras.cz/zamecke-barokni-divadlo-cesky-krumlov/galerie/18674/

obr. 35: Ilustrace ke knize Aladin a kouzelná lampa

RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária, 1960. Aladin a kouzelná lampa. Bratislava: Mladé letá.

převzato z webové stránky:
Aladin a kouzelná lampa, In: Antikvariát Karlín [online]. Praha: Antikvariát Karlín [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: 
https://www.t-antik.com/index2.php?action=detail_z&id_z=34260

obr. 36a, 36b, 36c: Koko and Moko in the Jungle, kniha-divadýlko s papírovými loutkami dvou chlapců

převzato z webových stránek:
Kubasta Moko and Koko In the Jungle - Pop-up Book, 2018. Vintagepopupbooks.com [online]. Roanoke: 
Groovywares [cit. 2018-06-25]. Dostupné z: https://www.vintagepopupbooks.com/Kubasta_Panascopic_pop_
up_book_p/k-20.htm

Moko and Koko in the Jungle. Artia Nr. 104, 2014. In: AbeBooks.com [online]. AbeBooks, 2014 [cit. 2019-01-03]. 
Dostupné z: https://www.abebooks.com/Moko-Koko-Jungle-Artia-Nr-104/22426782962/bd

obr. 37a, 37b, 37c: Kubaštovo a Boudovo pojetí Gullivera

převzato z webových stránek:
- Kubaštova ilustrace
Gulliver v Liliputu, In: Antikvariát-Brno.cz [online]. Brno: Antikvariát Brno [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: 
https://antikvariat-brno.cz/kniha/26168-gulliver-v-liliputu-1956

- Boudova obálka a ilustrace
Porovnání ilustrací: Gulliverovy cesty – Artuš Scheiner, Jan Goth a Cyril Bouda, In: Databáze ilustrátorů dětské 
literatury [online]. [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: http://www.daildeli.cz/por14.html
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obr. 38: Kolíbalův Strom pohádek

VLADISLAV, Jan a Stanislav KOLÍBAL, 1958. Strom pohádek z celého světa. Praha: Státní nakladatelství dětské 
knihy.

VLADISLAV, Jan a Stanislav KOLÍBAL, 1959. Druhý strom pohádek z celého světa. Praha: Státní nakladatelství 
dětské knihy.

převzato z webové stránky:
Druhý strom pohádek z celého světa, 1959, In: Antikvariát-Brno.cz [online]. Brno: Antikvariát Brno [cit. 2019-01-
03]. Dostupné z: https://antikvariat-brno.cz/kniha/21014-druhy-strom-pohadek-z-celeho-sveta-1959

obr. 39a, 39b: Hanákovy japanismy v akvarelu

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
LONDON, Jack a Mirko HANÁK, 1976. Bílý tesák. 8. Praha: Albatros. Klub mladých čtenářů (Albatros). ISBN 80-
000-1207-3.

obr. 40a, 40b, 40c, 40d: Medvěd Flóra Daisy Mrázkové

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
MRÁZKOVÁ, Daisy, 1973. Můj medvěd Flóra. Praha: Albatros. První čtení (Albatros).

obr. 41a: Ilustrace Květy Pacovské ze 60. let

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
HEJNÁ, Olga, 1969. Povídali, že mu hráli: [Sborník]. Praha: Albatros.

obr. 41b: Kniha-socha Květy Pacovské

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
PACOVSKÁ, Květa, 1990. Eins, Fünf, Viele. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag. ISBN 3-473-33569-X.

obr. 42: Ukázka ilustrací Zdenka Seydla

DVOŘÁČKOVÁ, Vlasta a Zdenek SEYDL, 1969. Uletělo čapí pero. Praha: Albatros. Sedmikrásy (Albatros).

převzato z webové stránky:
Zdenek Seydl: Uletělo čapí pero, In: SNDK.cz: Praménky [online]. Praha: Internetový antikvariát SNDK.cz [cit. 
2019-01-03]. Dostupné z: http://www.sndk.cz/index.php/cs/component/virtuemart/detske-knihy/uletelo-capi-
pero-zdenek-seydl2018-02-10-11-49-23-detail.html?Itemid=0

obr. 43a, 43b, 43c: Kniha Co se čemu podobá? Dobroslava Folla

FOLL, Dobroslav, 1964. Co se čemu podobá?. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy.

převzato z webové stránky:
Dobroslav Foll: Co se čemu podobá?, In: SNDK.cz: Praménky [online]. Praha: Internetový antikvariát SNDK.cz 
[cit. 2019-01-03]. Dostupné z: http://www.sndk.cz/index.php/cs/component/virtuemart/detske-knihy/co-se-
cemu-podoba-dobroslav-foll-detail.html?Itemid=0

obr. 44: Nákres konstrukce Kubaštova pohyblivého prostorového leporela

nákres vlastní
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obr. 45: Šikmé lomy

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
KUBAŠTA, Vojtěch, 1968. O Sněhurce. Praha: Artia.

obr. 46: Blue Ribbon Book

převzato z webové stránky:
A Guided Tour of the Mel Birnkrant Collection: Blue Ribbon Books, In: Greetings from Mouse Heaven: A Guided 
Tour of the Mel Birnkrant Collection[online]. [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: http://melbirnkrant.com/collection/
page48.html

obr. 47a, 47b, 47c: Srovnání knihy typu The Jolly Jump-up a Kubaštovy pohlednice zámku Hluboká

převzato z webových stránek:
- The Jolly Jump-up
Sally & Herbie Loeb: Book: Jolly Jump-Ups - Vacation Trip, In: Ruby Lane [online]. San Francisco: Ruby Lane 
[cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.rubylane.com/item/675140-hs00353/Book-Jolly-Jump-Ups-
Vacation-Trip
 
- Kubaštova pohlednice
Zámek Hluboká - Kubašta, In: Antikvariát Kodytek [online]. Brno: Antikvariát Kodytek [cit. 2019-01-03]. 
Dostupné z: http://www.antikvariat-kodytek.cz/antikvariat-kodytek/Zamek-Hluboka-Kubasta-d5801.htm

obr. 48–52: Výjevy a detaily ze Žabího krále

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
KUBAŠTA, Vojtěch a Josef DVOŘÁK, 1970. Žabí král: pohádka pro nejmenší čtenáře. Praha: Artia.

obr. 53a, 53b: Malba a maketa reklamní pohlednice

převzato z knihy:
FINDLAY, James A. a Ellen G. K. RUBIN, 2005. Pop-ups, illustrated books, and graphic designs of Czech artist 
and paper engineer, Vojtěch Kubašta (1914-1992). Fort Lauderdale (Florida): Bienes Center for the Literary Arts. 
ISBN 978-097-6226-703. Str. 95

obr. 54a, 54b, 54c: Snaha o promítnutí jednobodové lineární perspektivy do Kubaštových ilustrací

fotografie vlastní
digitálně upraveno
fotografované knihy:
KUBAŠTA, Vojtěch, 1957. O Červené karkulce. Praha: Artia.
KUBAŠTA, Vojtěch, 1968. O Sněhurce. Praha: Artia.
KUBAŠTA, Vojtěch a Kamil BEDNÁŘ, 1968. Povídám, povídám pohádky. Praha: Pragopress.

obr. 55a, 55b: Snímek Klementina z online satelitních map a Kubaštova litografie

snímek budov Klementina z ptačího pohledu je převzat z map Google

Kubaštova litografie převzata z knihy:
BRANALD, Adolf, Dagmar VRKLJAN-KUBAŠTOVÁ a Daniel REXA, 2006. Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta 
(1914-1992). Praha: Gallery. ISBN 80-869-9009-5. Str. 37

obr. 56: Piranesiho Pantheon

Giovanni Battista Piranesi



140

Veduta interna del Panteon …
součást cyklu Vedute di Roma
1768
rytina na papíře
45.5 x 55.5 cm 
Yale University Art Gallery
The Arthur Ross Collection
2012.159.11.85

převzato z webové stránky:
Veduta interna del Panteon, In: Pinterest [online]. Pinterest [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.pinterest.
com.au/pin/526217537696338958/

obr. 57: Pohled na Jasnou v Tatrách pro potřeby Slovtouru

převzato z webové stránky:
Nízké Tatry – Jasná, In: Antikvariát Kodytek [online]. Brno: Antikvariát Kodytek [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: 
http://www.antikvariat-kodytek.cz/antikvariat-kodytek/Nizke-Tatry-Jasna-d4754.htm

obr. 58: Tip, Top a letadla

převzato z webové stránky:
Cuento Troquelado Tip Top Tap y los Aviones, In: Todocoleccion [online]. [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: https://
de.todocoleccion.net/alte-bucher-marchen/cuento-troquelado-tip-top-tap-aviones-6-desplegables-ano-1965-v-
kubasta-ed-bancroft~x76931205

obr. 59a, 59b: Kubaštův staroměstský betlém a jeho předloha

převzato z webových stránek:
- Kubaštův betlém
FENCL, Ivo, 2017. Vojtěch Kubašta. Světový ilustrátor pop-up books v Česku skoro neznámý. In: Čítárny [online]. 
2017 [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: https://www.citarny.cz/index.php/knihy-lide/autori-a-knihy/ilustratori-a-
knihy/kubasta-zivot-a-dilo-pop-up-books

- fotografie Staroměstské mostecké věže (fotografie je oříznuta)
Staroměstská mostecká věž, In: Sivek Hotels [online]. Praha: Sivek Hotels [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: https://
www.sivekhotels.com/cz/117.staromestska-mostecka-vez

obr. 60a, 60b: Zkoumání úhlu ideálního naklonění knihy při čtení

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
KUBAŠTA, Vojtěch, 1968. O Sněhurce. Praha: Artia.

obr. 61a: Nákres postupu při hledání ideálního úhlu pohledu do knihy

nákres vlastní

obr. 61b, 61c, 61d: Hledání ideálního úhlu pohledu do knihy O Sněhurce

fotografie vlastní
fotografovaná kniha:
KUBAŠTA, Vojtěch, 1968. O Sněhurce. Praha: Artia.

obr. 62 a 63: Srovnání Sabudova Čaroděje ze země Oz a Kubaštova Castle Tournament

KUBAŠTA, Vojtěch, 1961. The Castle Tournament. Londýn: Bancroft & Co. ve spolupráci s Artií.



141

SABUDA, Robert a Lyman Frank BAUM, 2001. The Wonderful Wizard of Oz. London: Simon & Schuster 
Children‘s. ISBN 978-068-9834-981.

převzato z webových stránek:
- Sabudova pop-up kniha
Robert Sabuda: Wizard of Oz Pop-up Book 2, 2017. In: Best Pop-up Books [online]. Cuijk: Best Pop-up Books, 
2017 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.bestpopupbooks.com/award-winning-pop-up-cake/robert-
sabuda-wizard-of-oz-pop-up-book-2/

- Kubaštův panaskopický model
[POP-UP BOOK] The castle tournament / [illustrated by V. Kubasta]: 012 castle tournament, In: Broward County 
Library Digital Archives [online]. Fort Lauderdale: Broward County Library [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: 
https://digitalarchives.broward.org/digital/collection/kubasta/id/2711

obr. 64a, 64b: Modernistické mobily v knihách Davida A. Cartera

převzato z webové stránky:
White Noise: A Pop-up Book for Children of All Ages (Classic Collectible Pop-Up), 2018. In: Amazon [online]. [cit. 
2019-01-03]. Dostupné z: https://www.amazon.com/White-Noise-Children-Classic-Collectible/dp/1416940944

obr. 65: Měnící se kočka v pohyblivé knize Chucka Murphyho

záběry z videa dostupného na webové stránce YouTube:
Black Cat White Cat by Chuck Murphy, 2017. In: YouTube [online]. San Bruno: YouTube, 2017 [cit. 2019-01-03]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=2kQbPxAf42g&ab_channel=jnjagency

obr. 66: Nápodoba Kubaštovy knihy z rukou neznámého polského ilustrátora

převzato z webové stránky:
Kot W Butach Puss In Boots Polish Language Pop Up Book, 2018. In: Ebay [online]. 2018 [cit. 2019-01-03]. 
Dostupné z: https://www.ebay.com/itm/Kot-W-Butach-Puss-In-Boots-Polish-Language-Pop-Up-Book-RARE-
Childrens-Poland-USA-/254040723496?oid=253898675284

obr. 67a, 67b: Změněné obálky anglických vydání

převzato z webových stránek:
Snow White, In: All Pop-up Books [online]. [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: http://www.allpopups.com/books/no-
author/snow-white-622164/631340

Kubašta, Vojtěch – Cinderella (Pop-up Book), In: 1. podzemní antikvariát [online]. Praha: 1. podzemní 
antikvariát [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.podzemni-antikvariat.cz/detail/kubasta-vojtech-
cinderella-pop-up-book

obr. 68, 69: Nové vydání Kubaštova leporela – ukázka podoby obálky a úpravy textu

KUBAŠTA, Vojtěch, 2016. Červená karkulka. Praha: Albatros. ISBN 978-80-00-04430-9.

převzato z webové stránky:
Červená karkulka, In: Albatros [online]. Praha: Albatros Media [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.
albatros.cz/tituly/35333741/cervena-karkulka/

obr. 70, 71a, 71b, 71c, 71d, 71e: Srovnání nového a staršího vydání knihy O Červené karkulce

fotografie vlastní
fotografované knihy:
KUBAŠTA, Vojtěch, 1957. O Červené karkulce. Praha: Artia.
KUBAŠTA, Vojtěch, 2016. Červená karkulka. Praha: Albatros. ISBN 978-80-00-04430-9.


