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Abstrakt (česky) 
Vydávání knih pro děti bylo po roce 1945 součástí státem kontrolovaného 

systému, v rámci něhož je ale možné rozpoznat více proudů. Vývoj a požadavky na 
ilustraci v dětských knihách, které se během padesátých a šedesátých let 
proměňovaly, lze vyčíst z dobové literatury zejména od autorů Stehlíkové a 
Holešovského, časopisu Zlatý máj či z příspěvků sympozia, zkoumajícího vztah 
výtvarné interpretace k literárnímu textu, které se uskutečnilo roku 1972 v Brně.  
 Po načrtnutí základních vztahů se práce věnuje detailnějšímu průzkumu 
ilustrací Mirko Hanáka, jehož tvorba vznikala během padesátých a šedesátých let, než 
ji ukončila předčasná smrt v roce 1971. Hanák se v průběhu padesátých let postupně 
osvobodil od povinného realismu a nastoupil cestu ke znaku, díky kterému patřil 
v šedesátých letech za uznávanou tvůrčí osobnost. Hanákovo nadání se nejvíce 
projevilo v ilustracích divokých zvířat a přírody do dobrodružných knih, které 
zpracovával technikou akvarelu. K té ho inspirovala čínskou tušová malba, se kterou 
mohl seznámit díky celé řadě výstav, vznikajících kvůli rozvinuté kulturní spolupráci 
Čínské lidové republiky a Československa. Důležitou metodou výzkumu byla práce 
s originály Hanákových ilustrací i komparace jednotlivých vydání knih.   
 

Abstract (in English): 
Children’s book publishing was a part of the state-controlled system after 1945 

and several movements can be recognised within it. The development and illustration 
requirements, changing during the 1950s and 1960s, can be mostly inferred from 
contemporary literature by writers Stehlíková and Holešovský, the Zlatý máj magazine 
or submissions to the 1972 Brno symposium exploring the relationship between literary 
text and its visual art interpretation.  

After outlining the principal relationships, this work focuses on a more detailed 
exploration of the illustrations by Mirko Hanák, whose work originated during the 1950s 
and 1960s before being terminated by a premature death in 1971. Hanák freed himself 
of the compulsory realism during the 1950s and chose a path towards symbolism, 
which helped him achieve a respected creative status in the 1960s. Hanák’s talents 
chiefly manifested themselves in his wildlife illustrations for adventure books, where 
he employed the watercolour technique. He took inspiration from Chinese ink painting, 
with which he became familiarised thanks to the many exhibitions taking place in the 
context of the contemporary cultural exchange between Czechoslovakia and the 
People’s Republic of China. Both working with the originals of Hanák’s illustrations and 
a comparison between individual publications of his books formed an essential part of 
research for this thesis. 
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1.   Předmluva 

 

 Nezastírám, že jsem na ilustrace Mirko Hanáka narazila poměrně náhodou. Moje 

první seznámení s nimi proběhlo skrze jeho obrazový doprovod v knihách Karla Nového. 

Jeho uvolněná gesta, kterými zachycoval přírodu v jeho knihách, mne fascinovala. 

 Při prvním pokusu dohledat si více o tomto autorovi jsem na internetu našla množství 

především zahraničních odkazů na oskenované obrázky z jeho knih pro děti vydaných v 

zahraničí.  

 Při zadávání diplomové práce jsem si byla jistá, že kontext ilustrace, ale i umění 

padesátých a šedesátých let, pro mě budou zcela zásadní v psaní o tomto autorovi. Málo 

probádaná oblast, v níž bude nutné se zorientovat. Ještě jsem ovšem netušila, jak rozsáhlý 

tento kontext je.  

 Současné odborné literatury k tématu ilustrace stále ještě není mnoho, a možná se 

mýlím, ale mám dojem, že jde o téma v dnešní době poměrně aktuální. Mám na mysli 

například vydání knihy Pionýři a roboti autorů Pavla Ryšky a Jana Šrámka, snažící se 

popsat vizuální kulturu padesátých až sedmdesátých let v Československu, zejména na 

skvěle vybraných příkladech, která vyšla v listopadu roku 2016. 

 Na rozdíl od poměrně řídce zastoupených současných prací věnujících se ilustraci 

pro roce 1945 je k dohledání značné množství literatury věnující se tomuto tématu v době 

vzniku knih. K těm je ovšem nutno přistupovat kriticky a snažit se pečlivě rozklíčovat termíny 

v nich uváděné. 

 V tomto ohledu mi velmi pomohla kunsthistorička Blanka Stehlíková, která je sama 

autorkou celé řady článků, příspěvků na konferencích a knih, věnujících se tématu dětské 

ilustrace. Rozhovor s ní mi pomohl ve formulaci dnešního pohledu na dané období. 

 Velké množství informací mi sdělila i dcera Mirko Hanáka, paní Zuzana Petránková, 

která nejenom že mi zpřístupnila archiv svého otce, ale dokázala i zajímavě doplnit svými 

vzpomínkami informace, které jsem nalezla v literatuře. 

 Spolu s vedoucí mé práce, docentkou Marií Klimešovou, která mne ve volbě tématu 

podpořila a rovněž mi pomohla téma lépe směřovat a formulovat, by moje práce vzniknout 

nemohla. Za to bych všem zmíněným chtěla velice poděkovat. 
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2.   Úvod 
 

 Z hlediska vývoje české, respektive československé ilustrace představuje období po 

roce 1945 nebývalý rozmach této disciplíny, a to nejenom díky novým reprodukčním 

možnostem, ale i společenské poptávce. Komunistická strana považovala výchovu dětí a 

mládeže za jednu ze svých priorit a celé oblasti vydávání knih pro děti a mládež věnovala 

velkou péči. Hlavním nástrojem byl jednotný knižní trh, který za cenu zestátněných 

nakladatelství a cenzury nesl své plody ve formě velkého množství publikací, které si 

nacházely své čtenáře. 

 Padesátá a šedesátá léta, doba umělecké tvorby Mirko Hanáka, jsou i dobou geneze 

státem kontrolovaného systému, kdy můžeme sledovat tvorbu specializovaných pracovišť, 

která se věnovala tomuto odvětví. Státní nakladatelství dětské knihy vzniklo v souvislosti se 

znárodňováním a rušením soukromých podniků dne 15. dubna 1949. Nebylo ale snahou 

státu reprezentovat se knižní produkcí pro děti jen uvnitř, ale také navenek. Proto byl 

založen i podnik pro zahraniční obchod Artia v roce 1953.  

 Doba po druhé světové válce je na jednu stranu charakteristická svou silnou polaritou 

Východu a Západu, ale i integračními snahami evropských zemí. I toto rozdělení se promítá 

do dětské ilustrace. V prvním případě můžeme zvláště na přelomu čtyřicátých a padesátých 

let pozorovat hojné vydávání sovětských autorů či jejich děl doplněných ilustracemi podle 

přísných vzorů sovětského diktátu. Ovšem i do československého prostředí pronikla snaha 

o mezinárodní komunikaci na základě diskuse o zdánlivě nekonfliktním tématu dětské 

ilustrace. Dochází k založení světové organizace International Board on Books for Young 

People (IBBY), která se pokouší sdružovat národy na tomto poli a Československo je jedním 

z prvních členů.  

 V dětské ilustraci rezonuje v padesátých a šedesátých letech množství témat. Jednou 

ze stále opakovaných formulí byla snaha o potlačení braku a boj proti kýči, která se propsala 

i do založení Bienále ilustrací Bratislava (BIB), v rámci kterého docházelo každé dva roky k 

výstavám originálů a pořádání sympozií, které byly v daném období jednou z platforem 

rozvinuté diskuze o významu, funkcích a požadavcích na dětskou ilustraci.  

 Tyto diskuze oscilovaly mezi celou škálou názorů od čisté propagandy až k 

zajímavým podnětům. Jménem dětských čtenářů byly mnohdy vynášeny překvapivé soudy, 

hodnotící umění padesátých a šedesátých let.  
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 Problematiku ilustrace můžeme rozšířit i na téma vztahu textu a obrazu, které v rámci 

knih pro děti a knih pro nejmenší značně rezonuje. Tento vztah se během vymezeného 

období proměňuje, což trefně charakterizuje funkce a vlastnosti této disciplíny. 

 Ve své práci se nejprve pokouším popsat specifika státem kontrolovaného knižního 

trhu po roce 1948 a jeho zacházení s dětskou ilustrací. Zajímá mne jak geneze situace, 

postupné zestátnění nakladatelství, postihnutí hlavních teoretiků, kteří o tvorbě psali v dané 

době, tak dobový diskurs písma a obrazu. V návaznosti na tuto kapitolu se pokouším najít 

odpověď na proměny funkce ilustrace a způsoby jejího hodnocení, z čehož vychází i dobová 

diskuse o postavení ilustrace na pomezí volného a užitého umění. V navazující kapitole 

zpracovávám možnosti klasifikace ilustrace a definování generací ilustrátorů, kteří v 

padesátých a šedesátých letech tvořili či tvorbu v tomto období ovlivnili.  

 Teprve po formulování základního rastru doby se dostávám k bližšímu rozebrání 

tvorby Mirko Hanáka. Po jeho stručné biografii se snažím odhalit specifika používání 

akvarelu v jeho tvorbě, která úzce souvisí s čínským akvarelem. Kontakt Československa s 

Čínskou lidovou republikou byl po roce 1945 velice rozvinutý, především díky vyjímečné 

erudici českých sinologů. Konalo se značné množství výstav, které se těšily velkému 

diváckému obdivu. Čínská lidová republika byla s tvorbou propagandisticky laděných děl 

“pozadu”, tudíž v Československu prezentovala umění tradiční, které současně doma 

potírala a likvidovala. Inspirace čínským uměním byla pro více umělců vnímána jako 

východisko ze zapeklité situace tlaku komunistického zřízení tvořit v duchu socialistického 

realismu. Tato inspirace umožňovala nejen volnější tvorbu po formální stránce, ale i po 

obsahové, jak je patrno právě na díle Mirko Hanáka.  

 Díky této inspiraci a osobní dokonalé znalosti přírody představuje jeho tvorba 

výjimečný soubor na svou dobu neobvyklých ilustrací, tematicky zaměřených především na 

prostor lesa a život zvířat v něm. Představena je tu divokost a křehkost, výtvarně zachycená 

prostřednictvím rychlého a abstraktního tahu štětcem, jenž jde až směrem k vytvoření 

znaku, kterým se vyznačuje Hanákova vrcholná tvorba. 

 Ke své práci jsem měla možnost nahlédnout do rodinného archivu Mirko Hanáka, což 

umožnilo detailnější vhled do jeho tvorby, než by tomu bylo možné pouze z vydaných knih. 

Jeho ilustrace se zachovaly ve velkém množství variant, které umožňují pochopení procesů 

jeho práce, ale i vydavatelské praxe po roce 1945. Třebaže recipienti tvorby ilustrátorů 

nemají běžně šanci vidět originál daného výjevu, domnívám se, že tato zkušenost mi dala 

příležitost pochopit systém Hanákovy práce i jeho cíle, kterých se svými díly pokoušel 

dosáhnout, a zároveň vidět jeho díla bez zkreslení mnohdy nekvalitních reprodukcí. 
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 Primárním cílem mé práce bylo monograficky zpracovat tvorbu Mirko Hanáka, ovšem 

při procházení jeho tvorby jsem propadla teorii ilustrace po roce 1948, která nyní tvoří 

většinu mé diplomové práce. Kontext doby považuji za klíčový, bez něj by, domnívám se, 

pouhé popisování vývoje gesta a znaku v tvorbě Mirko Hanáka nemělo takový smysl. Mirko 

Hanák mne již na počátku zaujal svým stylem, v Československu tak výjimečným. Moje 

základní otázka tedy zněla: Co mohl vidět, aby takto tvořil? Co ho formovalo? Pokud se 

inspiroval čínskou tušovou malbou, co to vůbec znamenalo takto tvořit v Československu? 

 Období padesátých a šedesátých let jsem si vybrala na základě života Mirko Hanáka 

i odlišností od pozdější produkce. Hanákovy první ilustrace knižně vyšly v roce 1951 a jeho 

umělecká dráha byla předčasně ukončena smrtí v roce 1971. 

 Probádání dobové literatury, zejména sborníků BIB, časopisu Zlatý máj, textů Blanky 

Stehlíkové a Františka Holešovského pro mne bylo v první fázi výzkumu zcela klíčové. Moje 

čerpání z nich bylo ale spíše výběrové, jelikož množství v nich obsažených textů působilo 

účelovým dojmem a nepřinášelo k problematice mnoho nového. 

 Pro biografické popsání Mirko Hanáka jsem prošla všechnu dostupnou literaturu o 

tomto malíři a ilustrátorovi, jejíž autorkou je téměř výhradně Blanka Stehlíková. 

  V další části práce se pokouším o nalezení rozdílů i styčných bodů mezi čínskou 

tušovou malbou a Hanákovými akvarely. I zde čerpám z dobové literatury a snažím se nalézt 

prameny, které Mirko Hanák skutečně mohl vidět.  

 V poslední kapitole jsem chtěla Hanákovo dílo důsledně popsat, ovšem popisování 

jednotlivých ilustrací, jak byly postupně za sebou vydávány, mne nelákalo. Rozhodla jsem 

se tedy využít velké výhody knižní tvorby, a to její provázanosti s textem i možnost vícero 

vydání jednoho titulu. Při komparaci jednotlivých knih jsem si kladla otázky jako: Které 

momenty ilustrátor akcentoval? Jakou zvolil techniku a čeho tím dosáhl? Jak vystavěl 

obrazy hrdinů knihy a jak popsal scénu, pokud pro něj byla vůbec důležitá? Při srovnávání 

je nutné zohlednit objednávku nakladatele či dobovou (auto)stylizaci, ale i přesto se 

domnívám, že tato metoda může nejpřesněji charakterizovat výlučnost tvorby Mirko 

Hanáka, i jeho ilustrátorských kolegů, se kterými se nad totožnými texty potkal. Pokusila 

jsem se rovněž z komparací načerpat materiál k hledání paralel napříč jednotlivými tituly, ze 

kterých by mohly vzejít obecné charakteristiky. 

 Ráda bych se ještě omluvila za svůj zjednodušený přístup k československé knižní 

tvorbě. Ve své práci se budu přednostně zabývat ilustrátory, jejichž knihy vycházely 

především v češtině a především ve spolupráci s českými nakladatelstvími, i když tak 
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dochází k zjednodušení. Samozřejmě zmíním Bienále ilustrací Bratislava, které bylo pro obě 

země zásadní, ovšem vynechám pokus o zachycení klíčových slovenských ilustrátorů 

padesátých a šedesátých let. Paradoxem je slovenský původ Mirko Hanáka, ilustrátora, 

jemuž bych ráda věnovala nejvíce pozornosti. Domnívám se ovšem, že rozšíření o poctivé 

zpracování slovenské knižní tvorby by bylo nad rámec této diplomové práce.  

  

3.   Základní prameny a literatura 

  

 Jedním z předních odborníků na problematiku dětské ilustrace byl František 

Holešovský, který ve svých textech vyniká širokou erudicí, ale i tolerancí k různým stylům. 

Jeho texty se objevují i v časopise Zlatý máj, kde patří k umírněným kritikům. Stručná, ovšem 

podnětná publikace, shrnující některé z Holešovského názorů, je kniha Naše ilustrace pro 

děti1, která je součástí knižnice Teorie dětské literatury. Zde rozděluje své poznámky k 

ilustraci na kapitoly obrázkové knihy pro nejmenší, ilustrace k pohádkám, ilustrace k 

povídkám ze života dětí, ilustrace ke klasické literatuře, ilustrace s tématikou historickou, 

dobrodružnou a k povídkám o přírodě, kde zmiňuje i Mirko Hanáka, své poznámky uvádí i 

k vývoji teorie ilustrace pro děti. 

 Propracovanější strukturu teorie ilustrace pro děti Holešovský představuje v publikaci 

Ilustrace pro děti. Tradice, vztahy, objevy, 2  která je rozdělena na tři oddíly. V prvním 

rozsáhleji zkoumá jednotlivé funkce ilustrace pro děti a jejich vývoj a proměny, hodnoty 

ilustrace, definuje brak a kýč. Nad úlohou časopisů pro děti se zamýšlí v druhé části, zde 

promýšlí i pojetí přírodního prostředí v ilustraci, ilustraci historického námětu a obraz hrdiny. 

Poslední část je věnovaná výchovně vzdělávací úloze ilustrace. 

 Roku 1982 vyšla publikace Glosy k vývoji české ilustrace pro děti 3 , která z 

historického pohledu zachycuje vývoj ilustrační tvorby. Pro tuto práci byly podnětné kapitoly 

K vývoji ilustrace v podmínkách socialistické společnosti a Bratislavská bienále a česká 

ilustrace pro děti. Počátky její teorie. 

 Holešovského souborná práce, která vyšla až posmrtně, je encyklopedie Čeští 

ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež4 s předmluvou Luboše Hlaváčka, ve které 

                                                
1 HOLEŠOVSKÝ 1960 
2 HOLEŠOVSKÝ 1977 
3 HOLEŠOVSKÝ 1982 
4 HOLEŠOVSKÝ 1989 
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zmiňuje biografie i nejvýznamnější díla jednotlivých umělců a co je nejcennější, i 

uměleckohistorickou reflexi jejich díla a stylu. 

 Z kunsthistorického pohledu k problematice ilustrace nejvíce přispěla Blanka 

Stehlíková. Napsala mnoho knih věnujících se tomuto tématu a s Mirko Hanákem úzce 

spolupracovala a posmrtně napsala i jeho první monografii5, komentářem opatřila i jeho  

další katalogy. Publikovala v časopise Zlatý máj. Napsala monografie i dalších ilustrátorů 

jako Adolfa Borna. Spolupracovala i s IBBY, pro které napsala i cizojazyčné tituly jako 

například Czech and slovak illustrators of books for small children6 u příležitosti 17. sjezdu 

IBBY v Praze v roce 1980. Opakovaně se účastnila bratislavského Bienále ilustrací, 

připravila mnoho výstav zabývajících se tématem ilustrace dětské knihy a spolupracovala s 

kolegy ve Spojených státech amerických, v Německu, i v Japonsku. 

 Za její stěžejní publikaci považuji Cesty české dětské ilustrace pro děti a mládež7, 

odbornou práci, která se o fenomén dětské ilustrace zajímá z historického hlediska, zkoumá 

genezi jednotlivých žánrů a fenomény vzniku publikací pro všechny věkové kategorie. Jejím 

stručnějším předchůdcem je kniha Současná ilustrace dětské knihy8, která v medailonech 

představuje jednotlivé ilustrátory, kteří zásadním způsobem ovlivnili ilustraci dětských knih 

po roce 1945. Stehlíková zde dokáže minimem slov vystihnout jádro jejich tvorby. Pracuje s 

termínem “poezie”, kterým označuje specifické nálady jednotlivých ilustrátorů, přičemž 

“poezie” může u každého tvůrce znamenat něco jiného. Toto označení považuji, stejně jako 

celou tvorbu Blanky Stehlíkové, na svou dobu velice pokrokové. Autorka, jako jedna z mála, 

neulpívá na povrchu, ale tvorbu ilustrátorů se jí daří zkoumat skutečně do hloubky. Dokázala 

hodnotit ilustrace v době jejich vzniku s neobyčejnou citlivostí. Výběr jednotlivých tvůrců a 

vypovídající schopnosti jejich tvorby se mohou s dnešním časovým odstupem dočkat ještě 

kritického zhodnocení.  

 Vhled do dobového přemýšlení o ilustraci knih pro děti přináší časopis Zlatý máj, 

měsíčník věnovaný literatuře pro děti a mládež a vydávaný od října roku 1956, který byl 

určen především odborníkům, literárním kritikům a specialistům na dětskou literaturu. Mezi 

velkým množství probíraných témat výrazněji vyvstává kritika pojetí dvoudílného souboru 

Strom pohádek s ilustracemi Stanislava Kolíbala9, jehož ilustrátorský názor v tomto díle 

může vykazovat blízké rysy s tvorbou Mirko Hanáka. 
                                                
5 STEHLÍKOVÁ 1971 
6 STEHLÍKOVÁ 1980 
7 STEHLÍKOVÁ 1984b 
8 STEHLÍKOVÁ 1979a 
9 KOLÍBAL 1960 
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 Sborníky Bienále ilustrací Bratislava z let 1967 a 1969 zaznamenávají velké množství 

příspěvků, z kterých ovšem nebyla jasně vypozorovatelná diskuse či problematika, vhodná 

k rozebrání v této práci. 

 Naopak velmi užitečným pramenem pro širší poznámky k tématu vztahu obrazu a 

textu mi poskytl sborník příspěvků k symposiu Vztah výtvarné interpretace k literárnímu 

textu, který se odehrál v rámci 5. bienále užití grafiky Brno v roce 1972.10 Pestré složení 

přednášejících umožnilo široký rozsah poznámek k tématu, kterého se ilustrace úzce týká. 

Nejzásadnější pro moji práci se ukázaly příspěvky Hiroshiho Ohschiho z Japonska Grafická 

interpretace literárního textu, Danuty Wróblewské z Polska Tři aspekty jednoho umění, ale 

nejvíce vystoupení Františka Holešovského, uznávaného teoretika, Ilustrace pro děti – její 

místo a funkce v kultuře a vývoji národa. I přes vyskytující se tendenční poznámky dává 

publikace možnost nahlédnout do dobového diskursu, který s ilustrací těsně souvisí.  

 Pokud bych opustila dobovou literaturu a přihlédla k současné literatuře, vyjadřující 

se k tématu ilustrace dětských knih, prvním autorem by byl Martin Reissner, věnující se 

ilustraci pro děti již ve své dizertační práci Česká ilustrace v literatuře pro děti a mládež. 

Východiska, vývojové aspekty, výrazné tendence.11 Detailně se zabývá ilustrací v kontextu 

výtvarné výchovy, jejího pedagogického přesahu i filosofického ukotvení, přičemž ilustrační 

tvorbu v knize zkoumá od jejích počátků až do naprosté současnosti. Minulou i současnou 

ilustraci podrobuje revizi, aby umožnil jejich zhodnocení v kontextu českého písemnictví a 

výtvarného umění jako celku, i z hlediska časových souvislostí dějin umění a literatury. Velký 

prostor poskytuje filosofickému zhodnocení ilustrace.  

 Teze své vědecké práce zhodnotil i v monografii Ilustrace12, publikací rozšiřující jeho 

dizertační práci, vydané v roce 2015, kde, stejně jako ve své dizertaci, Mirko Hanákovi 

věnuje celou kapitolu, v níž se zaměřuje na Hanákovu spolupráci s Vladimírem Tomečkem. 

 Metodu komparace ilustrace po roce 1945 a ilustrace dnešní zvolila řada autorů i ve 

svých diplomových pracích. Jana Nachlingerová ve své diplomové práci Ilustrace v české 

knize pro děti, Obraz zvířete13 se zajímá o polidštění zvířat a jejich schopnosti hrát roli 

hrdinů, kteří nesou lidské znaky. Zvířata jsou nositeli hodnot a v dětské knize mají učit 

požadovanému chování. Výjimkou jsou knihy dobrodružné, kdy zvířata zůstávají sama 

sebou a jsou obdivována pro svoji divokost. Nachlingerová dále rozděluje pojetí zvířat podle 

                                                
10 SYMPOSIUM BRNO 1972 
11 REISSNER 2011 
12 REISSNER 2015 
13 NACHLINGEROVÁ 2010 
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jednotlivých ilustrátorských postupů jako jsou iluze, náznak, děj/atmosféra, 

spontánnost/racionálnost a paralel k dětskému výtvarnému projevu. Velmi pozitivně 

hodnotím klasifikaci ilustrátorských nástrojů, které Nachlingerová použila. 

 Oblast ilustrace dětských knih v období padesátých a šedesátých let se v poslední 

době dostává do popředí zájmu zejména díky činnosti Jana Šrámka, kterého zmíněné 

období inspiruje i ve vlastní tvorbě. Jeho dizertační práce Československá modernistická 

ilustrace 50. a 60. let podrobně sleduje historické a politické pozadí vymezeného období a 

zkoumá vliv vizuálního dědictví na práci současných českých autorů. Zásadní je pro Šrámka 

hledání vztahů mezi poválečnou vizuální kulturou a předválečnými moderními výtvarnými 

projevy. Nejvíce se zaměřuje na práci Miroslava Šaška, jehož monografii zpracovává. 

Zároveň je spoluzakladatelem webu padesatky.info, který přispívá k popularizaci poválečné 

vizuální kultury především mezi kreativními tvůrci. Společně s Pavlem Ryškou připravil 

publikaci Pionýři a roboti. Československá ilustrace 1950 – 197014, která vyšla v listopadu 

roku 2016. Ovšem Mirko Hanák stojí mimo oblast zájmu badatelů Šrámka a Ryšky, protože 

zdroje inspirace jeho tvorby stojí jinde. 

 První stručnou monografii se soupisem jeho ilustrací připravila Blanka Stehlíková pro 

edici Obolos, kterou vydával Klub přátel výtvarného umění, a která vyšla po autorově smrti.15 

Velice citlivě v ní postihuje jednotlivé složky Hanákovy tvorby, ať již jde o věrné zachycení 

zvířat, krajiny, ale i lidí. Věnuje se rozboru pohádek a knih pro nejmenší, ke všem svým 

postřehům uvádí příklady. Tato kniha i přes svojí relativní stručnost vyniká velkou přesností 

a výmluvností. Druhou publikací od Blanky Stehlíkové, věnující se dílu Mirko Hanáka, je 

Mirko Hanák. Malá monografie s ukázkami z výtvarného díla 16 , vydaná Okresním 

vlastivědným muzeem v Šumperku. 

 Dílu Mirko Hanáka se ve své bakalářské práci Ilustrační tvorba Mirko Hanáka17 

věnovala i Jana Němečková. V úvodní teoretické části pojednává o základním pojmu 

ilustrace a přináší popis vývoje české ilustrace.  Hlavní část své práce věnuje přehledu a 

rozboru ilustrační tvorby Mirko Hanáka, která je uvedena stručným profesně zaměřeným 

životopisem. V ilustrační tvorbě se nejvíce věnuje spolupráci Mirko Hanáka s Jaromírem 

Tomečkem. Ve své práci vychází především z vydaných knih s Hanákovými ilustracemi a z 

prací Františka Holešovského a Blanky Stehlíkové. Její práce shrnuje dostupné informace, 

                                                
14 RYŠKA  - ŠRÁMEK 2016 
15 STEHLÍKOVÁ 1971 
16 STEHLÍKOVÁ 1983 
17 NĚMEČKOVÁ 2013 
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ale nepřináší mnoho nového. Domnívám se, že v otázkách zdrojů Hanákovy inspirace či 

širšího zařazení Hanákovy tvorby do užitého umění padesátých a šedesátých let poskytuje  

Němečkové práce prostor pro doplnění.  

 Stručně Hanáka zmiňují publikace Abeceda lásky. Osobnosti, které jsem znala18 

Blanky Stehlíkové, Moře plné srnců. Lovecká vyprávění z Beskyd Arnošta Tabáška19 či 

Odkaz Jaromíra Tomečka20. 

 Poslední knihou, věnující se ilustracím Mirko Hanáka, je výběr z jeho ilustrací s 

výběrem textů od autorů, s nimiž spolupracoval, od editorky Stanislavy Zábrodské, který 

doslovem opatřila Blanka Stehlíková. Ve vysoké kvalitě tisku vynikne dobře Hanákovo 

umění, na rozdíl od některých výtisků zvláště z padesátých let.21 

 Největším zdrojem znalostí o vztahu mezi Čínskou lidovou republikou a 

Československem po roce 1945 mi poskytla diplomová práce Emy Hanzlíkové Přátelství 

rudého draka s dvouocasým lvem22, která popisuje kulturní výměnu mezi zeměmi, shrnuje 

politické pozadí rozvinutého vztahu a dokládá ji na konkrétních činech, výstavách a 

událostech. Pro zorientování se v technice čínského akvarelu jsem použila zejména knihy 

Čínské malířství. Průvodce filosofií, technikou a historií 23  od Wang Yaojinga a Deset 

zastavení s čínským obrazem24 autora Xu Guohuanga. Pro hledání paralel mezi čínskými 

umělci a Hanákovou tvorbou jsem používala publikaci Mistři čínské tušové malby 20. století 

ze sbírek Národní galerie v Praze25 i dobové texty jako jsou publikace Lubomíra Hájka a 

Adolfa Hoffmeistera Současné čínské malířství 26  či Hoffmeisterova značně subjektivně 

laděná publikace Kuo-Chua: cestopisná reportáž o čínském malířství 27. 

 Při pokusech o hledání širšího kontextu užitého umění padesátých a šedesátých let 

jsem nemohla opomenout knihy zabývající se Expem 58 v Bruselu a to Expo 58. Světová 

výstava v Bruselu28 a Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě Expo 58 v 

Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let29. Podrobný vhled do dobových textů s kritickým 

                                                
18 STEHLÍKOVÁ 2009 
19 TABÁŠEK 2009 
20 LACINA - POLÁČEK 2008 
21 ZÁBRODSKÁ 2006 
22 HANZLÍKOVÁ 2015 
23 YAOJING 2008 
24 GUOHUANG 2007 
25 PEJČOCHOVÁ 2008 
26 HOFFMEISTER - HÁJEK - RYCHTEROVÁ 1959 
27 HOFFMEISTER 1954 
28 SANTAR 1961 
29 KRAMEROVÁ - SKÁLOVÁ 2008 
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doslovem přinesla publika Slova a věci 30 , jejíž část Lidé, věci, paradoxy (1946-

1970) 31 ,zpracovaná Martinou Pachmanovou poskytla mnoho užitečných poznámek k 

poválečnému vývoji užitého umění. Jako nejpodnětnější paralelu v jiné užité formě jsem 

objevila porcelán Jaroslava Ježka, jemuž se věnovala výstava v Galerii umění v Karlových 

Varech Jaroslav Ježek. Porcelán, keramika, malba32, k níž byl publikován katalog, a rovněž 

katalog v totožné galerii Třicet let Jaroslava Ježka v Karlovarském porcelánu. 1949-197933 

od Jiřího Šetelíka. 

 Pro zorientování se v kontextu umění po roce 1945 byla zásadní syntéza Marie 

Klimešové Roky ve dnech. České umění 1945–195734. K autorčiným poznatkům z kapitol 

věnujících se znaku a personifikaci strachu jsem nalezla paralely i v tvorbě Mirko Hanáka. 

Nejvíce jsem využila zejména část komentující fenomén folklorismu v umění po roce 1945, 

ve které Klimešová zkoumá i soud s Emilem Fillou, k němuž se dochoval stenografický zápis 

přesně zachycující praktiky počátku padesátých let. Kauza je pro tuto práci zásadní nejen z 

hlediska vykreslení doby, ale i tím, že Fillovy odsouzené práce mají blízko k čínskému 

umění, stejně jako Hanákovy ilustrace.   

 Za samozřejmost považuji prostudování všech vydaných titulů s ilustracemi Mirko 

Hanáka. Jejich soupis je z důvodu rozsáhlosti seznamu zpracován jako příloha. 

 

4.   Specifika knižní praxe po roce 1948 

 

 Doba po druhé světové válce, období padesátých a šedesátých let, se označuje za 

jednu z nejpříznivějších dob pro dětskou ilustraci v české, respektive československé, 

dětské knize. Československo dosáhlo nejen úspěchů z hlediska vlastního vývoje v této 

oblasti, ale bylo uznáváno i v celosvětovém kontextu, který přesáhl i jeho tehdejší orientaci 

směrem k ostatním socialistickým státům.  

 Úspěchů bylo dosaženo především díky příslušníkům těch generačních vrstev, které 

se podílely na knižní tvorbě ještě před dvěma světovými válkami. Na svou předválečnou 

činnost zde navazovali Josef Lada, Václav Fiala, Václav Karel, Milada Marešová, Josef 

Novák, Zdeněk Burian, Ondřej Sekora. Plnou příležitost po roce 1945 získali Karel 

Svolinský, Cyril Bouda a Karel Müller. Dále Kamil Lhoták, Ota Janeček, Helena Zmatlíková 
                                                
30 HUBATOVÁ-VACKOVÁ, PACHMANOVÁ, PEČINKOVÁ 2014 
31 359-495 
32 PÁNKOVÁ 1998 
33 ŠETELÍK 1979 
34 KLIMEŠOVÁ 2010 
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či Zdeněk Seydl. Kocem padesátých let díky změnám v kulturní politice se uplatnila i nová 

generace ilustrátorů do které patřili Dagmar Berková, Arnošt Karásek, Stanislav Kolíbal, 

Mirko Hanák, Zdeněk Miler, Alois Mikulka, Jitka Kolínská, Olga Čechová, Květa Pacovská, 

Daisy Mrázková, Vladimír Tesař, Adolf Born, o něco později Jaroslav Šerých, Eva 

Bednářová, Jan Kudláček, Josef Paleček, Radek Pilař a další. Tito umělci hledali inspiraci v 

rozvíjející se moderní pohádce i v pohádkách mimoevropských národů. Začali zpracovávat 

dobrodružné žánry, prezentované jako oblasti stojící doposud na okraji zájmu, ovšem reálně 

navazující na dřívější brakovou literaturu, nicméně v prezentované “vyšší kvalitě”. Začaly se 

rozvíjet žánry jako kreslený seriál a kreslený humor, literatura umělecko-naučná a populárně 

vědecká. Mladá generace začala žádat více prostoru pro fantazii dětského diváka, pro její 

uvolnění v oblasti pojmové i čistě výtvarné. Začali víc pracovat s metaforou, zkratkou, s 

detailem. Skutečnost v jejich ilustracích byla poetizována, někdy převládlo expresivní, jindy 

humoristické ladění.35 Většina ilustrátorů nalezla svůj charakteristický styl, podle něhož byli 

vybíráni k jednotlivým úkolům.  

 Začaly se používat nové techniky jako koláž či výtvarné používání typografie. Do 

ilustrace pronikal vliv dětské kresby a kresleného filmu, kresleného humoru a propagační 

grafiky. Se zdokonalováním reprodukční techniky se česká dětská kniha stávala čím dál 

barevnější a bohatší co do formátů, rozrůstal se rovněž počet edic.36 

 Po roce 1945 docházelo i k rozvoji pohádky filmové. Filmový průmysl byl zestátněn 

dekretem prezidenta republiky již 11. srpna 1945. Během padesátých let vznikly kultovní 

filmy jako Císařův pekař – Pekařův císař (1951), Pyšná princezna (1952) či Cesta do 

pravěku (1955) Karla Zemana. Naprosto zásadní byl vznik prvního animovaného loutkového 

filmu Jiřího Trnky Špalíček (1947), který vycházel z knihy Mikoláše Alše Špalíček národních 

písní a říkadel. 

 V novém komunistickém zřízení státu byla ilustrace pro děti vnímána jako součást 

procesu budování socialistické společnosti. Důležitým prostředkem pro co největší účinnost 

byla masová státní produkce a vytvoření aparátu kritiky, který ve jménu co největší kvality 

rozděloval produkci na vhodnou a nevyhovující. Díky jednotnému knižnímu trhu, jak uvádí 

Holešovský ve své syntéze při charakterizaci vydavatelské praxe pro roce 1945, mizí brak 

a kýč a editoři respektují vnitřní hodnoty knihy.37 To znamená, že dříve oblíbené žánry jako 

detektivky a kovbojky, byly shledány naprosto nevhodnými. Proklamovaný boj měl ovšem 

                                                
35 STEHLÍKOVÁ 1979a, 6 
36 STEHLÍKOVÁ 1979a, 7 
37 HOLEŠOVSKÝ 1982, 106 



  17 

mnohdy za úkol více než snahu o co největší zkvalitnění produkce potírání konkrétních 

žánrů, uměleckých stylů či autorů. Tedy “vhodné” a “nevyhovující” platilo často mnohem 

více ve smyslu propagandistického ladění než kvality.  

 Velmi podporovaný byl pedagogický rozměr ilustrace, v teoretických textech 

formulovaný jako “kulturní a výchovná hodnota”38. Souviselo to zcela jistě s přerodem ve 

společnost socialistickou. Výchova dětí již nebyla jen záležitostí rodiny, ale především 

systému. Právě dětská kniha byla prvním impulsem, kterým kolektivní společnost formovala 

dítě do tvaru, ve kterém ho chtěla mít. Výchova i výuka se staly promyšlenou strategií, která 

přebírala teze sovětských teoretiků. 39  Reissner uvádí, že oproti jiným odvětvím umění 

zůstala ovšem ilustrace navzdory vnějším kulturněpolitickým omezením ušetřena přímých 

režimních ataků, což umožnilo nebývalý rozmach ilustrační a typografické tvorby, který se 

už později v takovém měřítku nikdy nezopakoval.40 

 Jako mezník v edičním podnikání je označován vznik Státního nakladatelství dětské 

knihy (SNDK) v roce 1949, které vzniklo rozdělením dosavadního Státního nakladatelství 

na dva samostatné subjekty, z nichž Státní pedagogické nakladatelství bylo pověřeno 

vydáváním učebnic a SNDK publikováním dětské literatury. Bylo tak učiněno výnosem 

Ministerstva školství, věd a umění z 11. dubna 1949. Vydavatelství s monopolem na 

vydávání dětských knih bylo vyústěním koncepce jednotného školství a organizace 

mimoškolních aktivit dětí. 41  V omezené míře mohla dětské knihy vydávat i jiná 

nakladatelství, zejména Mladá fronta a Státní pedagogické nakladatelství. Před tímto datem 

byl knižní trh v Československu charakteristický velkým množstvím malých nakladatelů.42 

 Výnosem ministra školství Zdeňka Nejedlého mělo SNDK zbavit dětskou literaturu 

braku.43 Nejprve SNDK vydávalo knihy inspirované sovětskou literaturou, obrat nastal až 

příchodem spisovatele Karla Nového v roce 1952 na post ředitele, v pozitivním trendu 

spolupráce s co nejlepšími autory textů a obrazů pokračoval i spisovatel Bohumil Říha jako 

ředitel od roku 1956 a literární kritik Václav Stejskal jako šéfredaktor.44 

                                                
38 STEHLÍKOVÁ 1979a, 5 
39 MAKARENKO 1974 
40 REISSNER 2011, 54 
41 SVOBODA - DOKOUPIL 2006, 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=241, vyhledáno 15.8.2015, heslo 
Albatros 
42 ŠRÁMEK 2015, 38 
43 HALADA 2007, 33 
44 HALADA 2007, 33 
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 Nakladatelství kladlo důraz na uspokojení všech věkových skupin od nejmenších až 

po dopívající. Publikační činnost byla rozdělena do velkého množství edic jako například 

Knihy odvahy a dobrodružství (od 1954), Daleké kraje (od 1955), Z pohádky do pohádky 

(od 1958), Korálky (od 1958), Střelka (od 1959), Jiskřičky (od 1961) či Oko (od 1961) a 

další.45 

 Zestátnění mělo rovněž vytvořit dostatečné ekonomické podmínky pro tak důležitý 

úkol jako bylo vychovávání dětí, na který se nakladatelství měla plně soustředit.46 Složitá 

poválečná ekonomická situace ovšem způsobila, že papír na počátku padesátých let patřil 

mezi nedostatkové komodity. Z tohoto důvodu se ilustrace až do měnové reformy roku 1953 

objevovala především v knihách pro děti a mládež, v textech pro dospělé čtenáře jen 

zřídka.47 Již od počátku bylo cílem vydávat co nejvíc titulů, které by daly ilustrátorům 

možnost k soustavné práci, v níž by mohli zasahovat do všech oblastí, kde se ilustrace 

vyskytuje.48 

 Jednou z hlavních výhod centralizace vydavatelské činnosti po roce 1948 v nově 

založeném SNDK byla možnost vypracování velkorysého edičního plánu, který by v 

dlouhodobé perspektivě splňoval požadavky na knížky různých literárních žánrů pro 

všechny věkové skupiny dětí. U základů prvních programů SNDK, jak zmiňuje ve své 

vzpomínkové knize Blanka Stehlíková, stáli zkušení vydavatelé i autoři jako třeba Jan 

Fromek, Ferdinand Krch, Antonín Pospíšil či Ondřej Sekora. Ty doplnili čerství absolventi 

Vysoké školy uměleckoprůmyslové, mladí výtvarníci jako Zdeněk Mlčoch, žák profesora 

Karla Svolinského, a Zdeněk Kudělka z ateliérů Josefa Bendy a Antonína Strnadela. 

Následoval rovněž Strnadelův žák Lumír Ševčík, Jan Žbánek z ateliérů Emila Filly a Josefa 

Nováka, Jaromír Západ od Strnadela, Luděk Vimr od Zdeňka Kratochvíla a Františka Muziky 

a posléze Jindřich Kovařík od Josefa Nováka. Těmto tvůrcům škola poskytla dobré základy 

knižního umění a díky vyhraněným osobnostem profesorů předala také smysl pro kvalitu.49 

 Čtyři členové výtvarné redakce, Zdeněk Kudělka, Zdeněk Mlčoch, Lumír Ševčík a 

Luděk Vimr patřili zároveň do “Ročníku 21”, který byl totálně nasazen v Německu během 

Druhé světové války. Blanka Stehlíková uvádí, že tato zkušenost posilovala jejich touhu po 

zhodnocení historické tradice, v němž právě kniha zaujímala klíčové místo. To mohlo být 
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důvodem, proč svůj příchod do nakladatelství nebrali jen jako pouhé zaměstnání, ale jako 

odpovědný úkol. 50  Reakce na válečná léta byla patrná nejenom v případě těchto 

konkrétních osobností, ale napříč uměleckým světem. Projevovala se v posíleném vztahu 

ke kulturní tradici země a její krajině jako “nositelkám hlubokých emotivních hodnot a kulturní 

identity”. 51  Hledání původních zdrojů tvořivosti začalo výrazněji již v druhé polovině 

čtyřicátých let, kdy lze tento trend pozorovat napříč Evropou. 

  Mezi zásadní vydané tituly v knižní tvorbě patřily například výbor lidové poezie Láska 

a smrt z roku 1938 od Františka Halase a Vladimíra Holana či antologie lidové slovesnosti 

Český rok s kresbami Karla Svolinského, jehož první díl vyšel v roce 1944 a tři další svazky 

následovaly v letech 1950, 1954 a 1960. Celý projekt byl založen na předválečném 

etnografickém výzkumu Karla Plicky a Františka Volfa, kteří jsou také autory textové části 

Českého roku. Jak uvádí Klimešová v publikaci Roky ve dnech, právě Svolinský je příkladem 

umělce, který ve své práci přirozeně navázal na předchozí etapy své tvorby, ovšem dnes je 

zařazen jako jeden “z prominentů nové ideologie”. Jeho díla bylo zneužito k propagandě 

nově se etablujícího komunistického režimu. Jako nejcennější část souboru oceňuje 

Klimešová svazek Léto, které nejlépe vyjadřuje “abstraktní pojmy lidových mýtů a jejich 

bájné bytosti”.52 Blanka Stehlíková na cyklu Český rok vyzvihuje snahu aktualizovat to, co z 

lidové tradice zůstalo životaschopné.53 Klimešová uvádí i další příklady práce s lidovou 

tradicí jako animovaný loutkový film Špalíček (1947), autorů Jiřího Trnky a Václava Trojana, 

fotografickou knihu Jana Lukase Země a lidé (1946) či zpracování Erbenových balad 

Alénem Divišem (1940–1949) a slováckých a slovenských písní v cyklu Písně Emilem Fillou, 

které vypodobnil v oleji (1947–1949) a v monumentálních čínských svitcích (1949–1952). 

Poslední zmíněné dílo bylo ale v roce 1951 podrobeno drsné kritice, kdy členové III. 

krajského střediska SČSVU s Emilem Fillou dne 21.6.1951 zakázali autorovi jeho dílo 

prezentovat v rámci připravované výstavy v Karlových Varech. Důvodem odsouzení byl 

především dojem, že cyklus Písní není dostatečně realistický, národně laděný či radostný. 

 Znárodněný knižní trh podléhal zcela jistě přísnému dohledu, ovšem výtvarná 

redakce SNDK podnikla mnoho kroků ke kultivaci a propagaci vydávaných knih. Činila tak 
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výstavami, besedami či propagačními tisky.54 Její členové byli většinou i sami výtvarně 

činní, ovšem práci jiných ilustrátorů propagovali více než svou vlastní.55 

 Od šedesátých let získávalo SNDK pravidelně ocenění na domácích akcích i na 

knižních veletrzích v zahraničí jako například v Lipsku, na kongresech IBBY, jehož bylo v 

roce 1964 jedním ze sedmi spoluzakladatelů, a především na Veletrhu dětské knihy v 

Bologni.56 

 Roku 1964 založilo SNDK Klub mladých čtenářů s cílem poskytovat všem dětem 

rovný přístup k dětské literatuře, zprostředkovaný skrze základní školy. V roce svého vzniku 

se zapojilo 4500 škol s 540 000 členy. Klub mladých čtenářů se rovněž snažil popularizovat 

práci výtvarníků besedami s umělci, vydáváním metodických publikací a putovními 

výstavami. 

 Název Albatros, nakladatelství pro děti a mládež přijalo nakladatelství v roce 1969 

rozhodnutím Ministerstva kultury ČSR z 5.11.1968 jako výraz decentralizace vydávání 

dětských knížek ve svobodnější atmosféře šedesátých let. Nový název byl výhodnější i pro 

prezentaci v zahraničí. Roku 1969 se Albatros přestěhoval i do nové budovy na Perštýně, 

označovaném jako Dům dětské knihy.57 

 Přístup nakladatelství se značně změnil během normalizace. Svůj post musel v roce 

1971 opustit někdejší ředitel Čestmír Vejdělek, řízením byl pověřen Václav Stejskal, ale 

nakladatelství opustil krátce na to i on. Na postu ředitele se pak střídali politicky spolehliví 

lidé, kteří se předtím o problematiku dětské knihy nezajímali. I pozdější vývoj nakladatelství 

Albatros již nedosáhl věhlasu let padesátých a šedesátých.58 

 Na úspěchu dětských ilustrovaných knih neměla ale zásluhu jen vydavatelství, ale i 

další popularizační činnosti jako výstavy, kterým se věnovalo několik pražských galerií, mezi 

které patřila od roku 1950 Galerie Československého spisovatele neboli Topičův salon 

(Národní 9). K jednomu z největších projektů patřila výstava ilustrací Jiřího Trnky, zahájená 

v prosinci 1955, při jejíž příležitosti byly pořádány i básnické večery Vítězslava Nezvala, 

Viléma Závady a Františka Hrubína. Dalšími úspěšnými projekty byly Josef Čapek a kniha 

(1956), která se těšila značnému ohlasu v tisku, a na ní navazující Mikoláš Aleš a kniha 
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(1956). 59 Mnoho výstav týkajících se tématu dětské knihy uspořádala i Galerie Fronta 

(Spálená 53), činná od roku 1957, vystavující práce spolupracovníků nakladatelství Mladá 

Fronta. V roce 1969 bylo velkým posunem stěhování nově pojmenovaného nakladatelství 

Albatros (bývalého SNDK) do multifunkční novostavby Domu dětské knihy (Na Perštýně 1), 

která kromě redakčního zázemí nabízela místo i pro prodejní prostory, galerii, kde mohli 

vystavovat umělci spjatí s nakladatelstvím Albatros a divadlo pojmenované Divadélko 

Albatros, zaměřené na scénické uvádění dětských knih. V budově Albatrosu sídlila rovněž 

československá sekce IBBY. 

 V kontextu rozvoje dětské ilustrace byl zcela zásadní časopis Zlatý máj, který začal 

vycházet od října 1956 jako měsíčník, specializující se na literaturu pro děti a mládež. Jeho 

patronem byl František Hrubín, který je i autorem programového úvodního článku a v 

prvních letech stál v čele redakční rady. Nejdříve jej vydával Svaz československých 

spisovatelů (1956-65), poté Kruh přátel dětské knihy (1966, od 1967 ve Státním 

nakladatelství dětské knihy – SNDK, přejmenovaném 1969 na Albatros). Od 1970 vydával 

Zlatý máj Albatros ve spolupráci s nakladatelstvím Mladé letá v Bratislavě (1970-73 ještě se 

Společností přátel knihy pro mládež – SPKM) a od 1992 československá sekce IBBY – 

Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu. Časopis Zlatý máj můžeme vnímat jako zrcadlo 

proměn společenského klimatu: od přebírání sovětské iniciativy přes uvolněnější atmosféru 

let šedesátých až po normalizační “přeceňování politickovýchovných funkcí literatury až do 

let devadesátých”. 60  Pro časopis byla určující spíše perspektiva pedagogická než 

uměleckohistorická, ovšem novinkou v psaní o ilustraci bylo její vnímání jako rovnocenné 

složky s textem. Z tohoto pohledu pokulhával časopis Štěpnice, vydávaný od roku 1946, 

který se rovněž zaměřoval na pedagogické hodnocení dětské ilustrace se zaměřením na 

metodické postupy. 61  Mezičlánkem mezi vydáváním Štěpnice, zaniklé v roce 1952, a 

časopisu Zlatý máj, který začal vycházet roku 1956, byla Dětská kniha, Měsíčník pro 

dětskou literaturu a pro práci s knihou, vydávaná SNDK mezi lety 1954 a 1956. Časopis 

přinášel zprávy nejen o aktuální produkci SNDK, ale přetiskoval i oficiální projevy a diskusní 

příspěvky o dětské literatuře z konferencí a sjezdu spisovatelského svazu.62 

                                                
59 Agáta Nowaková: Výstavy ilustrací a grafických úprav knih, in: KLIMEŠOVÁ 2014, 24-27 
60 SVOBODA - DOKOUPIL 2006, 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=241, vyhledáno 15.8.2015 
61 HOLEŠOVSKÝ 1982, 170 
62 SVOBODA - DOKOUPIL 2006, heslo Dětská kniha, 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=86&hl=nejkrásnějš%C3%AD+kniha+, 
vyhledáno 12.10.2016 



  22 

 Velký význam pro spolupráci teoretiků, kritiků, zástupců nakladatelství, spisovatelů a 

především ilustrátorů mělo Bienále ilustrací Bratislava (BIB). Zakladatelé Dušan Roll, malíř 

Miroslav Cipár, malíř Albín Brunovský a další se ideou vzniku soutěžní přehlídky originálů 

zabývali již od počátku šedesátých let. Díky tomu vznikla v roce 1965 celostátní 

československá výstava Ilustrácie pre deti Bratislava, považovaná za nultý ročník 

samotného bienále. Zásadní přínos celého projektu byla možnost porovnání jednotlivých 

originálů mezi sebou, ale i originálů ilustrací s hotovým knižním dílem. 

 Nultého ročníku se účastnilo 37 českých a slovenských ilustrátorů, v prvním ročníku 

Bienále ilustrací Bratislava již jejich počet vzrostl na 320 z 25 zemí. Cílem Bienále bylo 

vytvoření nekomerčního prostoru pro setkávání ilustrátorů z celého světa s odborníky a 

vydavateli, ale i teoretické platformy v rámci mezinárodního sympozia BIB, které každé BIB 

provází.  

 Originály ilustrací hodnotila mezinárodní odborná porota, složená z teoretiků 

výtvarného umění, ilustrátorů, zástupců nakladatelství a knihovníků. Porota rozdělovala 

celkem 11 prestižních cen: Grand Prix BIB, pět Zlatých jablek BIB a pět Plaket BIB. Vítěz 

Grand PRIX mohl v rámci následujícího ročníku představit samostatnou výstavu a stal se i 

členem mezinárodní poroty pro následující ročník.63  

 Velmi progresivní cíle i program celé akce kazí ústředně řízená povinná účast pro 

vybrané ilustrátory, s výjimkou ročníku prvního.64 

 Z českých ilustrátorů obdrželi do roku 1979 ocenění tito tvůrci: Eva Bednářová Grand 

Prix 1969 za ilustrace k čínským pohádkám (ARTIA 1968), Jan Kudláček plaketu 1971 za 

ilustrace k Petruškovi (Artia 1970), Dagmar Berková plaketu 1975 za ilustrace ke knize Jiřího 

Cirkla Kytička pro štěstí (Albatros 1974), Adolf Born Zlaté jablko 1979 za ilustrace ke knize 

Jana Brzechwy Akadémia pana Machul’u (Mladé léta 1979). Holešovský negativně hodnotí, 

že porota nestihla během sedmi ročníků vyznamenat významné tvůrce jako Jiřího Trnku 

(zemřel 1969), Mirko Hanáka (1971) a Antonína Strnadela (1975).65 

 Kritice podrobil Holešovský i ústředně vybírané umělce, mezi nimiž se někteří umělci 

zásadního významu nikdy neobjevili. Byli to například Jan Černý, Daisy Mrázková, Josef 

Novák, Zdeněk Sklenář, Adolf Zábranský. Holešovskému se nezdá vyvážený ani poměr 

mezi počtem účastníků BIB a hodnotou přínosu u jednotlivých umělců. Jiří Trnka vystavoval 
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pouze na druhém bienále (1969), koncem toho roku zemřel. V roce 1968, tedy mezi dvěma 

prvními BIB, obdržel mezinárodní cenu H. Ch. Andersena za své ilustrace dětských knih, 

které v řadě cizojazyčných vydání pronikly do ostatních evropských zemí a do celého 

světa.66 

 Sympozium BIB se při každém bienále zabývalo problémy ilustrace v knihách pro 

děti a zvyšovalo povědomí o mnoha výzkumech a studiích, které byly přednášeny, 

projednávány a publikovány ve sbornících sympozií BIB. Stejně jako soutěžní výstava, i 

sympozium bylo mezinárodní a pomáhalo udržovat odborné kontakty mezi 

Československem a zahraničím. Holešovský uvádí, že právě projednávaná tématika a 

metodika projevů spolu se zahraniční literaturou mohla pozitivně ovlivňovat úroveň a obsah 

domácí vydavatelskou činnost a pomáhat navazovat mezinárodní spolupráci institucí a 

teoretiků.67 

 Každé sympozium mělo své předem určené základní téma. První dvě témata, Vliv 

ilustračního umění na citovou výchovu a Ilustrace jako kategorie výtvarného projevu, byla 

zvolena příliš obecně a příspěvky řečníků se ve velké míře tématu dětské ilustrace příliš 

nevěnovaly. Obrat nastává třetím sympoziem, jehož základní téma směřovalo k aktuálním 

otázkám ilustrace pro děti, i témata dalších ročníků byla formulovaná s důrazem na zúžení 

širokého tématu ilustrace pro děti. 

 Bratislavské Bienále propagovalo dětskou ilustraci nejenom v rámci Československa, 

ale zároveň reprezentovalo domácí tvorbu mezinárodně, což bylo i jedním z deklarovaných 

cílů poválečné ilustrace. 

 Za tímto účelem vzniklo v roce 1953 i nakladatelství Artia jako cizojazyčné 

nakladatelství zaměřené na populárně-naučnou literaturu, knihy o umění a literaturu pro děti 

a mládež. Šlo o podnik zahraničního obchodu, který se zabýval vývozem domácí produkce 

do zahraničí, zcela výjimečně pak publikace, především o výtvarném umění a architektuře, 

i dovážel. Podnik zahraničního obchodu Artia spadal do kompetence Ministerstva 

zahraničního obchodu a sídlil na adrese Ve Smečkách 30. 

 Nakladatelství bylo rozděleno na pět obchodních referátů: anglický, německý, 

skandinávský, románský a referát pro socialistické země. Artia vyráběla knihy na zakázku i 

pro zahraniční nakladatele, od předání rukopisu, přes redakční zpracování, korektury, 
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sazbu, tisk a knihařské práce, což se označovalo jako tzv. “tisk ve mzdě”, který přinášel Artii 

i největší zisk, zejména díky zakázkám ze skandinávských zemí a NSR.  

 Prvním ředitelem nakladatelství byl od roku 1953 Matěj Šenar, bývalý knihkupec, 

kterého po jeho náhlém úmrtí nahradil Vilém Šilar, který se o rozvoj nakladatelské činnosti 

zasloužil nejvíce. Šilar, vystudovaný právník, měl za sebou praxi u nakladatelství Bohumila 

Jandy Sfinx a po roce 1945 krátce v obnoveném Aventinu. Díky svým organizačním 

schopnostem dokázal vytvořit rozsáhlou síť obchodních vztahů s význačnými nakladateli po 

celém světě. Šilar byl ředitelem až do svého odchodu do důchodu v roce 1983. 

 Nejvyšších nákladů v Artii dosahovaly knihy určené pro zahraniční trh, zejména 

ilustrované pohádky, atlasy zvířat a umělecké publikace, jež vycházely ve vydáních zhruba 

80 000 až 100 000 výtisků.  

 Nakladatelství Artia nejčasněji připravovalo tituly v koedici se zahraničním partnerem 

a orientovalo se podle aktuální poptávky a atraktivity svých titulů na zahraničním trhu. Námět 

vzešel od literární redakce, poté byl osloven autor, který následně ve spolupráci s grafickou 

redakcí a výtvarníkem připravili maketu, jež pak byla nabízena konkrétním klientům. Bylo 

obvyklé, že jeden titul vyšel hned v několika jazykových mutacích pod hlavičkou konkrétního 

nakladatele. 

 Od sedmdesátých let se knihy pod značkou Artia začaly objevovat i v českém jazyce 

na domácím trhu. Šlo pouze o vlastní iniciativu nakladatelství v případě přebytku papíru, 

nikoli o systematickou ediční činnost. V případě knih pro děti docházelo i k převzetí titulu 

nakladatelstvím Albatros od zahraničního vydavatele. 

 Vůbec největších úspěchů se Artia dočkala v oblasti literatury pro děti a mládež, z 

nich největšího odbytu dosáhla reprezentativní edice Světové pohádky, kterou roku 1960 

zahájilo německé vydání pohádek Hanse Christiana Andersena s ilustracemi Jiřího Trnky, 

které postupně následovalo anglické, francouzské, ruské, španělské, holandské, norské a 

dánské vydání. Rovněž s Trnkovými ilustracemi vyšly v roce 1961 Pohádky bratří Grimmů, 

postupně byly zařazovány pohádky z celého světa jako italské, africké, indiánské, čínské, 

japonské, české, perské, francouzské, španělské, tibetské, skandinávské a další, na jejichž 

podobě spolupracovali vedle Jiřího Trnky ilustrátoři jako Jiří Běhounek, Ota Janeček, Josef 

Liesler, Zdeněk Sklenář, Jaroslav Šerých, Miroslav Troup, Mária Želibská a další.  

 Starším dětem byla učena edice Legendy a báje, vydávaná od roku 1963, započatá 

německým, anglickým a ruským vydáním díla Aloise Jiráska Staré pověsti české s 

ilustracemi Jiřího Trnky.  
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 Výrazného ohlasu dosáhla rovněž edice Šňůra perel, ve které našli zastoupení klasici 

světové pohádky od autorů, jakými byli Oskar Wilde, Charles Dickens, A. S. Puškin, H. Ch. 

Andersen i čeští autoři. Tato edice byla vydávána od roku 1969. 

 Dalšími edicemi byly například Balety (od 1968), seznamující dětské čtenáře s librety 

klasických baletů, či Filmové pohádky (od 1959) nabízející zahraničním nakladatelům 

předlohy populárních animovaných filmů.  

 Edice Klasikové pro mládež (od 1966) si zakládala na kvalitním obrazovém 

doprovodu a přinesla tituly jako Robinson Crusoe od Daniela Defoe nebo Oliver Twist 

Charlese Dickense či Bílý tesák Jacka Londona. Na poslední edici se jako ilustrátoři podíleli 

umělci Mirko Hanák, Vincent Hložík, Kamil Lhoták či Karel Müller.  

 Zajímavou raritou bylo vydávání panoramatických pohádek, jejichž autorem byl 

Vojtěch Kubašta, který byl duchovním otcem i plastických pohádek, vzniklých ve spolupráci 

Kubašty a studia Walta Disneye.68 

 Na publikační činnost Artie byl kladen ještě větší důraz na kvalitu, která se odrazila, 

jak ve výběru titulů, tak i v kvalitě zpracování a tisku. Díky nakladatelství Artia vznikla celá 

řada titulů, které by bez spolupráce se zahraničními nakladateli vzniknout nemohly. Další 

velkou zásluhou nakladatelství byla popularizace českých autorů a ilustrátorů v zahraničí.  

 Jak bylo zmíněno, poptávka po dětských knihách nebyla jen záležitostí východního 

bloku, který se tímto způsobem snažil o obnovu kultury a výchovu nové generace 

socialistické společnosti, ale rezonoval celosvětově. Příkladem toho je International Board 

on Books for Young People (IBBY) neboli Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu. 

 IBBY bylo založeno jako mezinárodní nevládní organizace UNESCO v roce 1953 v 

Curychu. Zniklo z iniciativy spisovatelky Jelly Lepmanové, která založila Mezinárodní 

knihovnu pro mládež (Internationale Jugendbibliothek) v Mnichově v roce 1948. V rámci této 

organizace bylo svoláno první mezinárodní setkání pracovníků s dětskou knihou v 

Mnichově, kde byl vyhlášen program Mezinárodní péče o dětskou knihu a heslo “Dětská 

kniha je mostem mezi národy”. 

 Mezi hlavní cíle programu IBBY patří podpora výchovných a vzdělávacích snah, 

realizovaných zejména prostřednictvím dětské knihy, ve všech zemích, za pomoci 

mezinárodních dětských organizací, podpora výzkumu a odborné práce, která s dětskou 

knihou souvisí, vyzvihování pozitivního vlivu četby, boj proti vlivu pokleslého umění a proti 

                                                
68 SVOBODA - DOKOUPIL 2006, 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1821&hl=artia+, vyhledáno 
12.11.2016 
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propagaci zločinných a nemorálních skutků, udělování mezinárodní ceny v oblasti tvorby 

pro děti a mládež a pomoc informacemi i radou institucím a lidem, kteří působí v této sféře. 

 Každý druhý rok se koná kongres IBBY, který se věnuje určitému tématu. Během 

kongresu se uděluje i Cena Hanse Christiana Andersena (Hans Christian Andersen Award), 

která představuje nejvyšší mezinárodní ocenění pro tvůrce dětských knih za celoživotní dílo. 

Od roku 1956 získávají tuto cenu spisovatelé, roku 1966 se k nim připojili také ilustrátoři. 

Dále může porota udělit diplom Highly Commended.  

 IBBY vyhlásilo také Mezinárodní den dětské knihy (International Children’s Book 

Day) a to 2. dubna, tedy v den výročí Andersenova narození.69 

 Československá sekce IBBY, jejíž českou částí byla Společnost přátel dětské knihy 

pro mládež (SPKM) a slovenskou částí Priatelia detskej knihy, byla přijata za člena IBBY v 

roce 1964. Československá sekce IBBY získala dvakrát patronát nad Mezinárodním dnem 

dětské knihy. V roce 1973 napsal poselství s názvem ”Knihu všem dětem světa” Bohumil 

Říha a téhož roku byl vydán plakát s ilustrací Adolfa Zábranského. V roce 1987 napsal 

poselství IBBY slovenský spisovatel Rudo Moric a barevný plakát navrhl Dušan Kállay. 

Československo bylo také pořadatelem 17. kongresu IBBY, který se konal v Praze roku 

1980. V souvislosti s rozdělením společného státu ukončila československá sekce IBBY 

svoji činnost ke konci roku 1992 a jejími nástupci se staly v roce 1993 samostatné národní 

sekce česká a slovenská.70 

 Mezinárodní činnost organizace IBBY můžeme vnímat jako snahu o smíření mezi 

národy a státy po druhé světové válce, k čemuž má právě dětská kniha a její kulturní výměna 

napomoci. 

 Ocenění, o která mohli českoslovenští ilustrátoři usilovat, bylo ještě více než již 

zmíněné každé dva roky udělované ceny BIB či velice prestižní mezinárodní ocenění IBBY. 

Od roku 1962 mohli soutěžit i o titul Ceny Marie Majerové, které uděloval Kruh přátel dětské 

literatury za nejlepší díla dětské literatury vydaná v předchozím roce.71 Od roku 1966 bylo v 

dvouletých intervalech oceňováno životní dílo v oblasti dětské literatury a ilustrace. Dalším 

možným oceněním byla Nejkrásnější kniha ČSSR. Cenu nejkrásnější knihy začal udělovat 

nejprve Spolek českých bibliofilů (1928-1940), na nějž navázal Český komitét knižní kultury 

                                                
69 Mezinárodní IBBY, http://www.ibby.cz/index.php/ibby-eska-sekce/mezinarodni-ibby, vyhledáno 
12.10.2016 
70 Česká sekce IBBY, http://www.ibby.cz/index.php/ibby-eska-sekce/ceska-sekce-ibby, vyhledáno 
12.10.2016 
71 http://www.ucl.cas.cz/ceny/?c=63 
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(1959-1963). Jako celostátní akce byla soutěž ustanovena v roce 1965 a organizátorem se 

stal Památník národního písemnictví (PNP). Do roku 1992 bylo pořadatelem na české 

straně Ministerstvo kultury a PNP, na slovenské straně Slovenské ústredie knižnej kultúry a 

Matica slovenská. Instituce se pravidelně střídaly v organizačních povinnostech a v 

předsednictví poroty.72 

 Na mezinárodní úrovni bylo možné se účastnit veletrhů, které umožňovaly 

navazování kontaktů pro komerční účely. Nejvýznamnější z nich je dodnes La fiera del libro 

per ragazzi, Bologna Children Book Fair neboli Veletrh dětských knih, který se od roku 1963 

každoročně koná v italské Bologni. Veletrh trvá čtyři dny v březnu či dubnu a sjedou se na 

něj všichni profesionálové z oblasti tvorby a vydávání dětských knih. Mezi jeho hlavní cíle 

patří vedle navazování kontaktů hlavně prodávání a kupování práv k překladům, ilustracím 

i hotovým knihám. Od založení jsou rovněž udělovány i ceny Bologna Ragazzi Awards ve 

čtyřech kategoriích: fikce, žánry mimo fikci, Nové horizonty a Opera Prima (pro debuty).73 

Na tomto klíčovém veletrhu byli oceňováni i čeští autoři jako Mirko Hanák (1967, 1968)74, 

Jiří Trnka (1969) 75 , Zdenek Seydl (1971, 1972) 76 , Adolf Zábranský (1973) 77  a Karel 

Svolinský (1973)78. 

 Dalším z významných veletrhů je Internationale Buchkunst-Ausstellung (IBA) v 

Lipsku, který navázal na výstavu v roce 1927, která patřila mezi první výstavy tohoto druhu 

vůbec. Později, po vzniku Německé demokratické republiky, viděla nakladatelství i 

polygrafický průmysl v mezinárodní výstavě příležitost, jak zvýšit vlastní renomé a tak roku 

1959 došlo k jejímu znovuobnovení. Výstava se konala každých šest let, od roku 1965 navíc 

v budově přímo k tomuto účelu zbudované.79 Cenu zde získal Adolf Zábranský (1959)80, 

Karel Svolinský (1965, 1977)81 a Antonín Strnadel (1971, 1977)82, což ukazuje ve srovnání 

s odvážnějším boloňským veletrhem na těsnější svázání se socialistickým zřízením řízenou 

                                                
72 Data soutěže NČKR v datech, 
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/content/fck/files/Dejiny_souteze_v_datech.pdf, vyhledáno 
21.8.2016 
73 http://www.bolognachildrensbookfair.com/nqcontent.cfm?a_id=878, vyhledáno 16.8.2016 
74 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999, 60 
75 STEHLÍKOVÁ 1979a, 24 
76 STEHLÍKOVÁ 1979a, 32 
77 STEHLÍKOVÁ 1979a, 22 
78 STEHLÍKOVÁ 1979a, 12 
79 INTERNATIONALE BUCHKUNST-AUSSTELLUNG LEIPZIG 1959 
80 STEHLÍKOVÁ 1979a, 22 
81 STEHLÍKOVÁ 1979a, 12 
82 STEHLÍKOVÁ 1979a, 26 
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produkcí. Dle dochovaného katalogu se konala nejdříve československá soutěž o účast na 

Mezinárodní lipské výstavě.83 Veletrhů, věnujících se dětské knize, bylo více, ovšem výše 

zmíněné měly největší význam pro české ilustrátory.  

 Zásadním neopomenutelným mezníkem ve vývoji ilustrace pro děti bylo ocenění 

expozice SNDK na Expo Brusel v roce 1958, světové výstavě, která v sobě soustředila 

hlavní celospolečenské problémy poloviny 20. století, jakými byly důsledky druhé světové 

války či evropská integrace. Účast Československa na této světové události měla pro vývoj 

domácího umění zcela klíčovou roli. Zásadním momentem, který přispěl k této události, bylo 

Chruščovovo odsouzení stalinistického kultu a celé dosavadní politiky strany na uzavřeném 

zasedání po XX. sjezdu KSSS v roce 1956, které mělo vliv nejen na sovětský režim a jeho 

satelity, ale i na celosvětovou politickou situaci.84 V Československu začalo docházet k 

jistému uvolňování kultury a v dobové teorii se začaly objevovat nové impulsy, které, podle 

Pachmanové, souvisely se sbližováním volných a užitých výtvarných disciplín. Mimo 

úspěchu na Expu 1958 si Československo připsalo i pozitivní ohlas na XII. Trienále v Miláně 

o dva roky později.85 

 Aktuální politická situace se vepsala i do ústředního hesla bruselské výstavy “Bilance 

světa pro svět lidštější”, která odráží mírové naděje lidstva a v souladu s proklamovaným 

cílem vyjadřuje touhu přispět k “rozkvětu účinné světové solidarity založené na úctě k lidské 

osobnosti”.86 

 Československo získalo na Světové výstavě v Bruselu řadu cen, mezi nimi i hlavní 

Zlatou hvězdu pro československou expozici. Mimo ni se udílela Velká cena, Čestný diplom, 

Zlatá, Stříbrná a bronzová medaile. Části expozice, související s ilustrací v knize pro děti, 

dostaly hned tři velké ceny mezi padesátišesti udělenými. Jiří Trnka získal Velkou cenu za 

umělecké provedení expozice Děti a loutky, dále nakladatelství Artia, podnik zahraničního 

obchodu Praha a Státní nakladatelství dětské knihy. 

 V části expozice Děti a loutky byla zřejmě umístěna i výstava Dětských knih od SNDK 

a Artie v jazykových mutacích. Ta byla díky své srozumitelnosti malým čtenářům velmi 

oblíbená. O tom, které konkrétní knihy byly součástí výstavy se mi nepovedlo dohledat 

žádnou konkrétní zmínku, jediným jistým autorem vedle Jiřího Trnky je Josef Lada87. 

                                                
83 VÝSTAVA VÝSLEDKŮ NÁRODNÍ SOUTĚŽE PRO MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU V LIPSKU 1965 
84 KRAMEROVÁ - SKÁLOVÁ 2008, 17 
85 Martina Pachmanová: Výroba pro život, 367, in: HUBATOVÁ-VACKOVÁ - PACHMANOVÁ - 
PEČINKOVÁ 2014 
86 KRAMEROVÁ - SKÁLOVÁ 2008, 17 
87 STEHLÍKOVÁ 1979a, 10 
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 Je jisté, že Expo 58 výrazně přispělo k provázání a kontaktům jednotlivých oborů. 

Velmi výraznou částí expozice, která sklidila obrovský ohlas, byla ta věnovaná sklu, zejména 

skleněné plastiky Jana Kotíka, a keramice, porcelánu a textilu, i grafickým úpravám knih. 

Všechna zmíněná odvětví vykazovala podobné stylové znaky, umožněné uvolněnou situací, 

ve které mohly vznikat i abstraktní díla. Velký úspěch sklidilo i multimediální divadlo Laterna 

Magika a film Karla Zemana Vynález zkázy. Ocenění pavilonu znamenalo uvolnění prostoru 

pro mladé umělce, kteří dostali první příležitost vycestovat na západ mimo komunistický 

blok a seznámit se se světovou kulturou.  

 Na příkladech organizací, spolků, vydavatelství a dalších subjektů jsem se pokusila 

ilustrovat vývoj české (respektive československé) dětské knihy po roce 1945, který byl 

reakcí na omezené možnosti a utlačování české kultury. V prvních poválečných letech je 

možné vnímat diktát sovětských myšlenek a přejímání ruských autorů. Přelomovým aktem 

bylo znárodnění vydavatelství, věnujících se dětské literatuře do SNDK a centralizace 

vydávání dětských knih, která přinesla cenzuru a kontrolu, ale také nové možnost v této 

oblasti. Mimořádně plodnou dobu pro dětskou knižní ilustraci představoval konec 50. let a 

nástup další dekády. Během šedesátých let je patrné uvolnění a větší možnosti komunikace 

s mezinárodními odborníky a organizacemi. Trend ilustruje i přejmenování SNDK na 

Albatros v roce 1969. Pozitivní vývoj ovšem zhatí normalizace a česká kniha musí na svůj 

úspěch ještě mnoho let čekat. 

 Prudký vzestup odvětví dětské knihy ale nebylo jen československé specifikum, 

naopak můžeme tento trend pozorovat celosvětově. Jednou z hlavních příčin byla snaha o 

poválečné smíření národů, k němuž měl dialog nad dětskou knihou přispět. 
 

5.   Proměny funkce a hodnocení ilustrace 

 

 Z předchozí kapitoly, týkající se vydavatelské praxe dětských ilustrovaných knih po 

roce 1945, vyvstává problém zařazení ilustrace jako umělecké disciplíny. Je ilustrace užité 

umění či nikoli? Tato otázka se nedá zcela jednoduše zodpovědět, protože odpověď se v 

průběhu času proměňovala. 

 Antonín Matějček, již v úvodu své známé knihy Ilustrace z roku 1931 uvádí, že “pojem 

ilustrace náleží k těm pojmům vědy o umění, jejichž výměry nevystihují pro přílišnou složitost 

zjevu dokonale ani obsahu ani rozsahu pojmu. V širokém významu slova jest ilustrací každý 

výtvarný projev, jenž doprovází myšlenku literární, ať vědeckou, ať uměleckou, a jenž 
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posiluje názor a představu čtenáře prostředky, jež psanému projevu nejsou dány.”88 Dále 

uvádí, že disciplína ilustrace je zcela rovnocenný projev ve srovnání s literárním. Na nižší 

úrovni není ani v komparaci s volným malířstvím, naopak je ilustraci dána možnost užívat 

všech výtvarných prostředků grafických i malířských. Za nejdůležitější považuje Matějček 

připoutání ilustrace ke knize, protože díky tomuto spojení se ilustrace osvobodila od 

závislosti na malířství a vyvíjela své specifické prostředky a styl. Rovněž s knihou sdílela 

ilustrace velké vývojové obraty a proměny, i když stále zůstávala svébytným odvětvím.89 I 

přesto, že se Matějček ve své stati zabývá vývojem ilustrace od starověku k ilustrovaným 

časopisům 19 století, dokázal velice dobře vystihnout principy ilustrace, které ji provázely i 

v pozdějších letech, což dokládá i zmiňování Matějčkova úvodu jako prvního teoretického 

textu, věnujícího se ilustraci v českém dějepise umění, ve valné většině článků a publikací, 

jež se tomuto tématu věnují.  

 V průběhu padesátých a šedesátých let, více než kdy jindy, byla ilustrace vnímána 

jako užité umění, které musí splňovat konkrétní funkce. František Holešovský opakovaně 

ve svých statích zmiňoval rozpor mezi funkcí pedagogickou a uměleckou, kterou má 

ilustrace splňovat. I mnoho dalších autorů se zabývalo výčtem všech funkcí, které má dětská 

ilustrace plnit, a hodnocením, zda se tak děje či nikoliv. Složitá funkční struktura přinášela 

do ilustrace pro děti silnou diferenciaci, která se odrazila zejména v dělení žánrů, vhodných 

pro jednotlivé věkové kategorie.90 

 V hodnocení ilustrace většinou zazníval názor, který sám sebe označoval za jediný 

správný. V článcích v časopisu Zlatý máj se místo subjektivních názorů kritiků častěji 

objevují formule názorů dětí, které jsou prezentovány jako jednotná masa, téměř strojově 

vyrobená a zcela homogenní. Většinou se právě za názory dětí schovávají radikální 

odmítavé názory, které získávají na vážnosti právě díky tomu, že “děti to tak chtějí”. Názor 

dítěte je brán vážněji než kterýkoli jiný, ovšem Holešovský se k tomuto přístupu stavěl 

kriticky. Uvádí, že není možné souhlasit s tím, aby se okamžitý soud dítěte o ilustraci a 

výtvarném obrazu vydával za závazný a objektivně platný. “Jde tu o zásadní otázku 

marxistické estetické výchovy: je nutno vychovávat dítě k pochopení vpravdě uměleckého 

díla nebo musí umění být takové, jak si je děti přejí? Položme analogickou otázku z oblasti 

rozumového poznání. Zněla by zřejmě takto: je nutno vychovávat člověka k pochopení 
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zákonitostí a vztahů hmotného světa anebo líčit tyto zákonitosti a vztahy podle přání a 

představ dětí?” 91 Holešovský ve svých statích jako nejspolehlivější nástroj hodnocení 

dětské knihy vyzvihuje celostní vnímání, tedy komplexní reflexi zahrnující typografické, 

ilustrační, literární a edukační dimenze díla.92 

 Hodnocení dětské ilustrace často sklouzává k hodnocení naplnění předem 

definovaných funkcí, které by ilustrace měla nést. Mezi jinými rezonovala kritéria jako soulad 

ilustrace s textem, míra vychovávání v rámci vzdělání i ideologického uvědomění, rozvoj 

zájmu o výtvarné umění a líbivost ilustrace pro děti. 93  Zvláště s počátkem rozvoje 

ilustrovaných knih pro děti je jednou z často zmiňovaných funkcí boj proti kýči a braku, 

kterému se právě díky státem řízenému vydávání mělo zamezit. Jak uvádí Holešovský: 

“Ilustrace dětské knihy se postupně ustálila jako organická součást výtvarného umění, a v 

nové národní a společenské situaci se bude bránit pronikání nehodnotné tvorby. Pociťuje 

se potřeba odstranit kapitalistické příživnictví na kultuře, proti kterému volal do boje už 

manifest Spolku výtvarných umělců Mánes na počátku století.” 94  Tento citát překvapí 

nebezpečností vyneseného soudu i účelovou manipulací s manifestem Spolku Mánes. 

Důvodem jeho publikování počátkem osmdesátých let bude zřejmě převzetí ze starších 

článků. 

 Řazení ilustrace do užitého umění nemusíme ale vnímat jen jako výraz silnějšího 

diktátu. Pachmanová uvádí, že volné umění bylo bezprostředně po Sjezdu národní kultury 

v květnu 1948 ovládnuto doktrínou socialistického realismu, naopak v průmyslovém 

výtvarnictví se uplatňovaly stylové a ikonografické zásady sorely jen omezeně.95  

 Jindřich Chalupecký ve své stati Výroba umění z roku 1958 píše, že právě 

kategorizace umění, řemesla a techniky mizí, nyní jde o “výrobu umění”. “Začíná zde vznikat 

nové dílo, jež není ani docela či jenom dílem technickým (s nímž sdílí sériový způsob 

výroby), ani docela jenom uměním (s nímž sdílí svobodu výrazových možností), ani docela 

jenom řemeslem (s nímž sdílí svou užitkovost), dílo které velmi přesně odpovídá specifickým 

možnostem a potřebám moderního světa.”96 Svou tezi o “výrobě umění” doplňuje názorem 

v Úvodu do dějin umění, který formou učebnice pro školení návrhářů bytového textilu vydal 
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Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK) v roce 1963. Zmiňuje, že vše, co lidé po druhé válce 

používali a co je obklopovalo, je průmyslovým výrobkem. Průmysl ale nevidí jako 

odosobněnou mašinérii, naopak klade důraz na to, aby se stal i činitelem kulturním. “Úroveň, 

metoda a zaměření průmyslového výtvarnictví je jedním z nejvážnějších výtvarných projevů 

našeho věku.”97 

 Industrializace a přejímání úkolů státem a systémem provázelo konec čtyřicátých a 

začátek padesátých let. Člověk se má soustředit na práci a jeho úkol v rámci budování 

socialistické společnosti a státu a výchova dětí, výroba či domácí práce na sebe jsou mu 

odnímány. Jde o pokračování radikálních předválečných myšlenek a snaha o jejich 

aplikování. V menším měřítku nám může sloužit jako příklad i kolektivní bydlení, jehož 

ukázku lze dodnes shlédnout v severočeském Litvínově. Proklamovaná snaha o službu 

obyčejnému člověku, které měla směřovat od zatracovaných buržoazních hodnot ke 

zkvalitnění jeho života v socialistické společnosti, kultivaci jeho vkusu a zjednodušení jeho 

každodenní práce, tak na vyšší úrovni sloužila i jako výhodný exportní artikl a propagace 

socialistického zřízení.98 

 Provázanost ilustrace s užitými disciplínami ukazuje přebírání shodných trendů. Na 

přelomu padesátých a šedesátých let byl v dobovém diskursu svět předmětů označován za 

“druhou přírodu” a teoretiky byla velmi silně akcentována myšlenka antropologického 

základu průmyslového designu. 99  Požadavky na co největší přizpůsobení předmětů 

anatomickým vlastnostem lidského těla přecházejí až do situace, kdy na sebe předměty 

denní potřeby berou podobu připomínající přírodní útvary či zvířata. V této podobě se 

mnohdy blíží zobrazovaným zvířatům z Hanákových ilustrací. 

 Dobové hodnocení ilustrace v sobě nese duch doby, který můžeme alespoň částečně 

z kritiky rekonstruovat. Zásadní kauzou přelomu padesátých a šedesátých let byl spor o 

ilustrace dvou svazků pohádek Vladislava Stanovského a Jana Vladislava První strom 

pohádek z celého světa100 a Druhý strom pohádek z celého světa101, které Reissner hodnotí 

jako jedny z nejmalebnějších a esteticky nejpodnětnějších souborů pohádek, které u nás 

máme. Po vydání knihy přerostla do širší společenské diskuse kritika ilustrací Stanislava 
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Kolíbala. Reissner uvádí, že “Kolíbal ilustrátor je osobností v kontextu výtvarného doprovodu 

knih pro děti a mládež druhé půle dvacátého století jedinečnou právě díky urputné vůli po 

zkoumání jejích limitů.” Vyhrocená diskuse probíhala na stránkách časopisu Zlatý máj, ve 

které se zformovala dvě křídla. Mezi silné odpůrce patřila Slovenka Gaubeová, na 

Kolíbalovu obranu mimo autorů knihy a Klubu přátel dětské knihy mluvili Vratislav Effenberg 

a František Holešovský. Znakovost a zkratka, kterou Kolíbal ve svých ilustracích používal, 

představovala novinku, se kterou se mnoho osobností nemohlo smířit. Jeho práce rovněž 

vykazují podobnost s technikou čínské tušové malby, využívají různých barevných podkladů 

a pomocí rychlých tahů dosahují maximální působivosti. Kritikové viděli hlavní problém v 

kontrastu mezi “abstrahovaným esteticky elitním tvaroslovím výtvarné složky a naproti tomu 

jednoduché a sdělné textové části.” Případ pomohl odhalit různé názorové proudy 

pedagogicko-edukační teorie na to, jak má ideální dětská ilustrace vypadat, zda či se může 

nějak lišit.102 

 Diskusi na stránkách Zlatého máje uzavřelo osobní vyznání Stanislava Kolíbala k 

jeho ilustracím.103 Reagoval na výtky jako povrchní přístup k úkolu, nepochopení dětí, 

ochuzování dětství, troufalost, zvůle, touha po odlišení a zneužívání dětské knihy pro 

nevyužité modernistické tendence. Píše, že takové řešení svých ilustrací zvolil ve snaze 

upoutat pozornost dětí v obrovském bohatství textu. 104  Podoba ilustrací vznikla díky 

pozorování Kolíbalových dětí, jejich reakcí na různé druhy ilustrací a knih vůbec. Kolíbal si 

všiml obecných principů jako záliby ve velkém množství obrázků a zářivé barevnosti. Dále, 

že dítě, podle Kolíbalova soudu, vůbec nestačí na rozlehlý výtvarný celek, jakým je například 

obraz města s množstvím domů a architektonickými detaily. Z těchto detailů si pak děti 

zvolily jen nějaký, většinou z hlediska děje zcela marginální.  

 Kolíbal proto vybral spojení těchto dvou principů. Vybral si podstatné detaily, i když 

měly znaky marginálií, rozpracované do formátu půlstran. Dodává, že neilustroval to, co se 

mu líbilo, ale to, co bylo třeba.105 Kolíbal chtěl mladého diváka udržet v napětí po celý rozsah 

knihy, tedy necelých tisíc stran. Jeho záměrem bylo rovněž, aby se motivy neopakovaly a 

každý nový list poskytoval nový zážitek.106 

 Jmenuje i invenční řešení jako vyjádření dvou dějů, odehrávajících se současně na 

dvou různých místech na jedné ilustraci, vyjádření časové gradace či vyjádření celé časové 
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posloupnosti, příkladem jsou ilustrace pohádek Hrnečku vař! a O Otesánkovi. Kolíbal se 

domnívá, že v takových případech nebyla zrušena dějovost, ba naopak znásobena. Kolíbal 

soudí, že nebyl na dítě kladen požadavek, který by mu byl cizí. Soudí naopak, že ilustrace, 

které věrně kopírují text, u dětí nevzbuzují zájem. Tvrdí, že dítě si představuje rádo a on se 

snažil tuto představivost aktivizovat.  

 Zmiňuje i rozšiřování citového fondu prožívání, nikoli pouhým poznáváním. Uznává, 

že předpokladem pro citové prožití je vždy srozumitelnost, zde ale argumentuje testováním 

svého výtvarného doprovodu na svých dětech a upravování na základě jejich reakcí.107 

 Za zajímavý považuji jeho komentář k volbě barev, které procházely pečlivým 

výběrem. “Takový čtverec modři může se změnit v moře nebo oblohu podle toho, pluje-li v 

něm ostrov, ryba nebo letí-li tudy pták. Stane se třeba temným lesem anebo nocí. Stačí k 

tomu jen bílá tečka hvězdy. Pokládal jsem tuto maximální prostotu za nejpřímější cestu k 

vnímání dítěte. Je pravda, že nejsou věci červené a růžové, jako jsou zelené louky a modré 

oblohy. Ale i zde jsem sledoval ve volbě barvy obsahovost: žlutá je sluncem zalitá paseka, 

po níž jde Karkulka k babičce a temně růžový spánek Šípkové Růženky. Barevná plocha 

sama o sobě nemůže vyjádřit obsah, ale dostává se jí ho motivem, který nese. Proto i táž 

barva dostává u různých motivů různý obsah.”108 

 Kolíbalovi byla vytýkána i různorodost, ale ten se obhajuje, že ilustroval texty různých 

pramenů, forem i poloh, tudíž považoval za nutné, aby se toto odrazilo i ve výtvarné části. 

Soudí, že jednotná základní barevná škála a markantní členění celku dokázaly sjednotit 

záměrně užitou šíři prostředků.109 

 Kolíbal tvrdí, že záměrně vykročil opačnou cestou než k fotografismu, tedy 

maximálnímu realismu. Učinil tak proto, aby si postavy králů, princezen a ježibab 

nevynucovaly víru v existenci takových bytostí. Pokud jsou dnes vydávány pohádky, tak 

jsou vydávány jako poklady moudrosti a nadání lidu, nikoli jako učebnice. “Nemůže v nich 

vystupovat přírodopisný lev, hyena nebo šakal, protože zvířata jsou jen obrazy lidských 

vlastností nebo osudů.” 

 Svoji obhajobu uzavírá slovy: “Chtěl jsem v celé knize zanechat jen jakási stébla, na 

nichž by se přečtené napnulo jako jemná pavučina.”110 
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 Závěrečným slovem uzavírá diskusi na stránkách Zlatého máje Adolf Hoffmeister, 

jehož úkolem bylo shrnutí kladných i negativních komentářů. V první řadě kritizuje, že 

mnoho kritiků i obhájců bere jako argument názory dětí, většinou vlastních. Upozorňuje, že 

dětem se dá názor snadno vsugerovat. Prosí, aby napříště kritici nepoužívali jako tvrzení, 

že “dětem se to nelíbí”. Právě tak nebezpečné je tvrzení, že dobrá ilustrace od dobrého 

umělce dětem vyhovuje. Hoffmeister soudí, že děti mají rády popisnost a nečiní mezi 

ilustracemi velké rozdíly, protože se na ně nekoukají jako na umění. 

 Popírá, že by Kolíbalovo ilustrátorské dílo bylo abstraktní.111 Někteří z kritiků nazývali 

dokonce Kolíbalovy ilustrace “polyekran”112, což je důkazem, že Kolíbal věrně zachycuje 

duch doby.  

 Nejvíce Hoffmeister kritizuje příspěvek Růženy Gauberové, která tvrdí, že “děti jsou 

realisté a priori” a že “máme být trpěliví, nejprve stavět pevné základy a s experimentem 

počkat pár roků”.113 

 Opravdu silně oponuje požadavku na “přirozené” ilustrování knih. “Tvrzení, která ve 

svém článku potírají, totiž že určitý typ ustálených historických ilustrací je “přirozený”, mně 

připomíná tvrzení lidí, kteří si dosud nezvykli, že se náš stát vyvíjí, že naše společnost se 

mění a že naše hospodářské vztahy jsou docela nové a říkají věty asi tak jako “v normálních 

dobách se to a to nedělo”. “Normální doby” jsou ty, které dnes žijeme. Neříkám, že je to 

doba pohodlná, ani bych se neodvážil tvrdit, že není dokonce rozčilující a napínavá, ale v 

těchto letech mohli jsme si již zvyknout na to, pokládat tempo našeho života a budování za 

něco normálního.”114 

 Připomíná, že u dětských kreseb je fascinující, že jedno dítě nerozumí kresbě toho 

druhého, tedy, že jsou zcela subjektivní. Ani dospělí tak nerozumí kresbě dospělého, který 

se dětskou kresbou inspiruje, což je podle Hoffmeistera chyba.115 

 Tvrdě odsuzuje i spojování otázky deformace s politickým názorem, jak to učinil 

spisovatel Josef Věromír Pleva. Upozorňuje, že právě ti nejdivočejší kubisté, futuristé, 

dadaisté a surrealisté za první světové války a před druhou světovou válkou nesli prapor 

revoluce a politického pokroku.116 Vymezení se vůči polickému rozměru ilustrace i kritika 
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skrývání vlastních názorů za názory dětí se mi jeví jako zcela výjimečné ve vývoji kritiky 

ilustrace.  

 Pro tuto práci je Kolíbalův přístup zásadní nejen k dokreslení složité situace pro 

tvůrce v padesátých a šedesátých letech, ale i díky podobnosti a provázanosti Kolíbalovy a 

Hanákovy tvorby. Můžeme zmínit barevné podklady, pro které Kolíbal využíval barevných 

papírů, ale Hanák papíry přetíral jedním odstínem sám, rychlé zkratkovité tahy, používání 

černé barvy nebo kroky na cestě ke znaku. Nedá se zde mluvit o inspiračních zdrojích mezi 

tvůrci ani jedním, ani druhým směrem, ovšem zdroje obou tvůrců ukazují na techniku čínské 

tušové a akvarelové malby. Paradoxem je, že kulturní výměna mezi Československem a 

Čínskou lidovou republikou byla pro stranu žádaná, ovšem reakce na tradiční čínskou malbu 

v Kolíbalových ilustracích byla již odsuzována.  

 Přelom padesátých a šedesátých let byl v kapitole popisující vydavatelskou praxi 

popsán jako doba dávající tvůrcům více svobody, ovšem právě zaznělý příklad dokazuje, 

že tomu tak nebylo zcela. Účast na Expu, provázání umění a designu, kritika byrokratického 

aparátu byly protipólem, se kterým se ne všichni účastníci shodovali. 

 Celá řada podnětných příspěvků zazněla na Symposiu s tématem Vztah výtvarné 

interpretace k literárnímu textu, uspořádaném u příležitosti 5. Bienále užité grafiky Brno v 

roce 1972117. Názorová vytříbenost a kvalita výrazně převyšovala dobové konference BIB 

či články ve Zlatém máji, které ve většině případů trpěly silným tendenčním zabarvením.  

 Již v úvodu se Jan Rajlich zamýšlí nad vztahem ilustrace a literárního textu a 

odpovídá si výše zmíněným citátem ze zásadní Matějčkovy knihy. Dále klade důraz na co 

nejumělečtější a nejsvébytnější postavení výtvarného doprovodu v rámci knihy. Ptá se, zda 

je vůbec otázka toho, zda ilustrace “dobře” doplňuje literární text, legitimní. 

  Nad vztahy a paralelami literárního textu a ilustrace se zamýšlí i Hiroshi Ohschi, 

japonský grafik a návrhář. Zmiňuje, že i film má schopnost ilustrovat literární text, ale ten má 

na rozdíl od knižní ilustrace schopnost zachytit čas. Ilustrátor je tak nucen vybrat si pouze 

jediný okamžik, jedinou scénu. Tento výběr má zcela zásadní vliv na hodnocení ilustračního 

díla.  

 Hodnocení ilustrací vyslovuje v závislosti na jejich funkci. Je rozdílné, zda se ilustrace 

snaží být srozumitelná všem či co nejvíce výtvarně originální. Srozumitelnost tedy nemůže 

fungovat jako univerzální hodnotící prostředek. Ohschi soudí, že srozumitelnost a originalita 

by měly být v rovnováze.  
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 Na rozdíl od fotografií, které Ohschi popisuje jako sdělovací a srozumitelný 

prostředek každému, má ilustrace schopnost postihnout atmosféru literárního textu, což 

zvyšuje i její uměleckou hodnotu. Ilustrace se liší od fotografie tím, že vyžaduje 

zjednodušení, deformaci, vlastní barvu a tvar. Právě takové ilustrace, které jsou originální a 

podstatně se liší od malby jako takové, vyvolávají ve čtenáři hluboké dojmy a přitahují ho k 

literárnímu textu.118 

 Výtvarná kritička a redaktorka Danuta Wróblewska ve svém příspěvku Tři aspekty 

jednoho umění pronáší silný soud, že obraz je dnes tak důležitou zbraní, jakou nebyl od 

počátku lidské civilizace v žádné epoše krize ani nového zrodu, ale bohužel ne vždy se mu 

dostává dostatečné pozornosti. Z třech popisovaných odvětví, kterým se její příspěvek 

věnuje, dětské knihy, drobných svazků poezie a bibliofilie a knihy experimentální, je právě 

oblast dětské knihy tou nejsledovanější. Nakladatelství dětské knihy popisuje jako platformy, 

které mají nejvíce snahy o hledání nových výtvarných formulací. Jejich snahu o používání 

výtvarného jazyka 20. století, malby, koláže, fotografie, vystřihovánky, speciální kompozice 

fotografovaných předmětů, smíšení techniky hodnotí Wróblewska pozitivně, ovšem varuje 

před zastíněním stránky literární. “U významnějších textů se také stává, že umělci ponoření 

do sebe chápou literaturu jako hudební nástroj, na nějž hrají svou vlastní břesknou píseň,” 

dodává. Pokračuje ještě odvážnější paralelou, že ilustrátor, který nedbá literárního textu, 

také nedbá psychické dispozice mladého čtenáře. “Redaktor nebo vydavatel knihy musí pak 

vystupovat jako krotitel tohoto přehnaného stanoviska, ale je to skutečně velice delikátní, 

protože brutálním jednáním může všechno zničit.”119 

 K problematice vztahu výtvarného doprovodu a literárního textu se v rámci symposia 

vyjádřil i František Holešovský, který se ve svém příspěvku soustředil výhradně na ilustraci 

pro děti. Holešovský podotýká, že různé doby ve vývoji tohoto odvětví se vyznačovaly 

různými funkčními dominantami, avšak nejvíce vždy záleželo na poměru dětské knihy k 

celonárodní literatuře a na vztahu ilustrace ke grafice a výtvarnému umění. Prvořadý 

význam měl pro dětskou knihu společenský řád a tradice národní kultury. Právě tyto tradice 

jsou nepřenositelné, a tak principy, které se osvědčí v jedné společnosti, nelze mechanicky 

přenášet do jiné. “Tento princip neoslabuje, konstatujeme-li s překvapením, že mezinárodní 

přehlídky ilustrace (BIB) přinášejí podivuhodné analogie a afinity, které nejsou vždycky 

logicky zdůvodněny.” 

                                                
118 SYMPOSIUM BRNO 1972, 52-54 
119 SYMPOSIUM BRNO 1972, 56-58 



  38 

 Holešovský dále soudí, že rozdílné názory na kvalitu ilustrace vždy vycházejí z 

rozporu v názoru na “dominanci funkcí” či “objektivní závaznost pořadí funkcí”, tedy, co má 

hrát v dětské ilustraci největší roli a co následovat. Dále apeluje na nutnost oddělení kýče a 

hodnoty, což ovšem, přiznává, by mohl stanovit pouze týmový a dlouhodobý, metodologicky 

široce pojatý výzkum.120 

 Holešovský následně předkládá i návrh struktury funkcí ilustrace pro děti. V úvodu 

ke svému návrhu zmiňuje, že jde o výsledek přehodnocení některých dříve uplatňovaných 

přístupů jako je stanovisko tzv. shody s textem a požadavek přiměřenosti ilustrace, 

uplatňovaný zejména v knihách pro nejmenší děti.  

 Funkční hlediska, předložená Holešovským, jsou poté následující: 

1)   hledisko noetické, poznávací 

2)   hledisko mravně a sociálně výchovné 

3)   hledisko umělecké a uměleckoestetické 

4)   hledisko formativně vzdělávací, vztahující se k rozvoji dětské osobnosti 

5)   hledisko ekvivalence a kumulace slova a obrazu v dětské knize, jejich syntézy a 

vzájemná interakce 

6)   škála hledisek zábavně rekreačních 

 Zmíněné funkce Holešovský dále komentuje. Noetickou poznávací funkci popisuje 

jako jednu z nejstarších, která těsně souvisí se vznikem dětské knihy. Úzký základ 

poznávací funkce brzdil uplatnění funkcí dalších, například uměnovědeckých.121 Převrat 

přichází až s hnutím za uměleckou výchovu na přelomu 19. a 20. století. Toto hnutí přineslo 

české ilustrací pro děti první vlnu klasických projevů ve výtvorech M. Alše, V. Pressiga, J. 

Panušky, R. Laudy a dalších ilustrátorů. 

 Holešovský uvádí, že v ilustraci začátku sedmdesátých let by se těžko hledala 

ilustrace omezená jen na poznávací funkci, protože šedesátá léta vnesla uměleckou ilustraci 

i do učebnic, které patří na vedoucí místa umělecké ilustrace vůbec, například ty ilustrované 

Trnkou, Fullou, Strnadlem a Kolíbalem. 

 K mravně výchovné funkci dodává, že se s funkcí uměleckou může doplňovat i 

vylučovat. Jako příklad těch, kteří s touto funkcí nakládají správně, uvádí Holešovský tvorbu 

Strnadela, respektované tvůrčí osobnosti, a ty ilustrátory, kteří následují Alše a Ladu, tedy 
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Zábranského, tvůrce moderní obrazové knihy, a Doubravy, “kronikáře dětských citových 

hnutí”.122 

 Jako cíle umělecké funkce uvádí především vzdělávání dětského čtenáře v oblasti 

výtvarného umění. Dále podotýká, že teprve až “organickým sepětím ilustrace s národním 

výtvarným uměním” se povedlo úspěšně zkombinovat funkci noetickou, mravně výchovnou 

a uměleckou a nahradit hlediska subjektivní hledisky objektivními. Navazuje tedy na 

dobovou rétoriku typickou pro začátek padesátých let, označující dřívější tvorbu jako 

kýčovitou a rozvoj dětské knihy spojující výhradně se socialistickou společností. 

 Odmítá, že by formativně vzdělávací funkce byla jen dědicem funkce pedagogické.123 

Za důležité faktory, které dětská ilustrace rozvíjí, považuje Holešovský ty, co podmiňují a 

rozvíjejí dětskou tvořivost a kreativitu dětské osobnosti. Zde jako příklad uvádí Holešovský 

již zmiňované Kolíbalovy ilustrace ke Stromům pohádek, dále Šerýchovy k Labutímu jezeru, 

Mikulkovy s jeho blízkostí projevům dětské výtvarné fantazie, Seydlovy v barevných 

kresbách k veršům pro nejmenší. Uvědomuje si, že ne na všechny ilustrace musí dítě 

reagovat pozitivně, ale právě rozšiřování tolerance dětí k jednotlivým výtvarným projevům 

považuje Holešovský za úkol zvláště důležitý.  

 V dalším bodu se zamýšlí nad vzájemným vztahem slova a obrazu v dětské knize. 

Může to být nepřetržitý sled marginálních kreseb, jako Lhotákovy kresby v Kolářovu 

Enšpíglovi, či celková provázanost obrazu a textu jako Pilařova kouzla s barevnými sklíčky 

(Brukner, Písnička pro sklíčka). Uprostřed mezi extrémy stojí Vacova syntetizující otevřená 

forma ilustrace k Doyleovu Psu baskervillském nebo k Chestertonovým povídkám. 

 Trend čím dál tím většího provazování textu a obrazu Holešovský považuje za doklad 

křížení a syntézy uměleckých druhů, které poskytují do budoucna dětské ilustraci široké 

možnosti. Z dětských knih, nejlépe postihujících vztah slova a obrazu uvádí obrázkovou 

knihu pro menší čtenáře a knihy veršů pro děti, tedy práci zejména Zábranského, Strnadla 

a Hanáka.124 

 Poslední funkci, zábavní a rekreační, popisuje Holešovský jako možnost dětského 

uvolnění a odpočinku, více než zábavy, kterou považuje za zdroj braku a kýče. Kýč však 

považuje za téměř překonaný, protože dle názoru Holešovského tehdejší ilustrace pro děti 

dokládá, že i výtvarný projev vysoce umělecký a náročný dosahuje velké obliby “v lidových 
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masách a u dětí”. Oblasti humoristické ilustrace dominuje tvorba Josefa Lady, ale i 

humoristické seriály Ondřeje Sekory.125 

 Výčet funkcí obhajuje Holešovský jako pokusný a potřebný experimentálního 

ověření. Jednotlivé funkce se mezi sebou i mísí a dochází k jejich doplňování. Oceňuji 

Holešovského dodatek, že pokud “uvážíme nakonec subjektivní názory mezi dětmi, 

jedinečnost jejich osobních přístupů a postojů, cítíme, jak se nám zdánlivě jasná funkční 

struktura komplikuje a jak vylučuje analogizaci a zobecnění.126 

 Další příspěvek Urse M. Fangera Krásné nebo správné obrazy se na základě testu, 

kdy dětem byly ukazovány obrázky kachny v různé míře abstrahování, snažil dokázat, že 

děti přirozeně tíhnou k realistickým obrazům, a tak má vypadat i dětská ilustrace.127 Jurij 

Aleksandrovič Molok ve svém příspěvku Kniha jako syntéza slova a obrazu popisuje 

ilustrátora jako Vergilia, který čtenáře provází knihou tím, že mu pomáhá uvěřit v realitu 

literárních obrazů.128 Posledním příspěvkem bylo zamyšlení Tomáše Vlčka Poezie, obraz a 

obrazové básně, kde uvádí, že moderní ilustrátor přestal být pouhým řemeslníkem, 

kopírujícím autorovo slovo, ale samostatným, tvořivým sensitivem, který svou kresbou 

sugeruje divákovi svůj dojem, jenž v něm rezonoval po zažití psaného cizího uměleckého 

díla.129 

 Na základě příspěvků různých teoretiků jsem se v této kapitole pokusila představit 

různé role, které mohl ilustrátor sehrávat, a různé funkce, které ilustrace jako umění mohla 

nést. Hiroschi Ohschi se zamýšlel nad úlohou času v ilustraci, přičemž dochází k názoru, že 

ilustrátorův velký úkol je zvolit správný moment, který bude ilustrovat. Pro Danutu 

Wróblewskou byli ilustrátoři jako divá zvěř, pouštící se s vervou do nových technik, přičemž 

úkolem redaktora bylo tuto zvěř krotit. Názorově s ní souzněl Urs M. Fanger, který tvrdil, že 

děti přirozeně inklinují k realismu, a dokládal to na experimentu. Holešovský se pokoušel 

předestřít celou řadu funkcí, které může dětská ilustrace naplňovat. Velmi oceňuji pestrost 

příspěvků na zmíněném symposiu, které dokládají určitou názorovou diverzitu ve státem 

kontrolovaném systému. 
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6.   Klasifikace ilustrace, dělení žánrů a generace ilustrátorů 
 

 Po představení vývoje vydavatelské praxe vymezeného období a funkcí, které měla 

ilustrace během této doby naplňovat, bych se ráda pokusila zachytit hlavní proklamované 

ilustrátory, jejichž práce plnily strany dětských knih a byly dávány za vzor ostatním. Definice 

kánonu a jeho hodnot, byla podle Holešovského nutným prostředkem boje proti knižnímu 

braku, který byl velkým tématem období po komunistickém puči.130 

 V rámci této diplomové práce bohužel není možné předvést dostatečnou reflexi 

kanonizovaných ilustrátorů, proto se omezím na stručný výčet tvůrců a jejich děl, jež byli pro 

umění vymezeného období zásadní. 

 Na kánonu se podílel určujícím způsobem František Holešovský, především na 

stránkách své shrnující publikace Glosy k vývoji české ilustrace pro děti131 , a Blanka 

Stehlíková ve své knize Současná ilustrace dětské knihy132, můžeme ho ale vyčíst i na 

stránkách časopisu Zlatý máj a to například v článku Nejkrásnější svět od Adolfa Branalda, 

ze kterého budu v následující kapitole také citovat, jelikož představuje obecně sdílený názor 

na vývoj československé dětské knihy. Jako rukojmí si opět bere všechny děti, které 

vystupují jako jednotná masa. 

 Za první dílo, od kterého započaly dějiny české dětské ilustrované knihy, byl pokládán 

Komenského Orbis Pictus, vydaný v češtině v roce 1685. Bohatě ilustrovaná učebnice se 

snažila látku studentům předat tak, aby měli možnost jí skutečně pochopit. “Před třemi sty 

lety vyšla u nás první knížka, zabývající se vážně výchovou dětí, Orbis Pictus. Po Janu 

Ámosu Komenském, nazvaném učitel národů, vyhledávali naši přední básníci, malíři, 

sběratelé folklóru, vědci, knihaři, sazeči a vůbec všichni umělci dobré vůle tvorbu pro děti 

jako jeden z úkolů nejčestnějších.”133 

 Velkým vzorem pro umění zejména přelomu čtyřicátých a padesátých let bylo 19. 

století, což se odráželo nejen v ilustraci, ale i v proklamované sorele, uměním ohraničeným 

dobou mezi roky 1948 a 1955, jehož hlavními náměty byly dělníci v továrnách, na polích, 

prvomájové průvody a pionýři. 

 Umění 19. století vyhovovalo nejen realismem, ale i silným národním smýšlením a 

boji proti německé části společnosti, který po roce 1945 získal vzhledem k válečným 
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událostem znovu na aktuálnosti. Dílům byly přisuzovány nové významy a s autory i tvůrci 

bylo účelově manipulováno. K výkladu vybraných autorů 19. století, pocházejícímu zejména 

z padesátých let, je tedy dnes nutné přistupovat kriticky.  

 Za zakladatele české moderní ilustrace pro děti byl považovaný Mikoláš Aleš (1852-

1913).134 Jako jádro Alšova přínosu je označována kresba, rovněž přínos Alšových návrhů 

loutek pro loutkové divadlo. “Ne náhodou stojí na počátku novodobé tradice dětské knihy 

jméno Mikoláše Alše, jehož ilustrace pohádek, písniček a slabikáře se staly nezastupitelnou 

a stále živou součástí odkazu 19. století.”135 

 “Obři a děti. Svět kontrastů. Tohle mají naši dnešní po svém učiteli, mistru Alšovi. 

Ten také stával na lešení, fresky, cykly, sgrafita, a pak šel domů a kreslil žabičky do 

slabikáře. Místo osvěžující procházky parkem. … A nejkouzelnější je na něm právě to, co 

kolem sebe vidíme každý den: kouřící kaše s lžící, hodiny s myškou, koťátko. To neumí 

každý. Právě na realistickém detailu se pozná vypravěč.”136 

 Jedním z umělců, kteří se Alšovým uměním po roce 1948 nejvíce inspirovali, byl 

Václav Karel (1902-1969), činný již od dvacátých let dvacátého století, ale těšící se 

největšího úspěchu až v letech poválečných.  

 Z devadesátých let devatenáctého století, období snažícího se o obrodu knižního 

umění, zmiňuje Stehlíková Vojtěcha Preissiga (1873-1944) a Adolfa Kašpara (1877-

1934). 137  Po založení SNDK docházelo k vydávání osvědčených autorů 19. století v 

reedicích. Příkladem může být znovuvydání Starých pověstí českých v roce 1957 s 

ilustracemi Mikoláše Alše, Adolfa Kašpara, Artuše Scheinera a Věnceslava Černého.138 

 Z produkce dvacátého století se kanonickým a příkladným stala díla sovětské 

literatury, vydávaná nejprve v překladech s původními ilustracemi. Tento proud byl 

proklamován zejména snahou o “věrné postižení reálné skutečnosti prostředí.” Holešovský 

zmiňuje Alexeje Pachomova, Taťánu Mavrinovou, Vladimíra Lebeděva, Konstantina 

Kuzněcova. Zejména vyzvihuje Čarušina a Malachovského.139 

 Dalším sledovaným kritériem kromě realismu byla lidovost, kterou příkladně 

naplňoval Josef Lada (1887-1957), na němž dobová kritika oceňovala veselost, dělnický 
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původ (“bodrý synek ševce z Hrusic”140), lidovost (“Vyrostl na vesnici a ví, že v prostotě je 

síla.”141), realismus (“Zná dokonale vše, co kreslí a maluje: ty husy, které vidíte, opravdu 

pásl, je tam u nich, bosatý, s proutkem v ruce.”142) i barvy, které údajně dětská ilustrace 

vyžaduje. “Obrázky musí být veselé, protože v nejkrásnějším světě je jenom samý smích. A 

barevné – protože dítě miluje barvy. Tóny světlé a svěží, karikování dobrácké, aby neučilo 

nenávidět lidi, žádná hrubost, žádná zlomyslnost – máme se všichni rádi, a basta fidli!”143 

 Stehlíková popisuje Ladovo umění jako kombinaci lidové a umělecké tradice s 

moderností, díky které se jeho díla stala klasickým fondem dětské knižní kultury. Za své 

celoživotní dílo byl Lada v roce 1947 jmenován národním umělcem. Jeho ilustrace byly 

oceněny v Bruselu roku 1958, ve Švýcarsku roku 1963 a v letech 1958 a 1960 získal 

československé ocenění Nejkrásnější knihy. Stehlíková dále poznamenává, že Lada byl 

prvním českým umělcem, který si uvědomil specifičnost ilustrace a vyšel z dětské záliby v 

ději a přirozeném dětském optimismu, kterým podřídil charakter svých obrázků. Zároveň 

oživil a aktualizoval dětskou bajku. Mezi jeho stěžejní díla patří ilustrace k Erbenovým 

pohádkám z roku 1953, Kocour Mikeš (1934-1936) či Josef Lada dětem z roku 1952.144 

 Na Josefa Ladu svým výtvarným projevem navázala později Helena Zmatlíková 

(1923-2005), která se po soukromém studiu věnovala novinové kresbě, plakátu, keramice, 

kreslenému filmu, návrhům hraček i oděvů, ale nejvíce svou pozornost soustředila na 

ilustrace dětských knih, zejména pro nejmenší děti. Její leporela byla vydána mnohokrát 

doma i v zahraničí. Mezi její nejznámější tituly patří Vařila myšička kašičku od Olgy 

Štruncové (1954), Hrajte si s námi Františka Hrubína (1963), Honzíkova cesta od Bohumila 

Říhy (1959) či Deník kocoura Modroočka od Josefa Koláře (1965). Zmatlíková získala Cenu 

časopisu Zornička v roce 1968, Cenu nakladatelství Albatros v roce 1961, Cenu Marie 

Majerové v roce 1978 a titul Nejkrásnější knihy v letech 1957 a 1958. V zahraničí byla 

oceněna v Japonsku v roce 1972.145 

 Pokračovatelem ladovského výrazu v jeho lidovosti, barevnosti s důrazem na folklor 

byl Karel Svolinský (1896-1986). Nejprve vyučený řezbář pokračoval studiem na UMPRUM, 

kde následně od roku 1945 do roku 1971 působil i jako profesor. Věnoval se monumentální 

malbě, malbě, grafice, scénografii i ilustraci, ve které stejně jako Lada využíval silných 
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grafických linií, ty však nemusely být striktně černé, naopak. Roku 1956 obdržel titul 

zasloužilého umělce, roku 1961 dokonce národního umělce. Již v roce 1926 byl oceněn na 

Světové výstavě dekorativního umění v Paříži za školní práci Máchův Máj.  V Paříži byl 

oceněn ještě v roce 1937, následovala ocenění v Miláně v roce 1940, v Bologni v roce 1973, 

v Lipsku v letech 1965 a 1977. Doma získal Národní cenu v roce 1942, Státní cenu v roce 

1952 a Cenu Marie Majerové v letech 1962 a 1976. Svůj vztah k tradici nejlépe, podle 

Stehlíkové, ukázal v knize Pohádek Boženy Němcové z roku 1963, dále zmiňuje knihy 

proklamované autorky Marie Majerové Nespokojený králíček z roku 1946 či Robinsonku z 

roku 1957.146 Branald dodává, že ze Svolinského akvarelů můžeme přímo cítit vůni české 

trávy, jeho pastely jsou spíše dech než barva, protože je vytvořil čistokrevný lyrik.147 

 Po Ladovi a Svolinském je Adolf Zábranský (1909-1981) dalším “poetou českého 

venkova”148. Branald idylicky popisuje, jak je Zábranský vnímavý vůči nejmenším: “Snad z 

těch tří má oči nejvíc otevřené pro pohyb nejmenších. Pro cvrkot v trávě, pro ptáky v 

oblacích, pro komáří svatby a žabí rozprávky. Takový je v neděli, když ve sváteční ztichlé 

náladě maluje jen pro děti. Ve všední den stojí na lešení pod klenbou nádraží nebo paláce 

a tvoří své monumentální sgraffutti ori.”149 Monumentální malbě se začal věnovat po roce 

1945, dříve byla jeho doménou malba, ilustrace či divadelní výprava. Získal titul zasloužilého 

(1959) i národního umělce (1971). Oceněn byl za nejkrásnější knihu v roce 1959, v témže 

roce i v Lipsku, o dva roky později v New Yorku, na čestnou listinu Andersenových knih byl 

zapsán roku 1972, kdy získal i Cenu Marie Majerové. O rok později uspěl v Bologni.150 

 Dalším obdivovaným umělcem, vycházejícím z lidové tradice byl Antonín Strnadel 

(1910-1975), který se ilustraci věnoval od začátku druhé světové války, po níž nastoupil jako 

profesor na UMPRUM. I když se věnoval i malbě, monumentální malbě a grafice, těžiště 

jeho tvorby tkvělo v ilustraci. Byl oceněn v Paříži v roce 1937, získal Státní cenu v roce 1955, 

Cenu nakladatelství Československý spisovatel v roce 1965, Cenu Marie Majerové v roce 

1966, Cenu nakladatelství Albatros v roce1969, dále byl oceněn v Lipsku v letech 1971 a 

1977, v roce 1976 byl připsán na Listinu Andersenových cen a jeho ilustrace získaly v letech 

1958, 1960, 1965, 1969 a 1975 titul Nejkrásnější knihy. Byl oceněn jako zasloužilý umělec 
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(1960) a národní umělec (1967), v roce 1965 mu byl udělen Řád práce (1965).151 Branald 

dodává, že i přes všechna ceny si Strnadel nejvíce váží ocenění doma. “… Z Lugana, z 

Paříže i z Říma si přivezl četné trofeje. Ale za svou nejúspěšnější expozici považuje prostou 

výstavku v Trojanovicích, ve svém malém rodišti, kde ho muži pohostili vínem, ženy jablky, 

a potom si s ním zatančily kolem zbojnického ohně.”152 

 Ke generaci, která usilovala o obrodu českého knižního umění již v období 

meziválečném, patřil Cyril Bouda (1901-1984), který mimo volné a knižní grafiky zasahoval 

i do malby a užitého umění a také od roku 1946 do roku 1972 působil jako profesor 

pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Období po roce 1945 mu otevřelo široké možnosti 

v práci na dětské knize, ve které s oblibou uplatňoval svůj humoristický tón. Mezi jeho 

nejúspěšnější ilustrace patřily práce na knihách zahraničních autorů – Swiftovy Guliverovy 

cesty (1950), Andersenovy Pohádky (1953) či Bürgerův Baron Prášil (1965).153 Byl oceněn 

v Paříži v letech 1925 a 1937, v New Yorku roku 1936, získal Státní cenu v roce 1954, Cenu 

Marie Majerové v roce 1970 a titul Nejkrásnější knihy v letech 1959, 1965 a 1969. Získal 

titul zasloužilý (1961) a národní umělec (1976). 

 Stejně tak na své úspěchy z třicátých let navázal Ondřej Sekora (1899-1967), 

zabývající se mimo ilustrace i novinovou kresbou a karikaturou a drobnou grafikou. Již v 

třicátých letech vydal své nejznámější dílo o Ferdovi Mravencovi, které napsal i nakreslil: 

Ferda Mravenec (1935), Ferda v cizích službách (1936) a Ferda v mraveništi (1937). V době 

poválečné na sérii navázal knihami Kousky mládence Ferdy Mravence (1950) a Mravenci 

se nedají (1954). Byl zasloužilým umělcem (1964) a v roce 1966 získal Cenu Marie 

Majerové.154 

 Značné popularitě doma i v zahraničí se těšil Zdeněk Burian (1905-1981), vynikající 

realistický ilustrátor, který proslul svými archeologickými rekonstrukcemi. Exceloval v 

zachycení dobrodružných scén odehrávajících se mezi indiány, na rozbouřeném oceánu či 

při soubojích divokých šelem. Literární předlohy jeho ilustrací podléhaly značné kritice, 

protože často patřily do brakového žánru, který se snažila oficiální kultura po roce 1948 

vymýtit, ovšem popularitu, kterou si získal díky své schopnosti zachytit napětí a 

dobrodružství s bravurně zvládnutou až fotografickou, či ještě lépe filmovou technikou, to 

                                                
151 STEHLÍKOVÁ 1979a, 26 
152 BRANALD 1960, 14 
153 STEHLÍKOVÁ 1979a, 14 
154 STEHLÍKOVÁ 1979a, 18 



  46 

zastavit nedokázalo. Jeho ilustrace zdobily tituly knih Jamese Olivera Curwooda, Jacka 

Londona, Jamese Fenimora Coopera, Karla Maye a dalších. Za Nejkrásnější knihu byl 

oceněn v roce 1960 a 1966.155 

 Plnou příležitost po roce 1945 získali již zmínění autoři Svolinský, Zábranský a 

Strnadel. Dalším z nich byl Karel Müller (1899-1977), ilustrátor proslulý zejména obrazy 

staré Prahy, který se své umělecké tvorbě začal systematicky věnovat v roce 1943, kdy se 

vrátil do Prahy po působení na mnoha středních školách v Čechách a na Slovensku. Byl 

velkým ctitelem klasiků jako Mikoláše Alše a Josefa Mánesa a jeho práce, ač realistická, 

nabízela zvláštní náladu a tajemství, kterou překonával úskalí socialistického realismu. 

Doprovázel díla Boženy Němcové, Aloise Jiráska i Jana Nerudy, jehož Povídky 

malostranské (1950) patří díky Müllerově přístupu malostranského rodáka k jeho 

nejzdařilejším dílům. Roku 1977 se stal zasloužilým umělcem.156 

 V nostalgické atmosféře se Müller potkává s Kamilem Lhotákem (1912-1990), 

neškoleným umělcem, věnujícím se ilustraci od roku 1939. Svými ilustracemi doprovodil 

svou autorskou knihu Kolo, motocykl, automobil (1950), Dobrodružství Toma Sawyera 

(1955) a další tituly. Lhoták se stal zasloužilým umělcem (1968), svou cenou ho ocenilo 

nakladatelství Mladá Fronta, roku 1968 získal Cenu Marie Majerové a byl oceněn i v Moskvě 

roku 1965.157 Kamil Lhoták ve svých ilustracích rozvíjí svou typickou nostalgicky laděnou 

poetiku, která se objevuje i v jeho volném umění. V ilustracích nejběžněji používá lehkou, 

akvarelem kolorovanou, perokresbu. 

 Jiný výtvarný přístup vyznával Zdenek Seydl (1916-1978), působící od roku 1949 do 

roku 1976 jako šéf výtvarné redakce nakladatelství Československý spisovatel. Ve své 

volné tvorbě se věnoval mnoha oborům: malbě, grafice, kreslenému i loutkovému filmu, 

scénografii, typografii, ilustraci i plastice. Jeho svěží, geometrické a dekorativní ilustrace 

byly oceněny Cenou nakladatelství Československý spisovatel v roce 1962, Cenou 

nakladatelství Odeon v roce 1968, Cenou nakladatelství Albatros v roce 1970, získal i titul 

Nejkrásnější kniha v roce 1970. Na bolognském veletrhu uspěl v letech 1971 a 1972.158 

 Neopomenutelnou osobností je Jiří Trnka (1912-1969), který byl již zmiňován jako 

autor expozice Děti a loutky na Světové výstavě v Bruselu. Z českých ilustrátorů to byl právě 

on, umělec tak mnohostranně nadaný, kdo v zahraničí dosáhl největšího úspěchu, velkou 
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mírou právě díky práci s loutkovým divadlem, zachyceným i ve filmu. Trnka uměl silně 

působit na obrazotvornost diváka a na jeho smysly. Jeho díla dokázala a stále dokáží svou 

atmosférou vzbuzovat silné emoce u mnoha generací diváků. Ve svém charakteristickém 

stylu se mu podařilo vytvořit specifickou poetiku nezávislou na literární předloze. Z řady jeho 

ocenění byla zmíněna již cena za přípravu expozice v českém pavilonu v Bruselu roku 1958, 

o dva roky později byl oceněn ve Švýcarsku a Klingsporu, roku 1966 v Cittá di Caorle, získal 

cenu Hanse Christiana Andersena v roce 1968, v roce 1969 zvítězil v Bologni, o rok později 

v Moskvě. Titulu Nejkrásnější knihy dosáhl v letech 1957, 1958, 1960, 1968 a 1969, Cenu 

Marie Majerové získal roku 1961, byl vyhlášen i zasloužilým (1955) a národním umělcem 

(1963). Nejvýznamnější ocenění získal za ilustrace Andersenových pohádek (1957), které 

byly roku 1963 vyhlášeny ve Francii nejkrásnější knihou pro děti a jež tehdy Andersenova 

společnost označila za nejhezčí dětskou knihu dvacátého století.159 Dalšími úspěšnými tituly 

byly doprovod veršů Františka Hrubína pro děti Říkejte si se mnou (1943), moderní pohádka 

Vítězslava Nezvala Anička skřítek a Slaměný Hubert (1959). Mezi jeho nejslavnější díla 

patří i Karafiátovy Broučci, literární dílo nejprve zpracované Vojtěchem Preissigem a Janem 

Wenigem, na které poprvé roku 1940 navázal se svým výtvarným pojetím Jiří Trnka. 

Holešovský dává přednost dílům dějovějším jako ilustrace pohádky O Karkulce a perníkové 

chaloupce (1957), doprovodu Aldovy pohádky Jak stařeček měnil až vyměnil či Pohádkám 

tisíce a jedné noci (1956).160 Branald ve svém populárním článku popisuje Trnku jako 

“našeho malíře nejsvětovějšího”. “… Někdo o něm říká, že má balzacovskou postavu, jiní 

tvrdí, že je podoben Přemyslu Oráčovi. Když se k vám obrátí zády, má něco z Rembrandta. 

Je velký snílek (–i když k vám stojí obrácen zády) a jeho filmy se hrají po celém světě. … 

První velký úspěch v Cannes. Poslední loni v Benátkách. České děti milují jeho Špalíček, 

filmový přepis našich národních písní. Londýňané aplaudují jeho poslednímu velkofilmu, 

který je současně prvním loutkovým filmem cinemascop – Snu noci svatojánské. … Jeho 

nejkrásnější svět je přístupný velkým i malým. Je nesmírně rozsáhlý. Začíná v té strašidelné 

staré vile, kam chodí skřítkové na návštěvu, a končí ve vile amerického producenta, který 

dal své dceři jméno Trnka. Mezi dvěma vilami je nejkrásnější Trnkův svět, měřící miliony 

čtverečních kilometrů, a ještě milion do výšky a ještě milion do hloubky, svět obývaný 

kudrnatými, snivými, okatými dětmi, které jsou si tak podobné, jako kdyby byly dětmi jedné 

matky a jediného otce. A také jsou: umělec a láska.”161  
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 Na předchozí zmíněné tvůrce na přelomu padesátých a šedesátých let navázala díky 

změnám v kulturní politice mladší generace, zastoupená tvůrci, jakými byli Dagmar Berková, 

Stanislav Kolíbal, Mirko Hanák, Jitka Kolínská, Olga Čechová, Květa Pacovská, Daisy 

Mrázková a Adolf Born. 

 Tito tvůrci se již nedrželi tak úporně požadavku lidovosti, barevnosti, veselosti a ze 

všeho nejvíce překračovali hranice realismu. Jejich práce měla často až graficky čisté pojetí. 

Někteří z nich k ilustraci utíkali jako k disciplíně, ve které jim bylo umožněno se narozdíl od 

volné tvorby uplatnit: to byl příklad Stanislava Kolíbala či Květy Pacovské.  

 Běžnější klasifikací než tou generační, bylo v odborných publikacích dělení na 

základě žánrů, které bylo promyšlené i z hlediska věkových kategorií.162 Ráda bych ovšem 

navrhla i alternativní dělení. Za poměrně signifikantní považuji práci ilustrátora se znakem, 

dále míru a způsob zjednodušení, který autoři volili ve snaze přiblížit dětským čtenářům 

literární texty. Tuto metodu můžeme chápat jako rozdíl mezi realismem, který opanoval 

ilustrační tvorbu do druhé poloviny padesátých let, a abstrakcí, jíž se zabývala především 

nová vlna československých ilustrátorů. Domnívám se ale, že i ikona ilustrace, 

vyzdvihovaná pro příkladnou práci s barvami a přibližující lidové prostředí, Josef Lada, 

používá svého druhu znak, kterým může být charakteristická venkovská krajina, skrze nějž 

zprostředkovává divákovi kýžené emoce. Nejúspěšnější z ilustrátorů, Jiří Trnka, mnohem 

více než na přesném zachycení tváří dětí, se snaží vytvořit signifikantní atmosféru, čímž 

předznamenává požadavky generace, která vstoupila do výtvarného života až kolem roku 

1960. Dílu Mirko Hanáka se budu věnovat v druhé části této práce, zde bych jen ráda 

zmínila, že pro něj byla práce se znakem, jeho vývoj a dokonalé použití jedním z hlavních 

témat. Znak používali autoři cestou geometrické abstrakce, jako například Zdenek Seydl či 

Květa Pacovská. Mirko Hanák díky technice akvarelu spoléhal na pečlivě vedenou linii. V 

technice i přesně umístěné lince se potkává i s čelním představitelem realismu, Zdeňkem 

Burianem. Práce obou se vyznačují velkou rychlostí, ve které musela být vytvořena, aby 

jejich působivost mohla být tak značná. Tím se blíží umění čínských mistrů techniky 

akvarelu, v němž je přesné umisťování linek jedním z hlavních znaků.  

 Nyní bych ráda přikročila k pečlivější sondě do tvorby jednoho z tvůrců poslední 

popsané generace, zatím málo zmapovaného Mirko Hanáka, jehož tvorba mne velmi 

oslovila a pokusila jsem se ji osvětlit na následujících stránkách.  
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7.   Biografie Mirko Hanáka 
 

 Mirko Hanák se narodil roku 1921 ve slovenském Turčianském Svatém Martině. 

Stehlíková zmiňuje, že v dětství trávil prázdniny často u své babičky ve Skaličce u Zábřehu 

na Moravě, v Kroměříži a Olomouci, okolo řeky či v lesích, a tyto zážitky v něm zanechaly 

silnou stopu. Jako chlapec trávil celé dny venku, v přírodě, myslivecká vášeň ho vábila do 

hlubokých lesů. Jeho dětství jistě nebylo bezstarostné, jeho otec rodinu brzy opustil.163 

 Od roku 1941 do roku 1942 studoval v ateliéru dekorativní malby na zlínské Škole 

umění. Jeho profesory byli Rudolf Gajdoš, zakladatel školy, krajinář a umělecký poradce 

firmy Baťa, dále Vladimír Hroch, malíř krajin laděných do fauvistických barev, a grafik a malíř 

Eduard Milén.  

 Jako příslušník tzv. Ročníku 21 byl povolán a nasazen na práci v Německu. Pracoval 

v továrně u Kapfenbergu, odkud o Vánocích roku 1944 uprchl zpět do Československa a 

skrýval se na Českomoravské vysočině.164 

 Po roce 1945 nastoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru kresby 

a malby vedenému profesorem Josefem Novákem,165 který rovněž patřil mezi významné 

české ilustrátory, zabýval se ale například i návrhy mozaik. Své ilustrace Novák publikoval 

v časopisech jako Kopřivy, Trn, Dobrý den či Dikobraz. Stehlíková ovšem uvádí, že si s 

Mirko Hanákem příliš blízcí nebyli, Hanák viděl svět mnohem poetičtěji.166 

 Během prvních poválečných let, kdy studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, 

se vracel především do krajiny Jeseníků, kde již léta jeho otec pracoval jako ředitel pily. I 

když do lesa vstupoval jako lovec, jeho cesty se často měnily v “lovy beze zbraní”, jak Hanák 

sám své výpravy později popsal.167 V Jeseníkách měl nejenom svůj ateliér, ale i revír.168 

 Hanák nastoupil do školy ve chvíli, kdy procházela velkými změnami, nejen v 

restrukturalizaci výuky. Z bývalé Umprum se oficiálně stala Vysoká škola umělecko-

průmyslová. Prvním rektorem školy se stal Jaromír Pečírka, který “se zasadil nejen o 

reformy školy, ale podařilo se mu rovněž do učitelského sboru získat řadu vynikajících 

tvůrců. Navázání na to nejlepší z prvorepublikového výtvarného umění a architektury, 
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včetně avantgardních tendencí, zdůraznění propojení umění se životem, to byly zásadní 

tendence při výuce umělců.”169 Ovšem v jednoduché situaci se škola, důležitá kulturní 

instituce, nenalézala, naopak byla místem stranických čistek a politických prověrek. Během 

padesátých let škola pečlivě dohlížela nejen na pedagogy, ale také na studenty. Nově byl 

formulován i program školy, “jenž tkvěl jednak v chápání výtvarné tvorby jako nástroje 

společenského uplatnění jednotlivých oborů, jednak v potřebě oprostit se od reziduí 

dekorativismu, který v meziválečné době školu velkou měrou opanoval a omezoval. V 

neposlední řadě měla ona vzývaná užitkovost umělecké práce vyjít vstříc vývoji techniky a 

výroby, který sice v socialistickém Československu v porovnání se světem zaostával, ale 

často kladl na výtvarné umělce nové požadavky.”170 

 Hanák se oženil se svou spolužačkou Dagmar Janů, která studovala v ateliéru 

keramiky. Navzdory velkému talentu a zajímavé tvorbě její práce zůstaly u prototypů. 

Důvodem bylo především nepříznivé vyjádření komisí, schvalujících možnost výroby jejích 

návrhů. Dagmar Hanáková na svou uměleckou tvorbu časem rezignovala. 

 V roce 1949 Hanák vysokoškolské studium ukončil a začal se plně věnovat ilustraci. 

“O jeho návratech na lovecké stezky se mezi jeho kamarády vědělo, takže téměř od začátku 

dostával ilustrační úkoly, ve kterých mohl uplatnit nejenom svůj vztah k přírodě, ale také její 

znalost a neselhávající optickou paměť. Když pak ještě pro sebe objevil tajemství 

soudobého čínského akvarelu, zcela se oprostil od tehdy preferované popisné kresby. Po 

raných ilustracích loveckých povídek od ruských autorů Skrebického, Prišvina, Aramileva či 

Biankiho nalezl svůj osobitý výraz.”171 

 Jak přesně se s technikou čínského akvarelu seznámil, není známo, ovšem je jisté, 

že během padesátých let se v Praze odehrála řada výstav současných čínských umělců 

díky rozvinuté kulturní spolupráci obou zemí. 

 Jeho první knižní ilustrace vyšly v roce 1951 ve spolupráci se Státním 

nakladatelstvím dětské knihy. Šlo o tituly sovětských autorů, zcela v souladu s dobovou 

politikou. V roce 1952 vyšly jeho ilustrace klasiků české literatury pro děti Aloise Jiráska, 

Kozák a Turek a jiné povídky, a Pohádky Boženy Němcové.  

 Vývoj jeho tvorby zcela zásadně ovlivnil Karel Nový, jehož literární díla Hanák 

opakovaně ilustroval. Kniha pro mládež Rybaříci na Modré zátoce poprvé s Hanákovými 

ilustracemi v roce 1953 a pak v dalších jedenácti vydáních. Hanák zásadně přepracoval 
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vydání z roku 1953 v roce 1963, což poskytuje i nosné srovnání z hlediska jeho tvorby. Od 

roku 1954 také v Hanákově portfoliu rostlo zastoupení knih zachycujících přírodu a život v 

ní, s čímž v ilustracích ubývalo i figurálních motivů. Mezi první taková díla patří kniha 

Ladislava Stehlíka Na rybníce (1954), Toulky přírodou Jana Vrby (1955) a dílo Aloise 

Mikulky Jelen Švihlík (1956). 

 Zda se jeho ilustrace objevily i v rámci expozice SNDK v Československém pavilonu 

na Světové výstavě v Bruselu v roce 1958, není známo.  

 Velkého úspěchu dosáhly i jeho ilustrace zahraničních autorů, ve kterých již jako 

osvědčený ilustrátor na žádost ředitele SNDK Bohumila Říhy ilustroval knihy autorů E. T. 

Setona172, Felixe Saltena173, Jacka Londona174, Henryho Williamsona175, s nimiž do ilustrací 

vstoupil i dramatický akcent.176 

 Na začátku šedesátých let začal Hanák spolupracovat se spisovatelem Jaromírem 

Tomečkem, s nímž vytvořili velice úspěšnou dvojici. Společně připravili tituly jako Admirál 

na Dyji (1962), Vuí se směje (1963), Stříbrný lipan (1965), Neklid (1965), Smaragdové stopy 

(1966) a Marko (1967), jež patří mezi vrcholy Hanákovy tvorby šedesátých let.  

 Hanákova tvorba ovšem není striktně zaměřena jen na zachycení dobrodružných 

příběhů, odehrávajících se ve volné přírodě. Pozoruhodné jsou i jeho ilustrace k pohádkám, 

zejména ke knihám Pták Ohnivák a Liška Ryška (1963) či titulu nakladatelství Artie autorky 

Marie d’Aulnoy v přepracování Jana Vladislava Modrý pták (poprvé v německé verzi 1969). 

 Velmi úspěšné byly i jeho ilustrace do knih pro nejmenší děti Trnky brnky na ty hrnky 

Kristy Bendové (1964), Moje zvířátka Mirko Hanáka (1966), jejich pokračování Zvířátka z 

lesa (1968) a soubor volných reprodukcí Zvířátka z celého světa (1969). Jeho ilustrace 

doplnily i učebnici autorů Jindřicha Roubala a Karla Zimy Zoologie pro 6. ročník (poprvé 

vydáno 1961) a Bačkůrky z mechu Mileny Lukešové (1968). 

 Během padesátých let byly jeho práce vystaveny na společných výstavách jako 

členské výstavy Umělecké besedy (Alšova síň umělecké besedy, Praha, 1955), výstavy k 

výročí deseti let lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Palác Kinských, Praha, 

1955) či IV. přehlídky československého výtvarného umění (Praha, 1959). Až během 

šedesátých let přišly zajímavější projekty, snažící se postihnout charakter ilustrace a její 

současný vývoj jako Moderní ilustrace dětské knihy (Galerie Československého spisovatele, 
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1965), 2. bienále užité grafiky Brno (Dům pánů z Kunštátu, 1966) a vyzvání Hanáka k účasti 

na Bienále ilustrace Bratislava v roce 1967 a 1969. Jeho práce byly pravidělně součástí 

přehlídek Nejkrásnější kniha roku (1958, 1969, 1970, 1971). V šedesátých letech bylo 

Hanákovi umožněno, aby jeho práce byly součástí i zahraničních výstav československých 

knih v Haagu a Moskvě v roce 1968, kdy o rok později získal na Mezinárodní výstavě v 

Moskvě diplom za své zpracování knihy Bohumila Říhy Divoký koník Ryn. Dokonce byly 

uspořádány jeho dvě zahraniční výstavy: v roce 1970 v Berlíně a o rok později v Bagdádu. 

V Československu za svého života vystavoval samostatně pouze jednou, a to v Olomouci 

(Galerie dílo, Olomouc, 1971). 

 V době, kdy již společně s Blankou Stehlíkovou chystal výstavu do Galerie Albatrosu, 

musel podstoupit před svým odjezdem na výstavu do Bagdádu lékařské prohlídky a 

očkování, při kterých mu byla diagnostikována leukémie. Publikaci o své ilustrační tvorbě k 

připravované výstavě si prohlížel na nemocničním lůžku. Zemřel 4. listopadu 1971.177 

 Výstava s názvem Mirko Hanák – výběr z díla (Galerie Václava Špály, Praha, 1972) 

byla uspořádána Blankou Stehlíkovou k ročnímu výročí Hanákovi smrti. 178  O výstavu 

projevila zájem další města – v roce 1973 Brno, Středočeská galerie, Krnov, Frýdlant nad 

Ostravicí, Frýdek-Místek, v roce 1974 Písek. Ovšem vzhledem k politickým tlakům nebylo 

jméno Blanky Stehlíkové na pozvánce na pražskou vernisáž uvedeno. Katalog odmítl Svaz 

výtvarníků vydat ve větším nákladu, takže měla jedna expozice katalogů hned několik. 

Připravovaný sborník, věnovaný Mirko Hanákovi, se i s maketou Oldřicha Hlavsy v Albatrosu 

“ztratil”.179 

 Výběr děl udělala Blanka Stehlíková ve spolupráci s manželkou Mirko Hanáka 

Dagmar Hanákovou. Mirko Hanák zde byl představen především jako malíř přírody.180 

 Jeho filmové plakáty byly součástí několika výstav týkajících se vývoje českého 

filmového plakátu 20. století, které byly uspořádány v Čechách i v zahraničí, poprvé v roce 

1963 ve Versailles na Mezinárodní výstavě filmového plakátu, kde za svou práci získal i 

cenu, a naposledy v roce 2015 v pražské galerii DOX. Hanák zpracoval plakáty k filmům 

Holubice (Československo, režie František Vláčil, 1960), Chryzantémy na horách (Čína, 

režie Ling Ce-feng, 1960), Nespoutaná příroda (Sovětský svaz, režie Alexandr Zguridi, 
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1960), Tygří stopou (Sovětský svaz, režie Gleb Nifontov, 1960), Léto v divočině (Švédsko, 

režie Lars Werner, Bertil Haglund, 1961), Letní sen (Švédsko, režie Ingmar Bergman, 1962), 

Paw (Dánsko, režie Astrid Hennig-Jensen, 1962) a Pokoj ve tvaru L (Velká Británie, režie 

Bryan Forbes, 1963).181 

 Během svého života získal řadu ocenění. Cenu za Nejkrásnější knihu ČSSR získal 

za léta 1958, 1968, 1969 a 1970. Nakladatelství Albatros ho ocenilo svou cenou v roce 1970 

za jeho ilustrace ke knize H. Williamsona Vodní poutník Tarka. V zahraničích získal diplom 

během Mezinárodní výstavy v Moskvě za ilustrace ke knize Bohumila Říhy Vodní poutník 

Tarka, dále získal cenu na mezinárodním knižním veletrhu v Bologni v roce 1967 a 1968 a 

v témže roce i ocenění v Cittá di Carole. Posmrtně byl Hanák vyznamenán Cenou 

ministerstva kultury v roce 1972 a Cenou Marie Majerové v roce 1974. 

 Podle vzpomínek Blanky Stehlíkové lze říci, že Mirko Hanák byl tvůrce velice 

pracovitý. Netrpěl žádnými zlozvyky a jak píše Blanka Stehlíková, jeho spolužáky z Vysoké 

školy uměleckoprůmyslové, kteří pracovali ve výtvarné redakci Albatrosu, to dráždilo natolik, 

že z legrace používali úsloví “pije jako Hanák”. 182  Hanák nepatřil do žádné umělecké 

skupiny, což možná přispívalo k tomu, že si se svými, byť tak žádanými ilustracemi, připadal 

mimo hlavní dění. “Několikrát se vrátil k otázce, jak se má se svými zvířátky začlenit do 

nových proudů. Často si posteskl, že může malovat, jen co viděl, že si nedovede nic 

vymyslet, v tom se však mýlil. Dokázal vytvořit kresebné i barevné metafory básní i svět 

pohádkových příběhů. Podceňoval rovněž své literární schopnosti, když byl požádán o 

příspěvek do sborníku Lovy beze zbraní. Srpen 1968 nesl velmi těžce. Na novoročenku 

nakreslil odcházející medvědí tlapy. Ale pracoval dál na rostoucích úkolech a pracoval 

horečnatě, aby stačil splatit všechny stavební výdaje.”183 

 

8.   Způsob práce a technika akvarelu v tvorbě Mirko Hanáka 

 
 Pro Hanákovu tvorbu byla zcela zásadní příroda, která na něj zapůsobila skrze dojmy 

z dětství, kdy trávil čas v rodné slovenské krajině či při prázdninových zážitcích v Moravském 

Zábřehu, kam jezdíval za babičkou. Jeho vztah k přírodě ještě prohloubila lovecká vášeň, 

která se u něj projevila v prvních poválečných letech, kdy se jeho otec, ředitel pily, 

                                                
181 http://www.terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/596-hanak-mirko, vyhledáno 
26.10.2016 
182 STEHLÍKOVÁ 2009, 146 
183 STEHLÍKOVÁ 2009, 148 



  54 

přestěhoval do Jeseníků. Sám svůj vztah k přírodě popsal slovy: “Je mnoho lidí, kteří milují 

přírodu a neběhají s flintou po lese, ale tvrdošíjně lpím na zjištění, že jsou chvíle a místa, na 

kterých se potkávají jen lovci.  Vím zcela bezpečně, že nebýt pušky, celá moje práce by se 

ubírala jinými cestami. Prožili jsme spolu věci, které mi připadají krásné a důležité, že o nich 

musím vypovídat.”184 Opětovně se vracel do Jeseníků, ryby lovil na Lipně nebo Vranovské 

přehradě, zdolával slovenské Tatry. 

 Jeho umělecká tvorba bývá často popisována jako lov beze zbraní, kdy za každým 

tahem tušíme dlouhé chvíle pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Jak Stehlíková 

poukazuje, nejdůležitějším zdrojem je pro Hanáka vlastní paměť, ze které vybírá momenty, 

které sám intenzivně prožil, a může je tak věrně zachytit.185 V terénu Hanák nekreslil, ani 

neskicoval, nebylo by totiž možné zachytit pohyb, který se odehrál během tak krátkého 

okamžiku, vše na papíře tak muselo vznikat ze vzpomínky, která nebyla jen otiskem 

viděného, ale evokovala jeho osobní silný zážitek. Zvířata, která neznal z lesa, chodil 

pozorovat alespoň do zoologické zahrady. 

 Hanákovi ovšem nejde o co nejpřesnější zachycení zvířete, spíše o zachycení citové 

stopy, jeho vyděšené strnulosti či rychlého úprku. Stehlíková podotýká, že je to právě pohyb, 

jehož specifika u zvířat Hanáka nejvíce zajímají. Pohybem se zvíře dorozumívá a projevuje 

jím svůj stav.186 Za výrazný moment považuji i zachycení očí, která bývají často jediným 

pevným ostře zachyceným bodem z celé siluety zvířete. Ten spolu s věrným zachycením 

pohybu dodává Hanákovu dílu nezaměnitelný rukopis. 

 Pro Hanáka bylo stěžejní zachytit zvíře v jeho charakteristickém prostředí. Jeho 

ilustrace dělají dojem právě díky přesnému zachycení atmosféry prostředí lesů, vody, luk. 

Nejde o přepis dějové situace, ale snaha o evokaci konkrétního prostoru díky osobní 

vzpomínce.187 

 Realita v Hanákově tvorbě na sebe bere podobu znaku, ke kterému docházel díky 

mnoha skicám a variantám, než se mu povedlo dojít k finálnímu tvaru, dokonalému tahu 

štětcem. V jeho osobním archivu můžeme vidět velké množství skic, na kterých prověřoval, 

jak správně pojmout každý detail a finální ilustrace pak tvoří soubory takových detailů. 

Stávalo se například, že Hanák došel k ideálnímu zachycení srnky, kterou pak vkládal do 
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různých prostředí a naopak. Rovněž můžeme vypozorovat, že když už k nějakému 

dokonalému zpodobnění dospěl, používal ho na různých místech, často i v ilustracích do 

různých knih. Blanka Stehlíková používá spojení “symbol”188, mně osobně je bližší termín 

“znak”, související i s technikou tušové malby, která má s Hanákovými nejradikálnějšími 

ilustracemi mnoho společného. 

 Signifikantní je pro Hanáka využívání techniky akvarelu. Zcela klíčovou se stává 

mnohdy i abstraktní linka, která na sebe bere různé podoby. Hanák velice pečlivě pracuje s 

intenzitou barvy, s jejím množstvím, s tloušťkou štětce, to vše pak hraje ve výsledné ilustraci 

velkou roli.  

 Jeho ilustrace působí velice svižně a expresivně. Většinou Hanák pracoval s mokrým 

podkladem, který rychlou práci vyžadoval. Později Hanák používal i vyškrabávání mokrého 

podkladu, vyrývání barvy či otisky své vlastní ruky. Po zaschnutí jsou dokresleny malé 

detaily, většinou oči či jednotlivé chloupky srsti. Právě díky tomuto postupu jeho ilustrace 

zvířat vykazují neobvyklou živost. 

 Většinou jsou jeho akvarely barevné, ovšem někdy použil i černobílé řešení, ve 

kterém jednotlivé nuance jako odrazy vody, suché větve i rychlost divoké zvěře vyniknou 

díky schopnosti předvést mnoho tónů v bohaté škále plynulých měkkých přechodů. 

Příkladem mohou být ilustrace ke knize Zálesák Rolf.  

 Se způsobem jeho tvorby souvisí i velký důraz na kompozici ilustrací, které se v 

průběhu času více osamostatňovaly, od malých přesně vyhrazených míst v borduře zabíraly 

celé stránky, ukrajovaly z textu, až někdy přemohly textovou část úplně. Linky protínající 

stránku mohou působit náhodně a samozřejmě, ovšem jde o přesně promyšlené a procítěné 

linie. Často pracoval s gradací ilustrace do formy sinusoidy či vlny, což opět dokládá, že 

zachycení reálného momentu nebylo pro Hanáka primární, spíše na papír otiskoval 

estetizovanou vzpomínku.  

 Mezi vrcholy jeho umění patří schopnost zachycení pohybu zvířete i zachycení vodní 

hladiny, kdy ta probíhá středem ilustrace a divák vidí pod ní i nad ní. Je často redukována 

na pouhé kruhy na vodě, velmi působivý je i efekt odrazu. 

 Pro používání znaku je důležitým předpokladem redukce, což si Hanák uvědomoval 

a byl schopen zachytit z přírody jen to, co jí bytostně formovalo. 

 Jeho způsob práce vykazuje podobnosti s čínskou tušovou malbou. Ráda bych se 

na následujících řádcích pokusila objasnit vztah Československa a Čínské lidové republiky, 
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který má několik specifik, jež naplňují používání techniky inspirované čínskou tušovou 

malbou více významy. 

 Během padesátých let v Československu proběhla celá řada výstav, které mohly 

Mirko Hanáka, ale i další umělce jistě inspirovat. Ty se konaly zejména díky dohodě o 

kulturní spolupráci, projednávané od června 1950 a podepsané o dva roky později. Kulturní 

výměna probíhala recipročně a těžilo z ní Československo, i roku 1949 nově ustanovená 

Čínská lidová republika (ČLR).189 

 První kulturní delegace, vedená profesorem Jaroslavem Průškem, odjela do ČLR v 

listopadu 1950 a strávila tam téměř pět měsíců. Významným přínosem bylo založení Lu 

Sünovy knihovny při Orientálním ústavu v Praze, která se se svými téměř 27 000 svazky 

knih stala ve své době nejrozsáhlejší sinologickou knihovnou ve střední Evropě. Součástí 

delegace byl i Zdeněk Hrdlička s manželkou, pozdější kulturní atašé, kterým se díky jejich 

zájmu podařilo získat mnohé cenné umělecké předměty a malby, které jsou dnes součástí 

sbírky orientálního umění v Národní galerii. Osobně se znali s malířem Sü Pej-chungem, 

ale i moderním malířem čínské tušové malby Čchi Paj-š’im.190 

 Právě díky včasným cestám do Číny získaly mnohé instituce v Československu 

cenné sbírkové předměty, které byly později během kulturní revoluce likvidovány. Původní 

tradiční řemesla, ale i moderní tušová malba 20. století byla ještě v průběhu padesátých let 

podporována, později ovšem docházelo k potírání těchto uměleckých směrů a nahrazování 

socialistickorealistickým uměním sovětského střihu, které by pomohlo vytvořit kult osobnosti 

Mao Ce-Tunga.  

 Československo mohlo ve svém vztahu s Čínou navazovat na erudici 

československých sinologů z dvacátých a třicátých let dvacátého století. Díky jejich 

znalostem se vztahy po roce 1945 těšily značnému rozkvětu, jehož důvodem bylo 

zpolitizování vztahů obou zemí. Výhodou pro Československo představoval dostatek 

pracovníků mluvících čínským jazykem a instituce, které se o čínské umění zajímaly: 

Národní galerie, Náprstkovo muzeum a Orientální ústav.191 Díky velkému množství výstav 

se povedlo do československých institucí získat i nemalé množství sbírkových předmětů.192 
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 Po podepsání kulturní dohody v roce 1952 začaly být každoročně připravovány 

reciproční plány kulturních styků mezi oběma zeměmi. Navzdory proklamacím nebyla 

kulturní výměna rovnocenná. Čína měla o československé umění zájem zejména díky 

rozvinutému socialistickému realismu, kterým se hodlala inspirovat pro transformaci 

vlastního tradičního umění. Na výstavách se tedy objevovala díla budovatelského umění 

doplněná případně o díla realistické tvorby generace 19. století.193 Nejúspěšnější takovou 

výstavou byla expozice s názvem Deset let budování socialismu v Československu, která 

se stala největší prezentací československého umění v zahraničí až do Expa 58.194 

 V desetiletí 1949–1959 bylo v Praze a dalších městech možné vidět dvacet výstav 

čínského umění. Požadavek na realismus, vzešlý ze sovětského svazu, se dařilo v Číně 

aplikovat mnohem pomaleji než v Československu. Disciplíny jako freska, tapisérie, sgrafito, 

mozaika či veřejný pomník byly do Číny uměle importovány ze Sovětského svazu. 195 

Mezistupněm mezi tradiční tušovou malbou a realistickými malbami se stal revoluční 

dřevoryt, vzniklý původně jako levný a efektivní prostředek propagandy.196 Velkou výhodou 

pro kvalitu výstav bylo, že se československým delegacím podařilo dostat do ČLR ještě v 

momentě, kdy zcela neopustila tradiční umění, tedy do konce padesátých let. Jedině díky 

včasným návštěvám našich delegací mohly být pro Národní galerii odkoupeny tušové malby 

význačných autorů tušové malby 20. století. Hanzlíková uvádí, že důvodem nákupu svitků 

mohla být i jejich skladnost, značně praktická při transportu.197 

 Výstavy čínského umění v Československu, jejichž hlavní důraz byl kladen na rozdíl 

mezi starou a novou Čínou, převážně ukazovaly klasické umění císařského období či 

případně moderní tušovou malbu a vyznačovaly se silným řemeslným charakterem. Z 

nedostatku umění v duchu marxisticko-leninské ideologie byla československému publiku 

představována především klasická díla spojovaná s tradiční asijskou kulturou jako porcelán, 

bronzové nádoby, hedvábí, lidové vystřihovánky a tušová malba.198 V letech, kdy už se ČLR 

mohla prezentovat uměním v duchu socialistického realismu, došlo k ochladnutí vztahů mezi 

zeměmi. 
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 Zcela první výstavou byla přehlídka čínského umění Nová Čína v roce 1950, na které 

se podílel architekt a grafik Zdeněk Rossmann. O představení nové moderní země se 

snažily i výstavy v dalších letech, ovšem většinou prezentovaly pouze tradiční umění a 

řemeslo. Novou Čínu na výstavách zastupovaly malby soudobých tušových malířů jako Sü 

Pej-chung, Čchi Paj-š’i či Li Kche-žan.199 

 Stěžejní byla výstava Z čínské malířské akademie, která se uskutečnila v lednu a 

únoru 1954 původně v Topičově salonu. Reprodukce z výstavy poté putovaly do Moravské 

Třebové, Nového Jičína a Jihlavy. Na výstavě byl hojně zastoupen nedávno zesnulý malíř 

Sü Pej-chung, slavný svými obrazy běžících koní vystižených malířskou zkratkou. Nejvíce 

byl zastoupen malíř Čchi Paj-š’i. Dalšími zastoupenými byl Li Kche-žen, Wu cuo-žen, Jie 

Čchien-jü, Wang Süe-Tchuo a Ťiang Čao-cheo.200 

 Vůbec nejrozsáhlejší výstavou byla se svými 476 exponáty výstava Čínské užité 

umění v roce 1955 v domě U Hybernů, která představovala současnou průmyslovou tvorbu 

v porcelánu a keramice, lidový dřevořez, lak, vystřihovánky, vyšívané textilie. Následně 

putovala do Brna a dalších měst.201 

 V Československu byla moderní tušová malba interpretována jako ryzí realismus, 

zapadající do kontextu socialistického realismu. Hanzlíková tuto dezinterpretaci 

připodobňuje ke zneužití odkazů malířů národního realismu 19. století jako předstupně 

socialistického umění.202 Je ovšem nutné podotknout, že v Číně byl například malíř Sü Pej-

Chung vnímán jako západní malíř, zejména díky svému studiu v Evropě. Jeho umění, stejně 

jako dalších moderních tušových malířů, nese jisté prvky realismu, který se ovšem se 

socialistickým realismem srovnávat jistě nedá.  

 Docházelo tedy k paradoxní situaci, kdy čínská tušová malba byla interpretována 

jako forma realistické malby. Pro české výtvarníky představovala způsob úniku a možnost 

svobody, kdy byli nuceni do striktně realistického zobrazování. Docházelo i ke srovnávání 

mistrů tušové malby s českými autory v obavě, aby čínské moderní malířství nebylo 

spojováno s aktuální západní produkcí, pro kterou byla inspirace východním uměním 

značně podstatná. Tuto skutečnost bylo nutné v socialistických zemích interpretovat 

odlišně.203 
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 Přes velký zájem o Čínu neexistoval dostatek knih a článků, které by se podrobněji 

věnovaly výtvarnému umění, ke změně došlo až v polovině padesátých let, kdy se začaly 

objevovat studie napsané českými teoretiky a umělci. Za největšího odborníka platil Adolf 

Hoffmeister, který po své čínské cestě vydával celou řadu knih a článků jako Kuo-Chua: 

cestopisná reportáž o čínském malířství (1954), ve které zmiňuje, že je žádoucí estetiku i 

techniky čínského umění použít pro potřeby umění domácího. Nezabýval se filozofickým 

přesahem čínské tušové malby, ale naopak ho popisoval jako další přístup k realismu, stejně 

jako většina ostatních autorů.204 

 Výjimkou mezi nimi byl Lubomír Hájek, vedoucí sbírek orientálního umění v Praze, 

který ve svých knihách Čínské umění. O národní tradici v čínské malbě (1954) a Umění čtyř 

světadílů z českých sbírek mimoevropského umění I-II (1956) prokázal velkou erudici a 

schopnost věnovat se tématu skutečně do hloubky.205 Zajímavou publikací k interpretaci 

dobového přemýšlení o čínském umění je publikace Současné čínské malířství (1959), 

kterou rozdílní autoři Hoffmeister a Hájek vypracovali společně a snažili se v ní podat 

detailní výklad čínských obrazů, které byly k vidění v Praze. Hájek se snažil o pečlivé 

rozbory, Hoffmeister poukazoval na realistické ladění malby a vzpomínal na své osobní 

zážitky.206 Hoffmeister s Hájkem byli téměř jedinými, kdo se publikování o čínském umění 

věnoval, až do sedmdesátých let, kdy se Josef Hejzlar začal systematicky věnovat malíři 

Čchi-Paj’šimu.207 

 Spolupráce postupně slábla od roku 1956, kdy se Čína postavila proti Chruščovově 

destalinizaci a došlo k ochlazení ve vzájemných československo-čínských vztazích. 

Výstavní programy byly seškrtány a kulturní delegace zastaveny.208 

 Právě dezinterpretace tušové malby jako realistického umění je zajímavým 

fenoménem umění padesátých let v Československu.  I když se v čínském umění 

objevovaly realistické tendence, vždy bylo důležitější divákovi zprostředkovat duchovní 

podstatu zobrazovaného i duševní rozpoložení malíře, který se snažil o přenesení svého 

stavu mysli do tušového svitku.209 

 Domnívám se, že Hanákova inspirace soudobým čínským uměním nevykazuje jen 

podobnost čistě formální, ale že dokázal proniknout do skutečné podstaty tohoto 
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východního umění. Tedy že byl schopen procítit rozpoložení zvířete i zprostředkovat své 

vlastní, když je sám v lese pozoroval. Důkazem může být i Hanákův citát, zaznamenaný 

Blankou Stehlíkovou, který podává důkaz o syrovosti a divokosti, kterou se tento ilustrátor 

snažil vepsat do svých děl. Jeho ambicí nebylo svět pro děti idealizovat, ale naopak je 

zpravit o jeho složitosti. “Mořím se s linkou, která by obsáhla krajinu, zpěvnou a líbeznou 

jako lidová píseň, a nevím si rady s krajinou rozbrázděnou ranami hlubokých údolí, s 

vyhřezlými vnitřnostmi skal, a strupatou boláky podrostů.”210 

 I pro něj byla čínská tušová malba východiskem ke svobodě tvorby. Domnívám se, 

že jí můžeme pozorovat i u Kolíbalových ilustrací Stromů pohádek, i když žádná konkrétní 

zmínka k tomuto není k dohledání.  

 Když pozorujeme v Hoffmeisterově pojednání obrázky ze starých učebnic čínské 

malby, vidíme nápadnou podobnost s Hanákovými pracemi (obr. 1-5). I momenty, které 

Hoffmeister vybírá jako klíčové, můžeme považovat za klíčové v Hanákově tvorbě. 

Znázornění trávy dokonalým tahem štětce, ukázky kompozice, znázornění skal či větví. 

Hoffmeister předkládá ukázky jako doklad realističnosti malby. Jeho argumentem je 

malířovo dlouhé pozorování jednotlivých detailů, než doma v atelieru namaluje obraz o tom,  

“co zná”. “Rozuměj, ne to, co vidí, ale obraz o tom, co zná. V tom je veliká moudrost a 

pravdivost čínské realistické malby.”211 

 I na příkladu reprodukovaných ukázek z děl nejslavnějších čínských malířů najdeme 

shodné prvky. Li Kche-žan (obr. 5) na svitku Rozhovor komponuje velký sklánějící se strom 

pomocí multiplikovaných drobných teček. Sü Pej-Chung (obr. 6) exceluje ve svých malbách 

běžících koní v zachycení radosti, které zvíře má z volného pohybu. Tento vhled do divokosti 

zvířete skvěle ovládá i Hanák. V Čchi-Paj’šiho výjevu Právě vhozené vnadidlo (obr. 7) 

zaujme množství prázdného prostoru a maximální redukce tématu. Li Kchu-Čanova 

Křepelka (obr. 8) poutá divákův zrak zejména  znázorněním jejích vyděšených očí, které 

nám dávají možnost se do zvířete lépe vcítit. Li Feng-Mienův Kormorán (obr. 9) letí na 

modrém pozadí, jehož barva ladí s náladou motivu. Tento způsob práce použil i Mirko Hanák 

u svých souborů portrétů zvířat pro nejmenší, tedy leporel Moje zvířátka, Zvířátka z lesa a v 

originálně typograficky řešeném souboru volných reprodukcí vydaném pod názvem Zvířátka 

z celého světa. Soudím, že všechny popsané momenty jsou pro výlučnost Hanákovy práce 

naprosto klíčové.  
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 Hanákův styl práce se stal tak signifikantní a žádaný tak, až docházelo k jeho 

kopírování. Největším plagiátorem byl Hanákův spolužák z Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové, Jiří Krásl (1928-2004). Ten si téměř dokonale osvojil Hanákův způsob 

práce a Hanákovy ilustrace téměř beze změn kopíroval. Stávalo se dokonce, že Kráslovy 

ilustrace byly navráceny rodině Mirko Hanáka. Stejně jako on zpracovával nejčastěji příběhy 

o zvířatech a jeho těžiště bylo v dobrodružné literatuře. Po Hanákově smrti spolupracoval i 

se spisovatelem Rudo Moricem, jehož titul Ako som krstil medveďa se dočkal i mnoha 

zahraničních mutací. 

  

9.   Komparace vydání s rozdílnými ilustracemi 
 

 Knižní ilustrace, vázaná k jednomu textu, umožňuje srovnání několika vydání, čehož 

jsem se rozhodla využít. Hanákovy ilustrace nejenom že se vyvíjejí v čase, ale Hanák 

zpracovával i tituly, které dříve ilustrovali jiní ilustrátoři, nebo naopak některé tituly po 

Hanákovi ilustroval někdo jiný. Rozhodla jsem se tedy vývoj Hanákovy tvorby nepostavit na 

popisu ilustrací jednotlivých knih, strukturovaném podle časové osy, ale na srovnání 

ilustračního pojetí jednotlivých vydání od Hanáka a dalších ilustrátorů. 

 Cestu, kterou si Mirko Hanák prošel, než došel ke svému charakteristickému stylu, 

popisuje Blanka Stehlíková jako proces, ve kterém se “namísto kresebnosti a popisnosti, 

příliš poplatné dějové fabuli, … stále více začíná uplatňovat prožitek, místo dějovosti detail, 

místo linky tón, a pokud je to u těchto často ještě nepříliš vybavených knih možné, začíná 

se hlásit o slovo barva.”212 

 Doufám, že komparací vyvstanou skutečnosti, které by jinak divákovi a čtenáři, 

zůstaly skryté, ovšem nevýhodou může být přílišná podrobnost.  

 

1.   Odkaz 19. století 
 

 Pohádky Boženy Němcové patří v kategorii dětských knih k naprostým základům, 

proto se od roku 1862, kdy byly jako Národní báchorky a pověsti poprvé vydány, dočkaly 

mnoha vydání i různých výtvarných zpracování. Vůbec prvními ilustrátory byli František 

Slabý, Karel Štapfer a K. V. Muttich, s jejichž ilustracemi titul vycházel od roku 1880. Dalšími 

ilustrátory byli Artuš Scheiner (od 1912), Václav Čutta (od 1920), František Doubrava (od 
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1928), Otakar Štáfl (od 1928), František Kožíšek (od 1929), Vojtěch Kubašta (od 1941) či 

František Říha (od 1950).  

  Na následujících řádcích bych ráda srovnala tři z nich. První bude výtvarný názor 

Artuše Scheinera z roku 1919, shodný s prvním vydáním jeho ilustrací z roku 1912. Právě 

jeho výtvarné zpracování patří ke klasickému pojetí pohádek Boženy Němcové, tudíž může 

reprezentovat výchozí bod, se kterým bych ráda komparovala výtvarný názor padesátých 

let. Druhým zástupcem bude František Říha a jeho ilustrace ve vydání z roku 1950 a 

posledním Mirko Hanák, s jehož ilustracemi titul vyšel v roce 1952. 

 Artuš Scheiner svou první knihu Růženka a Bobeš ilustroval v roce 1902, již dříve se 

příležitostně věnoval kresbám do časopisů. V knize pohádek Boženy Němcové zpracovává 

černobílé iniciály, rovněž černobílé drobné grafické ilustrace, provázející dějem, a konečně 

celostránkové barevné ilustrace. Jeho výtvarný projev ve své dekorativnosti a romantickém 

pohledu odkazuje k vizualitě devatenáctého století, ovšem ztrácí již jeho čistotu a místy 

sklouzává ke kýči, což může být způsobeno i neškoleností autora. Scheinerova práce je 

založena na grafickém zpracování, ve kterém dosahuje i největší působivosti. V 

celostránkových barevných ilustracích se pokouší o co nejpřesnější popsání prostředí do 

takových detailů, až na některých z nich působí překombinovaně. Prostředí i postavy mají 

často symbolisticky magický charakter. Líbezný vzhled hlavních hrdinů odkazuje k jejich 

čistému charakteru, naopak další postavy, které mohou být problematičtější, mají často 

karikaturní rysy. Iniciály i drobné ilustrace jsou uzavřeny do bordur, s nimiž drobnější kresby 

pracují často kreativně, nechají se jimi obtáčet či z nich částečně vystupují.  

 Na práci s bordurou navazuje i František Říha ve vydání z roku 1950. Ilustrace 

můžeme nalézt v záhlaví každé kapitoly, doplněné barevnými celostránkovými výjevy. Ve 

srovnání s Scheinerovým postupem může Říhovo zpracování působit omezeně, což 

vyvstane díky shodně zvolenému formátu i umístění ilustrací. Tam, kde jsou Scheinerovy 

ilustrace živé a předávají dynamiku děje, se Říha omezuje na prostý frontální či profilové 

zachycení postav či dalších objektů, které většinou nebudí dojem, že by něco prožívaly. Na 

Říhově zpracování je patrná snaha také navazovat na estetiku devatenáctého století, tu 

ovšem zjednodušuje do té míry, až je téměř nerozpoznatelná. Jak je vidět na ilustraci 

pohádky O potrestané pýše, tam, kde Scheiner pracuje se symbolem páva, Říha si vystačí 

s pouhým “nosem nahoru”.  

 Je nutné ale vnímat i kvality Říhovy práce, kterými jsou především humoristické prvky 

a nadsázka, jimiž jeho silně stylizovaný projev oplývá. Nejedná se o pouhý realismus, 
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poplatný době, naopak o lehkou a hravou práci, která má v knize dětských pohádek své 

pravé místo.  

 Vydání z roku 1952 s ilustracemi Mirko Hanáka navazuje na rozložení knihy od 

předešlých autorů, tedy výtvarně zpracované iniciály, záhlaví kapitoly, doplněné o 

celostránkové ilustrace k vybraným pohádkám. Výjevy se Hanák snaží pojednat realisticky 

a výpravně. Důraz klade na vystihnutí dramatického momentu, kterému dokáže dodat 

dynamiku a náboj expresivními výrazy postav. Nelpí na zachycení celého prostředí jako 

Scheiner, ale někdy nechává pozadí výjevu jen skicovité nebo ho vynechá úplně. Narozdíl 

od Říhy borduru odlišuje barevně i výtvarně. Typograficky čistě zpracované iniciály doplňuje 

drobnými kresbami, které používal i Scheiner. O výtvarné hodnotě Hanákovy rané práce by 

se dalo polemizovat, ovšem z mého pohledu vykazuje mnohem větší propracovanost než 

předchozí Říhovo pojetí. Humoristické prvky i nadsázka ustupují. Dá se říct, že Hanákovy 

výjevy jsou ze všech tří ilustrátorů vůbec nejvážnější. 

 Tématem tohoto srovnání se stalo navazování na estetiku devatenáctého století, 

kterou každý z autorů reformulovat ve svém duchu. Scheiner ji doplnil dekorativností a 

snahou o co největší výpravnost. Dokázal naplnit své ilustrace napětím i symboly, 

evokujícími tajemství. O osmadvacet let mladší zpracování Františka Říhy je založeno na 

prvcích humoru a nadsázky, které autor svou značnou stylizací posouvá dál od prostého 

realismu. Mirko Hanák dokázal do svých ilustrací vnést dynamiku a emoce. Pracuje s lehkou 

zkratkou, nelpí na dokonalém a všeříkajícím popsání prostředí, jako je tomu u Scheinera. 

Odkaz na estetiku devatenáctého století v ilustracích přejímá pevná bordura, přesně 

vymezující místo pro ilustraci, ale i koketování s karikaturou, žánrem, který se během 

devatenáctého století velice rozvinul.  

 

2.   Rybaříci na Modré zátoce jako cesta ke znaku 

 

 Spisovatele Karla Nového inspirovalo k napsání románu pro děti Rybaříci na Modré 

zátoce Měsíční údolí, romantické místo kolem potoka, kde býval mlýn, kam se Nového 

rodiče uchýlili v těžké situaci, a odkud jako malý chlapec chodil denně do čtyři kilometry 

vzdálené školy. Zde také, na Racku u Konopiště, prožil Karel Nový část válečných let.  

 Poprvé vyšla kniha v roce 1936 s ilustracemi malířky Toyen, v druhém vydání v roce 

1946 se ilustrací ujal Jiří Wovka, poté knize dodal nezaměnitelnou vizuální část Mirko 

Hanák. S Hanákovými ilustracemi vyšla kniha celkem ve dvanácti vydáních mezi lety 1953 

a 1986, z čehož dvě v roce 1971 v zahraničí v nakladatelství Altberliner Verlag v Berlíně a 
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J. Duculot v belgickém Gembloux. Zbylých deset vydání vydalo Státní nakladatelství dětské 

knihy, resp. Albatros. 

 Jak Karel Nový, tak ilustrátor Hanák knihu několikrát přepracovali, což poskytuje 

bohatý komparační materiál, který ilustruje vývoj Hanákova stylu.  

 Toyen v prvním vydání Československé grafické Unie zpracovala obálku a pět 

celostránkových černobílých grafik. Autorka se více než na vykreslení zvířete, soustředila 

na sugestivní zachycení atmosféry místa, čehož dosahuje především zkratkou. Její práce 

je značně metaforická a diváka upoutá grafickou precizností. Narozdíl od Hanákových 

ilustrací se Toyen nepokouší dosáhnout takové dynamiky a její práce mohou působit až 

statickým dojmem, který ovšem může text zprostředkovat neméně kvalitně.  

 Druhé vydání vydalo Dělnické nakladatelství v roce 1946 s ilustracemi Jiřího Wovky, 

jehož tvorba se výrazně podobá tvorbě Zdeňka Buriana, s nímž na vydání několika knih 

spolupracoval. V knize Rybaříci na Modré zátoce zpracoval barevnou obálku, osm 

celostránkových ilustrací, z toho jednu barevnou, třináct půlstránkových a jedenadvacet 

ilustrací malých. Dvakrát pracoval technikou barevného akvarelu, zbylé ilustrace jsou 

jednobarevné grafiky, kde černou barvu zastupuje oranžová. Wovkovi se v jeho ilustracích 

podařilo věrně zachytit jak podobu a život nejen rybaříků, tak ostatních živočichů, i okolní 

krajinu. Dostává se nám velmi přesného vypodobnění Modré zátoky s mlýnem i jeho okolím. 

Wovka často pracuje s několika plány a pohledy střídá od velkého detailu do širokých celků. 

Za nejhodnotnější považuji jeho celostránkové výjevy, ať již jde o zachycení zátoky v bouři 

ze strany 45, kde kombinací několika grafických postupů došel k velmi křehkému a 

půvabnému výjevu, nebo o ilustraci, kterou můžeme nalézt na straně 73, na níž vidíme v 

několika horizontálních plánech senoseč, po které se na pole slétají různé druhy ptactva a 

vyzobávají žížaly, červy a drobný hmyz. Wovkovi se povedlo zachytit věrně celý systém 

přírody, kde vedle sebe existují zvířata, neživá příroda, ale i lidé. 

 S ilustracemi Mirko Hanáka vydalo titul SNDK poprvé v roce 1953  se zpracovanou 

obálkou a třicetišesti půlstránkovými barevnými akvarelovými ilustracemi. Hanák výpravně 

a doslovně ilustruje jednotlivé dramatické momenty, které umisťuje do obdélníků 

ohraničených barvou, či jde o volné drobné malby, mizející do ztracena. Není bez 

zajímavosti, že momenty, které si Hanák pro svoje ilustrace vybral, se shodují s těmi, které 

zvolil Jiří Wovka, jde například o rozhovor Ora a Kik (strana 13), o souboj vrány s konipasem 

(strana 18), o vypodobení kočky, mňoukající směrem k ledňáčkům, sedícím v okně domu 

(strana 25) či o výjev páru, kdy hoch drží ledňáčka v ruce a děvče ho přemlouvá, aby ho 

pustil zpět (strana 54). Hanákovo kompoziční pojetí navazuje na záměr vystavění 
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dramatických momentů, volí tedy ve svých malbách výrazné diagonály, několikrát i gradaci 

na střed obrazu. Jde o zdařilou práci s dramatickým momentem a zachycení zvířete v 

pohybu, tedy něco, čím se výrazně odlišuje od zpracování Toyen i Jiřího Wovky. Wovkův 

záměr vidím spíše v zachycení celého příběhu v jedné ilustraci, naopak Hanák se soustředí 

na ony prchavé okamžiky. Vidíme jeho rybaříky Or a Kika právě v tom momentu, kdy 

vyděšeně prchají před dravcem, kdy spolu pohnutě hovoří či se k sobě choulí v chladné 

noci. V některých ilustracích na sebe tenké větvičky a stébla trav berou podobu abstraktních 

čínsky stylizovaných přesně umístěných linek. Naopak stylizaci padesátých let můžeme 

vidět na ilustraci děvčete a hocha, držícího mládě ledňáčka, na straně 54, kteří se odlišují 

od mladého páru z pera Jiřího Wovky, který zachytil děvče ve slušivých šatech a 

šněrovacích střevíčkách a hocha v košili s pulovrem a kalhotách s   pukem. Hanák oblékl 

děvčeti rudý šátek a chlapci bachratou košili, zdůrazňující jeho snad příliš velké paže. 

Realistické zobrazení dětí zdůrazňuje jejich vesnický původ a Hanák se více než u zvířecích 

kreseb přiklonil ke kresbě tuší, kterou pak akvarelovými barvami pouze koloruje. Ovšem 

celkově již v této Hanákově práci z počátku padesátých let můžeme číst jeho pozdější um, 

který rozpracoval i v dalších vydáních. Ve propracovaných variantách k finálním ilustracím 

jsem objevila i rozpracované iniciály, které Hanák použil například v ilustracích k pohádkám 

Boženy Němcové213, ty ale zde použity nebyly. Na základě vysoké míry střízlivého realismu 

a totožné techniky se domnívám, že byly zamýšleny právě do prvního vydání Rybaříků s 

Hanákovými ilustracemi.  

 Druhé vydání titulu SNDK z roku 1955 se na první pohled liší propracovanější 

obálkou, na které vidíme rodinu rybaříků sedících na větvi a pozorující mračna, hejno ptáků 

a vodní hladinu pod nimi. Větev, na které všichni sedí, již vykazuje expresivní zkratkovitý 

styl vrcholných prací, ovšem můžeme si povšimnout, že Hanák zde ještě inklinuje k 

realistictějšímu zachycení detailů, kterého dosahuje například i kombinací technik tušové 

kresby a akvarelu. Většina kreseb v knize zůstává totožných, často se změnilo jen jejich 

umístění, jako například ilustrace srnky ze strany 45: celé vypodobení zvířete zůstává 

stejné, ovšem krajina kolem se proměnila, získala na skicovitosti a expresivitě. Pevné 

kontury mladší kresby zmizely, místo nich vidíme jasné tahy štětcem. Při zachycení zajíce 

ze strany 51 Hanák svoji pozornost obrátil spíše k zobrazení nálady okamžiku, než přesné 

fyziognomie či květin v jeho okolí. Obdobně by se dal popsat i posun u ilustrace lapeného 

srnce, na kterého nastražil past pytlák. V novějším zpracování Hanák obratněji zachytil 

                                                
213 NĚMCOVÁ 1952 
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křivku srncova těla, škrtícího sebe sama. Brutalitu výjevu dokreslují siluety srnky, která ho 

pozoruje a lesa za nimi, do něhož se nestihli ukrýt. 

 Vydání z roku 1958 Hanák obohatil o dvě ilustrace, a to kukačku na vejcích (strana 

38) a malého ptáčka koukajícího do hnízda v kmeni stromu ze strany následující. 

Předpokládám, že tyto změny vycházejí ze změny textu, kterému se jeho ilustrace musely 

přizpůsobit. 

 Zásadní změna přišla se čtvrtým vydání v roce 1963. Zde Hanák osvobodil své 

ilustrace z uzavřenosti jednotlivých stránek a zcela je provázal s textem, který jimi prostupuje 

či se s nimi prolíná. Výtvarné zpracování knize zcela dominuje. Po téměř nenápadné obálce, 

znázorňující schouleného ledňáčka vystupujícího z modrého podkladu, se otevírá mnoho 

nových vizuálně strhujících obrazů, kterými rodina ledňáčků působivým způsobem proletuje. 

Expresivní gesto štětcem může podle provedení zpodobňovat hejno vzdalujících se ptáků, 

křehkou větev, na níž rybaříci sedí, či luční trávu se stopami kopýtek. Hanák dovede 

úchvatně využívat gradace výjevu opakováním a zkratkou. Cítíme, že vychází z původních 

vydání při zachycení stejných okamžiků, ovšem způsob se radikálně mění. Příkladem může 

být ptáče schoulené v hnízdě ze strany 14 či rybařík s krví na zobáčku ze strany 22. 

Domnívám se, že největší rozdíl od předchozích Hanákových zpracování Rybaříků je ve 

schopnosti zprostředkovat pomíjivost a vyjímečnost okamžiku, ve kterém se situace 

odehrála, na rozdíl od dřívějších zachycení situací, které působí poněkud “opakovatelně”. 

Tato pomíjivost přispívá i k melancholickému ladění celého obrazového doprovodu, alespoň 

takový je můj dojem. Hanákovy ilustrace jsou maximálně vzdáleny od povinně veselých a 

nutně realistických zobrazení padesátých let, zejména v dílech jiných autorů, ale s vlivem i 

na Hanákovu vlastní práci. Barevné ladění, mokrý podklad, drsné až kruté vyškrabávání a 

rytí podkladu navozuje dojem prchavého okamžiku, který mizí. Ani tváře dětí, pozorujících 

ledňáčka sedícího v trávě, nejsou veselé, naopak. Soudím, že tento melancholický moment 

je obsažen i v dalších Hanákových ilustracích a jistě souvisí s technikou jeho akvarelové 

malby. 

 Další vydání se liší jen zpracováním obálky: roku 1967 Hanák umístil na obálku 

novou ilustraci, o dva roky později byla na obálku vybrána ilustrace z knihy z roku 1963.  

 Dílo Karla Nového Rybaříci na Modré zátoce s ilustracemi Mirko Hanáka ukazuje 

uvolnění ilustrace z pevných pout její důsledné funkčnosti a jednoznačného obsahu. 

Rybaříci zapadají do Hanákových ilustrací dobrodružných knih, kde jsou hlavními hrdiny 

zvířata obývající les, říční zátočinu, louky. Člověk tu není popisován jako střed všeho, který 

dává věcem řád, třídí, šlechtí, pěstuje, naopak jako velké nebezpečí pro přírodu a její 
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obyvatele. U zvířat je zdůrazněna jejich divokost a také brutalita okolního světa, se kterou 

se musí každý den setkávat navzdory počasí, člověku a sobě navzájem.  

 

3.   Dobrodružná spolupráce s Jaromírem Tomečkem 
 

 Ilustrace děl Jaromíra Tomečka představují v Hanákově tvorbě neopomenutelnou 

skupinu. Hanák zpracoval romány Admirál na Dyji (1962), Vuí se směje (1963), Stříbrný 

lipan (1965), Neklid (1965), Smaragdové stopy (1966) a Marko (1967), které patří k 

vrcholům Hanákovy tvorby šedesátých let především díky vnitřnímu souznění autorů v tom, 

jak dokáží svými prostředky zachytit neopakovatelnost chvíle, záchvěv pohybu, vůně, 

mávnutí ptačích křídel a další zákonitosti přírodního řádu. 

 Ráda bych se pokusila charakterizovat specifika Hanákovy ilustrace na základě 

srovnání výtvarných doprovodů románů Stříbrný lipan od Antonína Pospíšila (1944) a Mirko 

Hanáka (1965) a Vuí se směje s ilustracemi Dagmar Černé (1955) a Mirko Hanáka (1963).  

 Antonín Pospíšil vystudoval UMPRUM již mezi lety 1927–34 a následně patřil mezi 

dobře etablované umělce čtyřicátých až šedesátých let. Zpracovával knihy pro nejmenší 

jako  Hledej a najdeš (1959), Jehlička (1957) či Živá abeceda (1963), ovšem těžiště jeho 

práce tkvělo v zachycení přírody, ve které volil různé způsoby zobrazování. Na jednom pólu 

mohou být encyklopedicky laděné ilustrace k Lesním domečkům (Vitalij Bianki, SNDK, 

1953) na druhé Hanákovým akvarelům velice podobný doprovod k Lesním novinám (Vitalij 

Bianki, SNDK, 1966). 

 Pospíšilovo pojednání románu Stříbrný lipan z roku 1944 u nakladatelství J. Lukasík 

je poměrně pokrokové. Pracuje technikou tušové malby, kterou kreativně zkoumá, hraje si 

s různou intenzitou barvy různě tlustým tahem štětce. Jeho kresby nejsou jasně ohraničené, 

do textu vstupují organicky, ovšem z jím vymezených míst nevystupují. Některé z nich 

působí dojmem, že se ani nesnaží být výrazně umělecké. S estetizovanou kompozicí 

zachází jen velice střídmě, můžeme jí pozorovat při jeho komponování rozlehlejších 

scenérií, které také volí jako nejčastější téma svých ilustrací. Zajímavým motivem je práce 

s hladinou, což je jeden z momentů, který je v Hanákově zpracování výrazně akcentován. 

Pospíšil s ní pracuje téměř shodným způsobem, ale opět se domnívám, že nepřekračuje 

hranici výraznější stylizace, jak činí Hanák. Prostředí zvířat se pokouší co nejvíce zhustit, 

často i na pár tahů. Velký prostor věnuje lidem, které ponechává často ve skicovité podobě. 

Více než zachycení osobních rysů ho zajímá folklorně pojatý oděv. Pospíšilovo zpracování 

je na svou dobu značně pokrokové, i když ve srovnání s Hanákovým názorem mu chybí 
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živost, daná Hanákovou znalostí pohybů zvířat, ale i výtvarnou stylizací. Z Pospíšilovy práce 

necítíme napětí, ani neopakovatelnost výjevu, který se před námi rozprostírá. 

 Výrazným rozdílem je i Hanákův patrný důraz na detaily. Tam, kde Pospíšil volí 

zachycení rozlehlých scenérií, Hanák prostředí redukuje na pár stébel trávy či kroužky na 

vodě. Na první pohled je Hanákovo, přes dvacet let mladší, zpracování výrazně výtvarnější. 

Ryby, ale i vydru, zachycuje jako pouhé protažení tahů štětcem, díky kterému působí, že z 

vody přímo vyrůstají. Díky odvážnému a rychlému vykroužení čar se do ilustrací dostává 

více pohybu, a to nejen u zvířat, ale i u vody a větru. Silnou dynamiku víření Hanák rozvinul 

například na straně 65. Barevně zpracovává obálku a celostránkové ilustrace, které jsou 

doplněny poměrně hojně zastoupenými černobílými akvarely. V barevných ilustracích jsou 

rozpracované barevné mokré podklady, do kterých Hanák dále zasahoval a které nám 

mohou připomínat jeho leporelo pro děti Moje zvířátka. Je patrné, že narozdíl od Pospíšila 

mu chybí zájem vykreslit přesně všechny drápky, šupiny, zkrátka zvíře popsat tak, aby mu 

nic nechybělo. Naopak je pro něj důležitější výraz, dokonce by se dalo mluvit i o mimice 

zvířat. V ilustracích diváka silně připoutají oči, které v odvážnějších a abstraktnějších 

ilustracích pomohou divákovi zvířecí tělo správně přečíst.  

 Domnívám se, že největšího mistrovství Hanák dosahuje při zachycení vodní hladiny, 

jak se ukazuje i na příkladu dobrodružného románu Stříbrný lipan. Momenty noření, víření, 

zrcadlení mají v ilustracích velký náboj a působí velmi esteticky. Především jde o Hanákovu 

schopnost zachytit nejen dynamiku vody, ale i zvířat v ní a okolo ní. Ve srovnání s ním si 

Pospíšil udržuje od přírody uctivou distanci, narozdíl od Hanáka, který se pod vodní hladinou 

ocitá spolu s rybami. 

 Obdobně komplexně řešená je i Hanákova kniha Vuí se směje, u které můžeme 

pozorovat už prověřené postupy, které používá napříč svými ilustracemi. Tyto ilustrace byly 

poprvé vydány v roce 1963, tedy nepřekvapí, že se tu setkáme i s propracovaným 

ledňáčkem, jako vystřiženým z Nového Rybaříků na Modré zátoce, vydaných ve stejném 

roce. Domnívám se, že okolní prostředí Hanák maximálně redukuje na stopu, jako například 

na ilustraci vozu ze strany 44, naopak zvířata vysvobozuje z uzavřené pózy a nechává je 

roztáhnout křídla, vytáhnout drápky a naplno zašvihat ocasem. Jeho abstraktní tah štětcem 

může být silným polenem, větví či řetězem. Působivá je znaková multiplicita, díky které 

oslnivým způsobem zachycuje hejno vran na straně 65. 

 Oproti tomu ilustrátorka Dagmar Černé ve svém pojetí stejného románu z roku 1955 

drží zvířata v co nejběžnějších pózách. Její zvířata nepůsobí divoce, mnohdy se divák 

nemůže ubránit pocitu, že se usmívají. V jejím podání vraního soudu působí vrány 
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nepřirozeně, vymyšleně. Ani nás nenapadne, že by autorka pozorovala tyto ptáky ve 

vlastním prostředí. Dochází tedy ke zdánlivě paradoxní situaci, že ty ilustrace, kterou jsou 

realističtější, v tomto případě ty, jejichž autorkou je Dagmar Černá, na nás působí méně 

uvěřitelným a méně “reálným” dojmem, než ilustrace Mirko Hanáka, které zcela ovládlo 

malířské gesto. Soudím, že většina ilustrátorů přírody si od ní nechávalo velký odstup, 

zatímco Hanák se stal její součástí.  

 

10.   Závěr 
 

 Ilustrace balancuje na rozhraní užité a volné umělecké tvorby. Na počátku stojí autor 

textu a ilustrátor, kteří vytvoří jedinečný model knihy, která je pak sériově vyráběná, stejně 

jako jiné produkty průmyslového designu, se kterými ilustrovanou knihu, zvláště pro děti, 

spojuje jasné zadání a jasná funkce. Toho si povšiml již František Holešovský, který ilustraci 

řadí do užitého umění zejména z toho důvodu, že sleduje určitou funkci. V období 

padesátých let, ještě naléhavěji než jindy, je její funkce pečlivě formulována a během 

bratislavských Bienále či v časopise Zlatý máj kontrolována. Odborníci sledují, zda dobře 

funguje, a snaží se její zadání zpřesnit a vylepšit.  

 V případě, že ilustrace je užitým uměním, lze ji srovnávat i s dalšími odvětvími užitého 

umění. Styl Bruselu, tak jak vznikal na uměleckých školách v průběhu padesátých let, získal 

velkou pozornost a hlavní cenu na Expu v Bruselu roku 1958 a následně se dostával do 

českých domácností během let šedesátých. Může vykazovat znaky, jejichž odraz můžeme 

vyčíst i z tvorby Mirko Hanáka. Může jím být parabolická linka, která určuje tvar užitných 

předmětů, ale i kompozice Hanákových ilustrací. Nejlépe jsem tuto paralelu pozorovala u 

porcelánu Jaroslava Ježka, v jehož výtvarném jazyku můžeme nalézt ozvěny téhož, i když 

v jiném materiálu. Téma zvířete v umění padesátých a šedesátých let silně rezonovalo, jeho 

podobu na sebe braly i předměty sobě velmi vzdálené. 

 Zvířata hrají v Hanákových ilustracích zajímavou roli, kdy i přes jejich polidštění v 

literární předloze, ve které například rybaříci nosí jména a mají lidské charaktery, Hanák 

nesklouzává ve svém pojetí ke karikatuře, ani bajkovosti, ale nechává vyniknout jejich 

divokou, přirozenou zvířecí podstatu bez toho, aby byl nevěrný textu. Text má formou 

metafory vypovídat o světu lidí, který ovšem Hanák staví jako protipól světa přírody.  

 Ilustraci padesátých let zcela opanovala povinnost realistického zobrazování a 

důrazně doporučovaná inspirace uměním devatenáctého století. Je důležité si uvědomit, že 

mnoho osobností, které se na konci čtyřicátých a začátkem padesátých let podílely na 
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kulturní politice, byly válkou a okupací značně zasaženy. Českou kulturu tito umělci vnímali 

jako poničenou a snažili se o její obrodu. Mirko Hanák, stejně jako například značná část 

týmu redakce Státního nakladatelství dětské knihy, byli příslušníci “Ročníku 21”, totálně 

nasazeného k práci do Německa. Na mnoho děl, nejenom knižních, můžeme dnes nahlížet 

kriticky a hodnotit jejich propagandistický obsah. Bylo by dobré mít na paměti i snahu o 

znovuvystavění českého kulturního povědomí, poničeného válkou, která se odrazila v tlaku 

na estetické působení ilustrace pro děti ve státem kontrolovatelném vydavatelském 

systému.  

 Ilustrace padesátých let si pomáhá bordurou, rámem, výřezem, který přesně 

zachycuje výsek skutečnosti, jejž ilustrátor zachytí ve své práci jako na fotografii na citlivý 

papír. Do ilustrace se odráží karikatura. 

 I přes shodné znaky můžeme v Hanákově práci pozorovat již v padesátých letech 

určitou odlišnost. Ta se objasňuje při detailnějším zkoumání kulturní výměnou mezi 

Československem a Čínskou lidovou republikou mezi lety 1949 až 1956, kdy obě země 

recipročně spolupořádaly výstavy na svých územích a navzájem se obohacovaly. 

 Pro umělce, k nimž patřil i Hanák, se stala inspirace moderní čínskou tušovou malbou 

únikem z diktátu socialistického realismu. Čínské umění bylo v Československu zejména 

Adolfem Hoffmeisterem dezinterpretováno jako “bytostně realistické”, tedy povolené, ovšem 

domnívám se, že právě Mirko Hanák patřil k umělcům, kterým se podařilo tento 

propagandistický paradox ve své tvorbě prolomit a tvořit skutečně v duchu čínské malby a 

její složité filozofie, tedy zobrazovaný předmět opravdu procítit a díky této niterné skutečnost 

zobrazit. 

 Inspirace čínským uměním nebyla ovšem přijímána vždy zcela neproblematicky, což 

děsivým způsobem ilustruje stenografický záznam diskuze členů III. krajského střediska 

SČSVU s Emilem Fillou dne 21.6.1951. Mnohem přesněji bývá tato rozprava označována 

za soud, jehož verdiktem byl zákaz vystavení Fillova posledního díla Písně na výstavě v 

Karlových Varech a možnost prezentovat pouze krajiny Českého středohoří.214 V cyklu 

Písně se Filla, dle svých slov, snažil zachytit národní písně slovácké a slovenské, a to ne 

formou ilustrace textu, spíše pomocí vizualizování emocí, které konkrétní, většinou 

baladické písně, vyvolávají. Fillu inspirovala lidová slovesnost ve své schopnosti říci co 

nejúspornějším jazykem ty nejkrásnější věci. Pro své dílo zvolil vysoké formáty, 

připomínající svitky, a jeho zkratka, kterou zpodobnil postavy, zvířata i krajinu, připomíná 
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čínskou tušovou malbu, což byly jedny z aspektů jeho díla, jež účastníci diskuze podrobili 

nevybíravé kritice. Převládal názor, že nelze nechat působení výstavy k posudku jiným, 

který vyslovil předseda Richard Wiesner.215 Kritici Fillova díla hodnotili s přesvědčením, že 

obrazy lze snadno rozdělit na dobré a špatné, kritériem může být podle historika umění Jana 

Tomeše například míra prožitku malíře, či podle architekta Krohy pravdivost, tedy tvorba 

podle vyžadovaného socialistického realismu. Zpochybněna byla nejenom podoba krajiny, 

podle kritiků nedostatečně národní, krojů a lidí, ne dost věrná a místní, ale i malířské kvality 

anatomie postav. Ojedinělý byl hlas Dr. Vincence Kramáře, který připomínal svébytnost 

uměleckého díla. S jeho názorem se ztotožnila historička umění Dr. Halasová, která 

projevila názor, že smíšení kultur nemusí být popřením kultury vlastní, 216  což ovšem 

převládající názor odpůrců nezměnilo. Předseda Richard Wiesner diskuzi vyložil jako 

“novou éru budování obrazu, socialistickou renesanci”, ve které má být shrnuto klasické 

pojednání obrazu i vybírání aktuálních prvků “ze života”. Soud s Fillou ilustruje barvitěji 

komplikovanost období, kdy byly shodné postoje a postupy různě účelově vykládány.  

 Na základě poznámek Blanky Stehlíkové soudím, že Mirko Hanák k inspiraci 

východním uměním inklinoval již od počátku své tvorby. Příroda ho fascinovala a od dětství 

do ní utíkal k silným citovým zážitkům. Jeho tvorba je jejich odrazem, který se mohl projevit 

díky štastnému spojení formy i obsahu jeho ilustrací.  

 Roku 1956 nastalo díky Chruščovově kritice stalinistického kultu uvolnění, jehož 

důsledky silně ovlivnily vývoj výtvarné kultury v socialistických zemích. To umožnilo i účast 

a následný úspěch Československa v roce 1958, jenž byl jakousi syntézou oborů užitého 

umění v jeden celek a který později ovlivnil vizuální styl kultury první poloviny šedesátých 

let. Docházelo ke kritice silného byrokratického aparátu, který zatěžoval tvorbu autorů, jak 

můžeme vidět na štvavé diskuzi o Kolíbalově výtvarném doprovodu k oběma vydáním 

Stromu pohádek na stránkách Zlatého máje. 

 V šedesátých letech Hanák plně rozvine svůj charakteristický styl. Mizí povinnost 

zasazovat děj do realistického popsaného prostředí, které postupem času v jeho ilustracích 

mizí úplně či je redukováno na odvážné tahy štětcem, které ve svém abstraktním jazyce 

mohou znamenat cokoli autor chce. Hanák se ke svým vrcholným pracem vypracovával 

přes velké množství variant, což ukazuje na jejich důslednou promyšlenost a autorovu vůli 

vést tah přesně podle své představy.  
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 Zásadním termínem Hanákovy vrcholné tvorby je zkratka a znak, díky nimž se 

ilustrátor snaží zhustit všechny vjemy lesa, stráně, rybníka, řeky do jedné linky, do pár kruhů 

vlnek. Marie Klimešová uvádí “znak” spolu s “přeludy doby” jako jedno ze dvou 

komplementárních témat umění po roce 1945. Znak podle ní ukazuje na ty výtvarné 

postupy, v nichž se umělci snažili o převedení svých tenzí do abstrahované podoby.217 

Hanákově tvorbě je více než malířské způsoby využití tohoto principu bližší fotografický 

cyklus Miroslava Háka Divotvorná příroda (1946-1956), ve kterém se fotografovi na základě 

zobrazení detailu podařilo v nehybné fotografii zobrazit dynamické procesy jako rašení či 

tání.  

 Určitou paralelu k současnému umění s Hanákovými ilustracemi můžeme nalézt v 

kapitole Imaginace strachu218, do níž Marie Klimešová zasadila především díla z počátku 

padesátých let. S vědomím, že Hanákovy vrcholné ilustrace pochází až z konce stejného 

desetiletí, můžeme vnímat určitou podobnost v drsném zobrazení divokých zvířat a jejich 

zraněných těl. Nesnažím se říci, že by se Hanák snažil o vykreslení doby skrze své mnohdy 

až naturalistické ilustrace, spíše, že se i v jeho tvorbě problematická doba odráží. 

 Maximálně koncentruje prostředí do naznačení, které může mít mnohem větší 

vypovídající hodnotu než realistické okno. Za stěžejní považuji Hanákovu schopnost 

zachycení pohybu v bytostně statické ilustraci. Nad tímto problémem se zamýšlel japonský 

návrhář a grafik Hiroshi Ohschi ve svém příspěvku v rámci symposia Vztah výtvarné 

interpretace k literárnímu textu. V orientaci v mnohdy značně expresivním výjevu nám 

pomáhají upřené oči zvířat, mnohdy jediná statická část v celé ilustraci, dokreslená s 

maximální pečlivostí do již hotového výjevu.  

 Hanákovy tahy štětcem do mokrého papíru jsou odvážné a divoké, provázené 

drsnými rýhámi, kterými se nebál i natrhnout papír, a otisky jeho dlaní, které můžeme vidět 

tisíckrát rozkopírované v jednotlivých knižních výtiscích. Hanák nám poskytuje strojově 

rozkopírovaný dotyk s přírodou. 

 Perspektiva jeho akvarelových listů si totiž na rozdíl od většiny umělců 

zpodobňujících přírodu a dobrodružné příběhy nedrží uctivou nezávislou pozorovatelskou 

distanci. Naopak se ilustrátor Mirko Hanák nachází přímo ve víru dramatické situace, kterou 

sám prožil. Je přímo u ledňáčků mávajících křídly či se potápí pod hladinu spolu s hejny ryb. 

Důkazem toho mohou být právě upřené oči zvířat, upřené na svého vyrušitele. 
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 Hanákovo využívání inspirace čínskou tušovou malbou ji posouvá ještě dál, skrze 

emoci v ní obsaženou. Shodná je převažující melancholie, která čiší jak z Hanákovy práce, 

tak čínských tušových svitků. Tato melancholie vychází z tesknoty nad prchavým 

okamžikem, který měl umělec možnost zažívat a který přenesl na papír. Osobní prožitek je 

v Hanákových ilustracích umocněn jeho doteky, otisky a expresivními linkami. Dokonce 

rýhami a trhlinami. Divokost zvířat dostává díky této niterné expresi další rozměr. Hanák 

nám ve svých pracích nezprostředkovává jen přírodu, která se přes jeho paměť dostává na 

stránkách sériově vyráběné knihy dál, ale také sám sebe, své doteky, rýhy svých nehtů, 

otisky prstů. Divokost zvířat, ale i divokost jeho vlastního umění je to, co činí tvorbu Mirko 

Hanáka tak výjimečnou a proslulou jak doma, tak i v zahraničí.  
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11.  Zastoupení ve sbírkách 
 

Moravská galerie v Brně 

Národní galerie v Praze 

Okresní galerie, Havlíčkův Brod 

Památník národního písemnictví 

Vlastivědné muzeum v Šumperku 

 

12.  Seznam výstav 

 

Autorské výstavy 
 

1969 

Samostatná výstava  

Olomouc 

 

1970 

Samostatná výstava 

Berlín 

 

1971 

Samostatná výstava  

Bagdád 

 

1971/06/17 - 1971/07/08  

Mirko Hanák: Obrazy a ilustrace 

Galerie Dílo, Olomouc 

 

1972/11/02 - 1972/12/03  

Mirko Hanák 

Galerie Václava Špály, Praha 
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1973  

Mirko Hanák: Výběr z ilustrační tvorby 

Středočeská galerie, Praha 

 

1979/02 - 1979/03  

Mirko Hanák: Výběr z ilustrační tvorby 

Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 

 

1985/09/05 - 1985/10/20 

Mirko Hanák: Ilustrace knih pro děti a mládež 

Oblastní galerie v Liberci, Liberec 

 

Společné výstavy 
 

1955/03/25 - 1955/04/24 

II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava 

Alšova síň Umělecké besedy, Praha 

 

1955/12 - 1956/02 

Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace 

Palác Kinských, Praha 

 

1959/12/13 - 1960/02/15 

4. přehlídka československého výtvarného umění, 

Praha 

 

1965/03 

Umění a knižní obálka 

Okresní lidová knihovna, Náchod 
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1965/08/27 - 1965/09/05 

Moderní ilustrace dětské knihy 

Galerie Československý spisovatel, Praha 

Zastoupeni ilustrátoři: Vladimír Fuka, Mirko Hanák, Kozo Kakimoto, Jan Lenica, Ulf Löfgren, 

Zdeněk Sklenář, Karel Svolinský, Jiří Trnka ad. 

 

1966/06/24 - 1966/09/20 

2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace,  

Dům pánů z Kunštátu, Brno 

 

1967 

Bienále ilustrací v Bratislavě 

 

1967-1970 

každý rok účast na knižním veletrhu v Bogloni 

 

1967/04/15 - 1967/05/13 

Ilustrace dětské knihy,  

Okresní knihovna, Třebíč 

 

1968/03/22 - 1968/05/04 

Tsjechoslowaakse grafici,  

Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag, Holandsko 

 

1968 

Výstava československých knih 

Moskva 

 

1969 

Bienále ilustrací v Bratislavě 

 

1969  

Nejkrásnější knihy roku 1968 

Památník národního písemnictví, Praha 
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1969/01/14 - 1969 

Mateřídouška a Sluníčko vesničkám SOS 

Malá galerie Československého spisovatele, Praha 

 

1970 

Nejkrásnější knihy roku 1969 

Památník národního písemnictví, Praha 

 

1971 

Nejkrásnější knihy roku 1970 

Památník národního písemnictví, Praha 

 

1971/07 - 1971/09 

Výstava ze současné české ilustrace 

Památník národního písemnictví, Praha 

 

1971/12/17 - 1972/01 

Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971) 

Jízdárna Pražského hradu, Praha 

 

1972/04 - 1972/05 

Výstava ze současné české ilustrace 

Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem 

 

1974/03 - 1974/04 

Knižní ilustrace Artie 1953-1973 

Středočeská galerie, Praha 

 

1977/10 

Nejhezčí dětem 

Galerie výtvarného umění, Cheb 
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1980/09/23 - 1980/10/12  

Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti 

Galerie Československý spisovatel, Praha 

 

1984  

Sto let české dětské knihy 

Dům umění, Opava 

 

1988/02/18 - 1988/04/03 

Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů 

Mánes, Praha 

 

1997/03/08 - 1997/04/27 

Das tschechische Plakat der sechziger Jahre 

Rosgartenmuseum, Kostnice 

 

1997/06/05 - 1997/08/17 

Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno 

 

2002/06/18 - 2002/10/20 

Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. stolet 

Moravská galerie, Brno 

 

2003/01/09 - 2003/02/09 

Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století 

Mánes, Praha 

 

2003/05/08 - 2003/06/14 

World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition,  

Czech Centre New York, New York 

 

2003/12/15 - 2003/12/19 

World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition 
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Czech Centre London, Londýn 

 

2004/01/23 - 2004/04/18 

World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition 

Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles 

 

2004/02/09 - 2004/03/04 

Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia,  

České kultúrné centrum, Bratislava 

 

2004/04/27 - 2004/05/29 

Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert,  

Tschechisches Zentrum Dresden, Drážďany 

 

2004/06/12 - 2004/06/26  

World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition 

Consulate General of the Czech Republic, Hongkong 

 

2004/06/25 - 2004/09/19 

Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století 

Galerie umění, Karlovy Vary 

 

2004/07/09 - 2004/10/03  

Showtime: A Century of the Czech Film Posters,  

Museu de Arte de Macau, Macao 

 

2015/07/02 - 2015/08/30 

Filmový plakát a kniha 

DOX, Malá věž, Praha 
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13.   Seznam vydaných děl 
 

1951 

SALTYKOV-ŠČEDRIN Michail Jevgrafovič, Bajky, SNDK, Praha, edice Knižnice pro střední 

školy 

SIMONOV Konstantin Michajlovič, Hrdinství kapitána Saburova, SNDK, Praha, edice 

Knižnice pro národní školy 

SKREBICKIJ Georgij Aleksejevič, Lovcovy povídky, SNDK, Praha, edice Knižnice pro 

národní školy 

ŠVARC Jevgenij Lvovič, FREZ Ilja, Náš závod, SNDK, Praha, edice Knižnice pro národní 

školy 

VOLANSKÁ Hela, Tajemství, SNDK, Praha, edice Knižnice pro střední školy 

 

1952 

JIRÁSEK Alois, Kozák a Turek a jiné povídky, SNDK, Praha, edice Knižnice pro národní 

školy 

NĚMCOVÁ Božena, Pohádky Boženy Němcové, uspořádala Eva Kaslová, SNDK, Praha, 

edice Knižnice pro národní školy 

PRIŠVIN Michail Michajlovič, Zlatý luk, SNDK, Praha, edice Knižnice pro národní školy 

 

1953  

NOVÝ Karel, Rybaříci na Modré zátoce, SNDK, Praha, edice Knižnice pro národní školy 

 

1954 

ARAMILEV Ivan, Lovecké povídky, Svět sovětů, Praha 

KRYLOV Ivan Andrejevič, Bajky, SNDK, Praha, edice Knižnice pro národní školy 

STEHLÍK Ladislav, Na rybníce, SNDK, Praha 

 

1955 

ARAMILEV Ivan, Lovecké povídky, Svět sovětů, Praha, reedice titulu z roku 1954 

ARAMILEV Ivan, Pol’ovníkové poviedky (Lovecké povídky), Svet socialismu, Bratislava, 

reedice titulu z roku 1954 

BIANKI Vitalij Valentin, Dobrodružné lovy, SNDK, Praha 

NOVÝ Karel, Rybaříci na Modré zátoce, SNDK, Praha, reedice titulu z roku 1953 
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VRBA Jan, Toulky přírodou, SNDK, Praha 

 

1956 

BIANKI Vitalij Valentin, Kontrmelec a jiné povídky, SNDK, Praha 

MIKULA Alois, Jelen Švihlík, SNDK, Praha, edice Živé prameny 

 

1957 

HÁLEK Vítězslav, Poldík rumař a jiné povídky, SNDK, Praha 

NOVÝ Karel, Eisvögel in der blauen Bucht (Rybaříci na Modré zátoce), Der 

Kinderbuchverlag, Berlín, NDR, reedice titulu z roku 1953 

STEHLÍK Ladislav, La balta (Na rybníce), Editura Tineretului, Bukurešť, reedice titulu z roku 

1954 

 

1958 

BIANKI Vitalij Valentin, Kotrmelec a jiné povídky, SNDK, Praha, reedice titulu z roku 1956 

NOVÝ Karel, Rybaříci na Modré zátoce, SNDK, Praha, reedice titulu z roku 1953 

PEROVSKAJA Olga Vasiljevna, Tygřík Vaska, SNDK, Praha 

SLADKOV Nikolaj Ivanovič, Medvědí hůrka a jiné povídky o zvířátkách, Svět sovětů, Praha 

VRBA Jan, Toulky přírodou, SNDK, Praha, reedice titulu z roku 1955 

 

1959 

PRIŠVIN Michail Michajlovič, Zlatý palouk, SNDK, Praha 

SETON Ernest Thompson, Zálesák Rolf, Mladá léta, Bratislava 

 

1960  

BÖSSER Bedřich, Mys dobré naděje, Z dvanácti dobrodružných novel, SNDK, Praha 

ČECHOV Anton Pavlovič, Step, SNDK, Praha, edice Studánka 

Z lesů a plání, Sovětské lovecké povídky, Státní zemědělské nakladatelství, Praha, edice 

Lesnická knihovna 

 

1961  

LHOTOVÁ Dagmar, SLABÝ Z. K., Vyzvání na cestu, encyklopedie současné české poezie, 

SNDK, Praha 

MORIC Rudo, Z poľovníckej kapsy, Slovenský spisovatel, Bratislava 
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PAZOUREK Vladimír, Šelmy hledají domov, SNDK, Praha 

PRIŠVIN Michail Michajlovič, Na lovu, SNDK, Praha 

ROUBAL Jindřich, ZIMA Karel, Zoologie pro 6. ročník ZDŠ, Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha 

 

1962 

TOMEČEK Jaromír, Admirál na Dyji, SNDK, Praha 

MORIC Rudo, Z mislivskogo rižka (Z poľovníckej kapsy), Seržavne vidavnictvo ditjačoj 

literaturi, Kyjev, reedice titulu z roku 1961 

 

1963  

BÖSSER Bedřich, Mys dobré naděje, Z dvanácti dobrodružných novel, SNDK, Praha, 

reedice titulu z roku 1960 

GIPSON Fred, Zrzoun, SNDK, Praha 

NOVÝ Karel, Potulný lovec, SNDK, Praha 

NOVÝ Karel, Rybaříci na Modré zátoce, SNDK, Praha, reedice titulu z roku 1953 

PAZOUREK Vladimír, Šelmy hledají domov, SNDK, Praha, reedice titulu z roku 1961 

PLUDEK Alexej, Horami jde březen, SNDK, Praha, edice Střelba 

ROUBRAL Jindřich, ZIMA Karel, Zoologie pro 6. ročník ZDŠ, Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha, reedice titulu z roku 1961 

ROUBRAL Jindřich, ZIMA Karel, A’llattan 6, Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 

Bratislava, reedice titulu z roku 1961 

TOMEČEK Jaromír, Vuí se směje, SNDK, Praha 

Pták Ohnivák a liška Ryška, SNDK, Praha, edice Korálky 

 

1964 

ARGUNOVOVÁ Nora, Medvídek vo vlaku, Mladá léta, Bratislava 

BENDOVÁ Krista, Trnky brnky na ty hrnky, SNDK, edice Sedmikrásky 

SETON Ernest Thompson, Zálesák Rolf, Mladá léta, Bratislava, reedice titulu z roku 1959 

ROUBRAL Jindřich, ZIMA Karel, Zoologie pro 6. ročník ZDŠ, Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha, reedice titulu z roku 1961 
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1965 

MORIC Rudo, Z myslivecké brašny, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, reedice titulu 

z roku 1961 

PEROVSKAJA Olga Vasiljevna, Tygřík Vaska, SNDK, Praha, Klub mladých čtenárů, reedice 

titulu z roku 1958 

PLUDEK Alexej, Přez hory dźe nalěćo (Přes hory jde březen), Ludowe nakladnistwo, 

Budyšín 

ROUBRAL Jindřich, ZIMA Karel, Zoologie pro 6. ročník ZDŠ, Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha, reedice titulu z roku 1961 

ROUBRAL Jindřich, ZIMA Karel, A’llattan 6, Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 

Bratislava, reedice titulu z roku 1961 

TOMEČEK Jaromír, Stříbrný lipan, SNDK, Praha 

TOMEČEK Jaromír, Neklid, Československý spisovatel, Praha 

 

1966 

BENDOVÁ Krista, Fiedel didel geigenliedel (Trnky brnky na ty hrnky), Werner Dausien, 

Artia, Praha 

BENDOVÁ Krista, Perhonen, hassu varpunen (Trnky brnky na ty hrnky), 

Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinky, Artia, Praha 

BENDOVÁ Krista, Trnčik cvetik šumski venčik (Trnky brnky na ty hrnky), Mlado porolexie, 

Bělehrad 

BENDOVÁ Krista, Et patati et patata (Trnky brnky na ty hrnky), Gründ-Paris, Paříž, Artia, 

Praha 

BOUHUYS Mies, Alle Vogels vliegen, Uitgeversmaatschappij, Haarlem, Artia, Praha 

HANÁK Mirko, Moje zvířátka, SNDK, Praha 

HANÁK Mirko, Moje zwierzatka (Moje zvířátka), SNDK, Praha, pro Československé kulturní 

středisko ve Varšavě 

MORIC Rudo, Z poľovníckej kapsy, Slovenský spisovatel, Bratislava, Klub mladých čtenářů 

ROUBRAL Jindřich, ZIMA Karel, Zoologie pro 6. ročník ZDŠ, Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha 

ŘÍHA Bohumil, Divoký koník Ryn, SNDK, Praha 

SALTEN Félix, Bambi, Mladá léta, Bratislava 

TOMEČEK Jaromír, Smaragdové stopy, SNDK, Praha 

Stolní kalendář pro rok 1967 
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Malý měsíční nástěnný kalendář, Obchodní tiskárny Kolín 

 

1967 

BENDOVÁ Krista, Fiedel didel geigenliedel (Trnky brnky na ty hrnky), Werner Dausien,  

Hanau, Artia, Praha 

HANÁK Mirko, My animals (Moje zvířátka), Brockhampton Press, Leicester, SNDK, Praha 

HANÁK Mirko, A mi a’llataink  (Moje zvířátka), SNDK, Praha 

HANÁK Mirko, Bêtes… nous amies! (Moje zvířátka), Georges Ventillard, Paříž, SNDK, 

Praha 

HANÁK Mirko, Meine lieben Freunde die Haustiere, SNDK, Praha 

LONDON Jack, Bílý tesák, SNDK, Praha 

LONDON Jack, Bílý tesák, SNDK, Praha - anglicky? 

MORIC Rudo, Kukučia rozprávka, Mladá léta, Bratislava 

MORIC Rudo, Priča o kukavici (Kukučia rozprávka), Mlado pokolenie, Bělehrad, Mladá léta, 

Bratislava 

MORIC Rudo, A kakukk ureséje (Kukučia rozprávka), Mladá léta, Bratislava 

MORIC Rudo, Wenn der Kuckuck ruft (Kukučia rozprávka), Arena Verlag Georg Popp, 

Würrburg, Mladá léta, Bratislava 

MORIC Rudo, Srnka s červenými hviezdičkami, Mladé léta, Bratislava 

NOVÝ Karel, The Kingsfishers (Rybaříci na Modré zátoce), Brockhampton Press, Leicester, 

SNDK, Praha 

NOVÝ Karel, Rybaříci na Modré zátoce, SNDK, Praha, Klub mladých čtenářů 

NOVÝ Karel, Der Fischer von der Blauen Buckl (Rybaříci na Modré zátoce), Franckh'sche 

Verlagshandlung, Stuttgart, SNDK, Praha 

ROUBRAL Jindřich, ZIMA Karel, Zoologie pro 6. ročník ZDŠ, Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha 

TOMEČEK Jaromír, Marko, SNDK, Praha, Klub mladých čtenářů 

TOMEČEK Jaromír, Marko, der Wilderer, Kosmos, Franckh'sche Verlagshandlung, 

Stuttgart, SNDK, Praha 

TOMEČEK Jaromír, Admirál na Dyji, SNDK, Praha 

Nástěnný kalendář 1968, česká verze, SNDK, Praha 

Nástěnný kalendář 1968, anglická verze, SNDK, Praha 
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1968 

BENDOVÁ Krista, Fiedel didel geigenliedel (Trnky brnky na ty hrnky), Werner Dausien,  

Hanau, Artia, Praha 

BENDOVÁ Krista, Sing a song of everything (Trnky brnky na ty hrnky), Paul Hamlyn, 

London, New York, Sydney, Toronto, Artia, Praha 

HANÁK Mirko, Zvířátka z lesa, SNDK, Praha 

LONDON Jack, Skriet fran vildmarken och Varghunden, Artia, Praha, Folket i bildsförlag, 

Stockholm 

LUKEŠOVÁ Milena, Bačkůrky z mechu, SNDK, Praha 

NOVÝ Karel, The Kingsfishers (Rybaříci na Modré zátoce), Funk and Wagnalls, New York, 

SNDK, Praha 

NOVÝ Karel, Eisvögel (Rybaříci na Modré zátoce), Altberliner Verlag, Berlín, SNDK, Praha 

NOVÝ Karel, Potulný lovec, SNDK, Praha 

PAZOUREK Vladimír, Šelmy hl’adajú domov, Vydavatel’stvo politickej literatúry v edici pre 

mládež, Bratislava 

ROUBRAL Jindřich, ZIMA Karel, Zoologie pro 6. ročník ZDŠ, Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha 

SALTEN Félix, Bambiho rodinka, Mladé léta, Bratislava 

TOMEČEK Jaromír, Jan und die Tiere (Admirál na Dyji), Kosmos, Franckh'sche 

Verlagshandlung, Stuttgart, SNDK, Praha 

TOMEČEK Jaromír, Vuí se směje, SNDK, Praha 

WILSON Barbara Ker, Animal Folk Tales, Paul Hamlyn, Londýn 

 

1969 

d’AULNOY Marie, VLADISLAV Jan, Der blaue Vogel, Artia, Praha 

BENDOVÁ Krista, Nip nap naese mor skal laese (Trnky brnky na ty hrnky), Lademann, 

Dánsko, Artia, Praha 

MORIC Rudo, Ako vretenica kl’ukatá o chvost přišla, Mladá léta, Bratislava 

MORIC Rudo, Aus des Försters Tasche, Der Kinderbuchverlag Berlin 

MÜLLER Jaroslav, ROBENEK Zdeněk, Lovy beze zbraní, Profil, Ostrava 

NOVÝ Karel, A kóbor vadész (Potulný lovec), Madách, Bratislava 

ROUBRAL Jindřich, ZIMA Karel, Zoologie pro 6. ročník ZDŠ, Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha 
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ŘÍHA Bohumil, Das wilde Pferdchen Ryn (Divoký koník Ryn), Kosmos, Franckh'sche 

Verlagshandlung, Stuttgart, Albatros, Praha 

WILLIAMSON Henry, Vodní poutník Tarka, Albatros, Praha, Klub mladých čtenářů 

Mirko Hanák 1970, nástěnný kalendář na rok 1970, Obchodní tiskárny, Kolín 

Nástěnný kalendář Státního nakladatelství dětské knihy na rok 1970, SNDK, Praha 

Bunter Mirko-Hanak-Kalender, Kosmos, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 

 

1970 

d’AULNOY Marie, L’oiseau bleu, E’ditious des deux coqs d’or, Paříž, Aria, Praha 

d’AULNOY Marie, The Bluebird, Hamlyn, London, New York, Sydney, Toronto, Artia, Praha 

MORIC Rudo, Z poľovníckej kapsy, Slovenský spisovatel, Bratislava, Klub mladých čtenářů, 

reedice titulu z roku 1966 

MORIC Rudo, HANÁK Mirko, Sternchen, Verlag der Neugeuer Press, Bad Goisern 

VRBA Jan, Bažantnice a jiné obrázky z přírody, Československý spisovatel, Praha 

Bunter Mirko-Hanak-Kalender, Kosmos, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart  

 

1971 

LONDON Jack, Bílý tesák, Albatros, Praha, Klub mladých čtenářů 

d’AULNOY Marie, VLADISLAV Jan, Der blaue Vogel, Artia, Praha 

KLEMENTOVÁ Dagmar, Šípková Růženka 

Bunter Mirko-Hanak-Kalender, Kosmos, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 

 

1972 

MORIC Rudo, Pohádky z lesa 

 

1976 

HANÁK Mirko, ŠTÍPLOVÁ Ljuba, Co si povídají zvířátka v noci 

 

1977 

ŠAJNER Donát, Kde louky nejvíc voní 

 

1983 

TOMEČEK Jaromír, Ptačí příběhy 

LUKEŠOVÁ Milena, Motýl pro tebe 
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14.  Seznam ocenění 
 

1958 

Nejkrásnější kniha ČSSR 

Praha 

 

1963  

Mezinárodní výstava filmového plakátu219 

Versailles 

 

1967  

diplom za ilustrace ke knize Bohumila Říhy Divoký koník Ryn 

mezinárodní výstava Moskva 

 

1967 

Cena mezinárodního knižního veletrhu220 

Bologna 

 

1968 

Cena mezinárodního knižního veletrhu221 

Bologna 

 

1968 

Nejkrásnější kniha ČSSR 

Praha 

 

1968 

Cena 

Cittá di Carole222 

 

                                                
219 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999, 60 
220 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999, 60 
221 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999, 60 
222 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999, 60 
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1969 

Nejkrásnější kniha ČSSR 

Praha 

 

1970 

Nejkrásnější kniha ČSSR 

Praha 

 

1970 

Cena nakladatelství Albatros za ilustrace ke knize H. Williamsona Vodní poutník Tarka 

Praha 

 

1972  

Cena ministerstva kultury223 

Praha 

 

1974 

Cena Marie Majerové224 

Praha 
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223 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999, 60 
224 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999, 60 
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