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Anotace
Práce „Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)“ se zabývá celkovou grafic-

kou podobou významného literárního časopisu Plamen, vydávaného mezi lety 1959-1969. Za-

znamenává rozličné prvky písma a sazby – druhy písem použitých pro text i pro titulky, sazbu 

prozaického textu, poezie i zábavních rubrik. Popisuje, analyzuje a kategorizuje pestrou škálu 

typografických řešení titulků a obálek časopisu. Významnou výzkumnou součástí práce je seznam

reprodukovaných umělců v průběhu vydávání časopisu a závěry vyvozené z tohoto seznamu, 

které ukazují přístup Plamene k výtvarnému umění. Práce si všímá fyzických vlastností časo-

pisu a omezení vyplývajících především z technologických možností doby, včetně kvality papíru, 

formátu stránky nebo použití barevného tisku. Srovnává vzhled časopisu s jinými současnými 

periodiky stejného zaměření. Z dílčích prvků nabízí přehled grafické podoby Plamene, vytváří

obraz jeho vývoje, ukazuje koncepční jednotu úpravy jeho hlavního typografa Oldřicha Hlavsy a 

porovnává rozdílnost přístupu navazujícího grafika Ivana Urbánka.

Klíčová slova
Typografie, grafický design, literární časopis, české umění, 60. léta, úprava časopisu.



Annotation
The thesis „Typography of the literary magazine Plamen (1959-1969)“ concerns itself with the 

overall graphical appearance of the important Czech literary magazine Plamen, published in the 

years 1959 to 1969. It notes the various elements of the types and the typesetting – the fonts 

used for texts and for titles, the typesetting of prose, poetry and entertainment pages. The paper 

describes, analyses and categorises myriad typographical solutions of titles and of the magazine‘s 

covers. An important part of the research is the list of artists whose work was published during 

the magazine‘s existance and the conclusions drawn from this list that show Plamen‘s attitude 

towards the visual arts. The paper further notes the physical characteristics of the magazine and 

the limitations caused most of all by the technological possibilities of the period, including the 

quality of paper, the page format and the use of coloured printing. It gives a perspective of the 

magazine‘s appearance by comparing it with other contemporary literary magazines. The paper 

offers an overview of the graphical appearance of Plamen from all the assessed components, it 

builds an understanding of the magazine‘s development and it shows the conceptional unity of 

the main typographer Oldřich Hlavsa‘s design and compares the difference of approach of his 

successor Ivan Urbánek.
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1 ÚVOD

„Výrazným a v mnoha ohledech profilovým časopisem se na samém počátku šedesátých let stal

PLAMEN...“ píše se v třetím díle Dějinách české literatury 1945-1989 Pavla Janouška (Janoušek, 

2008, s. 70).

Plamen, vydávaný v letech 1959 až 1969 Svazem československých spisovatelů, jistě patří 

mezi významné časopisy české (nejen) literární inteligence tehdejší doby. Na jeho 19 984 strán-

kách ve 117 číslech se tiskly texty mnoha velkých jmen české literatury – namátkou Vladimír Ho-

lan, Ludvík Aškenazy, Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký, Arnošt Lustig, Václav Havel a mnoho 

mnoho dalších. Tiskly se překlady autorů, básníků, filozofů a teoretiků zahraničních od Voltaira

po Ezru Pounda a Bertolta Brechta. Na tyto stránky se ovšem tiskly, a na to se mnohdy zapomíná, 

především litery. Grafická podoba textu zprostředkovává a de facto určuje jeho vnímání čtenářem.

Grafická podoba Plamene, dílo zejména osobitého typografa Oldřicha Hlavsy (o němž nutně bude

také řeč), byla z hlediska české typografie neméně důležitá než byl jeho obsah pro kruh literární.

Tato práce nechce nijak hodnotit účinek časopisu na jeho čtenáře a na českou společnost, ný-

brž prozkoumat, popsat (slovy i obrazem)* a zanalyzovat způsoby, jakými pracuje s textem, s ti-

tulky, s obrazovým materiálem, s obálkou a s vizuální koncepcí časopisu jako celek. Jedná se 

tedy o kvalitativní analýzu prováděnou v rámci kompletního archívu Plamene – tento přístup je 

umožněn stylovou jednotou, kterou si časopis po jedenáct let své existence zachoval (vývojové 

tendence časopisu, byť relativně malé, jsou také předmětem této práce).

* Obrazové reprodukce v této práci jsou zmenšeny oproti původní velikosti v poměru od 2:3 (dvoutřetinová veli-
kost), přes 1:2 (sazba na polovinu obrazce), po 1:3 (pravý sloupec). Některé ilustrace (ukázky písem) jsou pone-
chány v původní velikosti.
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2 TYPOGRAFIE ČASOPISU PLAMEN

„Měsíčník pro literaturu, umění a život“, především ale měsíčník pro typografické hrátky Oldři-

cha Hlavsy – tak se jeví literární časopis Plamen z pohledu grafického. Oldřich Hlavsa upravoval

časopis od jeho vzniku až do březnového čísla 1967 a nadále zůstal v redakční radě do zániku 

Plamene v květnu 1969 – v době, kdy zodpovědnost za grafickou podobu Plamene převzal Ivan

Urbánek. 

O Hlavsově působení píše Jiří Šetlík: 

„Důležitou dílnou se pro něj stala úprava měsíčníku Plamen, konkrétně v poměru 

k písmům, zalomení ilustrací, rozvrhu sazby a využití vztahu mezi vnější a vnitřní 

tváří jednotlivých čísel. Vzbuzovala ohlas kladný i zatracující.“ (Jiří Šetlík, in Zhibo, 

2005, s. 17)

Hlavsova koncepce je osobitá, autorská, odvážná, nápadná i nápaditá – nese znaky avantgardy. 

Přes podobnost s tímto uměleckým směřováním především třicátých let 20. století má Hlavsa 

jinou motivaci, podle slov Josefa Javůrka v roce 1970:

„Hlavsovým základním estetickým stavebním prvkem je litera – písmeno, jeho tahy 

a konstrukce. Spojováním, řazením vedle sebe, vytváří estetický celek, založený na 

působení každé své jednotlivé části. To jsou však principy tradiční typografie. Je

tedy klamné spojovat jeho tvorbu s tvorbou typografické avantgardy […] Je to spor

akcidenčního typografa s typografem knižním, je to spor typofila, který vychutnává

estetickou hodnotu jednotlivých typů, s typografem, který slouží sdělení. V tomto 

sporu nevyhrává ani první, ani druhý.“ (Josef Javůrka, in Zhibo, 2005, s. 7)

Se svými až 176 stranami1 s množstvím textů odborných, prozaických, dramatických i básnic-

kých, s řadou ilustrací i samostatných obrazových materiálů nabízel Plamen mnoho prostoru a ši-

roké pole působnosti. Různorodý přístup nejen k jednotlivým žánrům literatury, ale také v rámci 

žánrů, je úkazem umělecké stránky grafika. Praktická nutnost dobré čitelnosti a přehlednosti,

technologická omezení a velký rozsah práce si pak vynutily vysokou řemeslnou úroveň a určité 

kompromisy – toto skloubení, „spor akcidenčního typografa s typografem knižním“, bude také 

dílčím tématem každé z následujících kapitol rozebírajících jednotlivé aspekty grafické podoby

Plamene. 

1 Počet stran se často liší. Čísla 59/1-4; 67/1-12; 68/1-5, 9, 11, 12; 69/1-5 mají 160 stran. Čísla 62/7-12, 63/1, 3, 8, 
9, 10, 11 a 12 a 64/2, 3, 6, 7 a 9 mají stran 168, zbytek pak 176 stran. (Pozn.: Pro jednoduchost jsou čísla Plamene 
v této práci popisována ve tvaru „[poslední dvojčíslí roku]/[číslo]“.)
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2.1 CELKOVÝ VZHLED A VÝVOJ

Úprava každého časopisu vyžaduje celkovou koncepci. Vladislav Najbrt v knize Redaktor v tis-

kárně píše:

„Každý časopis musí mít základní grafickou koncepci, […] počínaje hlavičkou a zna-

kem titulu, číslováním a obálkou, řešení základní sítě pro stálé rubriky, text, ilustrace, 

paginaci a titulky běžné strany, stanovení výběru písem a možných kombinací, uplat-

nění barvotisku a celkovou barevnou koncepci, zásady otiskování a úpravy všech 

druhů inzerce, koncepci fotografie a kreslených ilustrací a všechny další výrazové

prvky včetně vizuální komunikace pro čtenáře.“ (Najbrt, 1979, s. 24)

Prvků grafického designu je mnoho, Najbrt jich ve svém strohém výčtu vyjmenuje celou řadu.

Některé spolu úzce souvisí, jiné jsou víceméně samostatnými částmi celku. Pro účel analýzy 

Plamene budou rozděleny do čtyř okruhů: písmo, sazba, titulky a ilustrace. Obálka – vnější tvář 

časopisu – je řešená ve vlastní kapitole. Nejprve však několik slov o celistvosti.

Podle silně politicky zatížené příručky Základy grafické úpravy periodik od Miroslava Hlad-

kého a Jana Bartáka, která velmi dobře ilustruje politicky žádoucí (a tedy podporovaný) přístup 

k typografii v době před a kolem jejího vydání roku 1981:

„Stylová jednota vyžaduje dodržování charakteristické podoby grafické úpravy,

zvolené pro optický vzhled novin nebo časopisu, jednotně v celém listě při do-

držování grafických pravidel.“ (Hladký a Barták, 1981, s. 45) (zvýraznění je pů-

vodní)

Tato poučka je na následujících stránkách Základů rozvedena a upřesňována dodatečnými vý-

roky, hodnotícími jednotlivé typografické aspekty:

„Není vhodné, aby některé stránky měly jeden charakter grafického pojetí a jiné

stránky byly lámány ve zcela jiném duchu.“ (o. c., s. 48)

„[…]není bez důležitosti dodržování ustáleného charakteru umísťování stálých rub-

rik.“ (o. c., s. 48)

„Významným přínosem pro stylovou jednotu grafické úpravy novin může být vhodný

výběr titulkového písma. […] Pro získání pestrosti není nutné kombinovat mnoho 

druhů písma.“ (o. c., s. 49)
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S některými z pouček Základů se Hlavsova úprava víceméně ztotožňuje – pokud jde o umístění 

„stálé rubriky“ – v Plameni jí je Zápisník, šestnáctistránková rubrika obsahující kratší texty ak-

tuální publicistiky a vybrané drobné zprávy z kulturního dění. Zařazena je téměř beze změny 

a s dlouhodobě jednotnou stylovou úpravou, a to: ročníky 59-63 na stránkách 129-144 a ročníky 

64 až 68 na posledním archu (posledních šestnáct stran, buď s. 145-160, nebo s. 161-176).2

Plamen také dodržuje jednotný (respektive ucelený) výběr titulkových písem pro celý list. V 

každém díle je použito obvykle kolem čtyř až šesti různých titulkových písem, která jsou dále 

zpestřována variantními řezy, velikostmi i barvami – vzhledem k vysokému počtu titulků v kaž-

dém čísle (řádově kolem stovky) to je ucelený koncept (více viz kapitoly 2.2 Písmo a 2.5 Ti-

tulky). 

Nutno však dodat, že ačkoliv v teoretické rovině se Hlavsa řídí podle stejných základních 

ideí jako Hladký a Barták, jejich praktická aplikace v časopisu Plamen je ve značném rozporu se 

striktním konstruktivistickým „marxisticko-leninským“ přístupem komunistické ideologie.

Plamen je však naopak velmi ucelený ve své úplné grafické koncepci. Jelikož tato koncepce je

postavená na variabilnosti a volnosti v konkrétních ohledech, může si dovolit udržet stejný vzhled 

po dobu jedenácti let, od prvního do posledního ročníku, aniž by ztratil vizuální zajímavost.

Současně však platí, že ne všechna čísla jsou co do nápaditosti a různorodosti rovnocenná – ať 

už počtem písem, sazbou či zpracováním titulků a obálky mohou být jednodušší, přímočařejší, 

mohou pouze beze změn opakovat předchozí návrhy.

2.1.1 Rozdíly v úpravě Hlavsy a Urbánka
Očekávaný vývojový zlom nastane číslem 67/4, kdy úpravu Pla-

mene přebírá Ivan Urbánek (jehož kresby se v Plameni předtím 

hojně uplatňovaly – viz podkapitolu 2.5.1).3 Zlom je skutečně 

především ve vývoji, nikoliv v konceptu samotném. V prvních 

dalších číslech k žádné změně nedochází – v tom právě spočívá 

rozdíl. Urbánek velice rozumně (a dovedně) pokračuje s hlav-

sovskou typografií, jak v sazbě, tak v titulcích – využívá růz-

ných předchozích metod ozvláštnění titulků, především však ty 

střídmější, obyčejnější varianty (s rámečkem, velké písmo se 

zajímavou kresbou – viz 2.4). 

1 / Typografická hrátka I. Urbánka
(68/3 s. 69).

2 / Hlídka Jana Palacha (69/2 s. 32).

2 Poslední ročník (1969) Zápisník neobsahuje.
3 Oldřich Hlavsa však zůstává časopisu nablízko jako člen redakční rady 

a lze předpokládat, že s ním Ivan Urbánek řadu koncepčních záležitostí 
konzultoval. Jediné číslo Plamene, ve kterém Hlavsa uveden není, je po-
slední (69/5), kde ve zkrácené tiráži chybí členové redakční rady.
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Nové prvky začíná užívat až od čísla 68/1, kdy si jako převažující titulkové písmo oblíbí kur-

zivní Falstaff, v dalších vydáních tento směr rozpracovává, v čísle 68/3 kombinuje obří písmena 

Falstaff s Publicem obyčejné velikosti (obr. 1) a nadpis rubriky „devaterník“ přetahuje přes tři 

stránky. O měsíc později vyrobí ze dvou písmen titulku ozdobný grafický slitek (obr. 34). V září

téhož roku kupí písmena na hromadu (obr. 27). Od čísla 69/2 sází zvláštní rubriku „Hlídku Jana 

Palacha“ do tvaru hořící svíčky (obr. 2).4 

Přesto platí, že Urbánek neexperimentuje tolik jako Hlavsa. Když přijde s novou grafickou

myšlenkou, používá ji následně v ustálené podobě. Celkově je grafická podoba Plamene u Ivana

Urbánka o trochu klidnější, ale stále velmi rozrůzněná.

2.1.2 Fyzické vlastnosti
Jako fyzické vlastnosti časopisu lze označit rozsah, formát stránky, materiál papíru, vlastnosti 

tiskové barvy (barevnost) a druh vazby.

Rozsah (počet stran) byl popsán už v úvodu této kapitoly, zde tedy jen stručné shrnutí: 160, 

168 či 176 stran, liší se ročník od ročníku a někdy i číslo od čísla.

Formát stránky je 16,2×24 cm, přičemž obálka je přibližně o 2 mm širší a 4 mm vyšší. Veli-

kost odpovídá formátu B5 a není pro svoji dobu nezvyklá – v rozsáhlé příručce Od rukopisu ke 

knize a časopisu Jaroslava Šaldy je tento časopisecký formát s číselným označením 10 dokonce 

uváděn jako jeden z normových v zemích RVHP (Šalda, s. 198). Plamen ztrácí téměř centimetr ze 

základní šířky B5 (17 cm) – příčinou jsou produkční důvody, především odfrézování hřbetu při 

lepení vazby.

Papír je, stejně jako u všech československých periodik té doby, hrubý a nebělený5. Výjimečně 

je použit barevný papír – pro sekci Zápisník (viz výše) o rozsahu jednoho archu, tj. šestnácti strá-

nek – z praktických technických důvodů, Zápisník obsahoval aktuální informace, k tisku se proto 

připravoval v pozdějším termínu, tiskl se zvlášť, a proto bylo možno použít odlišného papíru. 

Této možnosti využil Hlavsa zřetelně v číslech 65/1-6, kdy byl zápisník tištěný na purpurovém 

papíře různého odstínu a světlosti (obr. 3). V dalších číslech až do svého konce v prosincovém 

vydání 1968 se Zápisník objevoval na papíře více či méně světle zelené barvy.

4 Hlídka Jana Palacha je v číslech 69/2-4 pravidelně na straně 32. U posledního čísla Plamene (69/5) není možno s 
jistotou určit, zda rubrika byla přítomná nebo ne – v květnovém vydání totiž chybí první dvojarší (s. 1-32), aniž 
by byla porušená vazba, a to i v archivních kopiích v Národní knihovně. Jedná se tedy evidentně o cenzurní pří-
kaz, který tuto část vydání přikázal odstranit před fyzickou kompletací (spolu s obsahem a tiráží na první straně 
– autorství poslední obálky Plamene je též nejasné, viz příloha č. 1).

5 Podle klasifikace v rozsáhlé příručce Od rukopisu ke knize a časopisu Jaroslava Šaldy je to dřevitý papír (s obsa-
hem dřevoviny 65 % a více), používaný v dřívější době právě pro masový periodický tisk. (Šalda, 1983, s. 323)
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Přestože je základní barva papíru z praktických důvodů 

daná, objevují se zřídka ale občas stránky celobarvené6 – nepře-

kvapí, že nejčastěji v proměnlivých odstínech červené (řídčeji 

též v dalších barvách). Použití červené barvy není jen politickou 

záležitostí (spíš by se dalo říct, že oblíbenost rudé pro komu-

nisty i pro tiskaře vychází z jedné stejné vlastnosti): červená je 

výrazně odlišná jak od černé (základní barvy tisku), tak od bílé 

(„světla“ papíru). Jak píše Bohuslav Blažej:

„V kontrastu s černou barvou je už z historie nej-

běžnější jasně červená.“ (Blažej, 1990, s. 87)

Základní a naprosto převažující tiskovou barvou je černá, která 

je v nadpoloviční většině čísel výluční (nepočítaje obálku a zá-

ložky – obr. 4). V ostatních číslech (některé ročníky více, jiné 

méně) se objevuje vždy jedna jiná barva. Nejčastěji to je čer-

vená, cihlová či purpurová, ale střídá se  řada dalších barev 

jako např. žlutá, tyrkysová, fialová, zelená, modrá nebo hnědá.

Platí vždy, že barva je předmíchaná a nevzniká soutiskem barev 

CMYK – ze samozřejmých důvodů jednoduchosti, efektivnosti, 

ekonomičnosti a kvalitnějšího výsledku tisku barvou jedinou.

Vazba časopisu je klasifikována jako V4 – „šitá měkká

vazba – vazba šitých brožur; složky jsou ve hřbetě sešity nitěmi 

a spojeny s obálkou;“ (Blažej, 1990, s. 149) to je nejnáročnější 

a nejkvalitnější druh měkké vazby, který se jinak používá přede-

vším pro „paperback“ knihy – vzhledem k počtu stran Plamene 

(160 až 176), je dobrá vazba nutností. Díky vazbě V4 je každá 

stránka časopisu stejně hodnotná (oproti sešitové vazbě V1, kdy 

je vnitřní dvojstrana graficky i poutavostí stěžejním místem tis-

koviny). Kvalitní metoda vazby kontrastuje s hrubým papírem 

a ukazuje na odlišnou ekonomickou situaci, kdy nebylo nutno 

šetřit kvůli zisku, ale kvůli dostupnosti materiálu (nedostatku či 

vzácnosti kvalitního papíru).

3 / Barevný papír Zápisníku (65/1 s. 161).

4 / Plamen 64/1 přední záložka - barevný 
tisk, upoutávky a tiráž.

6 Např. Plamen 61/1 s. 1 a 17, 63/1 s. 4, 65/1 s. 20.
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2.2 PÍSMO

První a zásadní rozhodnutí typografa musí být o tom, jaké zvolí písmo či písma. Jak píše Bohu-

slav Blažej v Grafické úpravě tiskovin:

„Volba tiskového písma pro určitý typ tiskoviny je základním úkolem typografické

koncepce. Ovlivňuje ji několik hledisek – technické, účelové a estetické. Technické 

možnosti vycházejí z praxe a prostředků, které má tiskárna k dispozici; účelové hle-

disko se týká čitelnosti s ohledem na druh a stupeň písma, šířku sazby a řádkový 

proklad; estetické souvisí s požadavkem na výtvarné působení[…]“ (Blažej, 1990, 

s. 16)

Z těchto tří hledisek je první (technické) omezující, druhé (účelové) vymezující a třetí (estetické) 

vybízející. Cílem pro typografa je při daných technických možnostech splnit účelnost a zároveň 

dosáhnout na co nejvyšší estetickou úroveň. 

Při výběru fontů pro Plamen musel Hlavsa vycházet z toho, co bylo dostupné v roce 1959 

a dále v šedesátých letech. Pro časopis takového rozsahu byly možnosti omezené na ta písma, 

která měla tiskárna ve své matrice v dostatečné kvantitě a která zároveň byla vhodná pro perio-

dický tisk (tj. v čitelných menších až šestibodových velikostech) – v té době to byl de facto vý-

hradně Public (obr. 5), vítězné novinové písmo Stanislava Marša ze soutěže ministerstva kultury 

roku 1955. Filip Blažek a Pavel Kočička komentují:

„Českým novinovým písmem byl Public od Sta-

nislava Maršo. Na rozdíl od předchozích [novino-

vých písem] má Public mnohem silnější zabarvení 

stránky, jedná se o statickou antikvu téměř s egyp-

tienkovými serify. Při tehdejším technickém vyba-

vení bylo důležité používat ‚tmavá‘ písma, která 

dobře kreslila. Naopak písma s vlasovými tahy 

mohla být vytištěna bez nejtenčích čar.“ (Blažek 

a Kočička, 2000, s. 201)

Public má velmi vysoko posazenou střední výšku7 a krátký horní i dolní dotah, což spolu s vý-

raznými plochými serify a celkově vyrovnaným duktem této statické antikvy vytváří v menší 

(a převažující) osmibodové velikosti (zvláště pak v tučnějších řezech) opticky dojem zakrslého, 

7 Větší střední výška je typická pro novinové a časopisecké fonty, protože umožňuje dobrou čitelnost i při malých 
velikostech – viz Blažej, 1990, s. 62, či Štorm, 2008, s. 63.

5 / Public, vel. 6 až 10, včetně tučných a 
kurzivních řezů
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blokového, praktického bezemotivního písma. V desetibodové velikosti je tento účinek mírnější. 

V kurzívě je Public díky zjemněným serifům a zakulacení mnohem příjemnější na pohled, byť 

stále hodně zakrslý. Díky své stavbě je však velice dobře čitelný v drobných (šestibodových) ve-

likostech, kde vyniká jasnost a pevnost jeho kvalitního designu i provedení. 

Druhým ze stěžejních písem Plamene je Alternate Gothic (obr. 6a) z dílny Morrise Fullera 

Bentona8. Využívá se nejen na logotyp časopisu (od 59/1 do 68/3, viz kapitolu 3), ale také jako 

jeden ze základních titulkovacích fontů napříč celého trvání časopisu, mj. standardně pro všechny 

nadpisy Zápisníků. Alternate Gothic je lineární bezserifové statické písmo (grotesk) se silným 

duktem, vyváženou kresbou a úzkým řezem. Svým užitím spolu s textovým Public splňuje mi-

nimální předpoklad grafické jednoty, kterou od časopisu vyžadují základní typografické poučky

– slovy Bohuslava Blažeje:

„[Časopisecké] písmo je většinou používáno jed-

nou provždy, minimálně pak pro jeden ročník. […] 

Pro sazbu titulků musí být jako základní zvolena 

jedna rodina písma. Odlišné typy titulkových písem 

lze uvážlivě použít pouze pro zvýraznění některých 

článků, aby esteticky přitažlivým způsobem upo-

zornily na redakční záměr, ale nepůsobily chaotic-

kým dojmem.“ (Blažej, 1990, s. 62)

Jestliže však v Plameni figuruje jednoduchost a fontový minimalismus, tak stálostí těchto dvou

písem končí. Public zajišťuje převážnou většinu textů, Alternate Gothic se vyskytuje u většiny 

drobnějších titulků, ale téměř nikdy u velkých titulků – ve zbylé menšině případů je velká pestrost 

a mezi jednotlivými čísly na první pohled značný „chaos“.

FF Super Grotesk (obr. 6b) z roku 1930 od Arno Dreschera9 je textové písmo používané pouze 

v některých číslech Zápisníku. Je to lineární bezserifové konstruované písmo s tvary odvozenými 

z kruhu, v Plameni sázený v polotučném řezu a o velikosti osm, zřídka šest bodů.

Dalším často používaným písmem silnějšího duktu je příjemně zaoblený a čitelný clarendon10, 

který se v Plameni též objevuje od prvního čísla (obr. 6c-d). Zejména nápadná, čtrnáctibodová 

6a-d / Alternate Gothic, Super Grotesk, 
Century a Century kurzíva

8 Alternate Gothic EF No. 1-3 vytvořil Morris Fuller Benton roku 1903. Zdroj: O‘Mahony, Niamh: Morris Fuller 
Benton (1872-1948) [online]  – zde je k vidění v moderní digitalizované podobě. Nutno podotknout, jak píší 
Kočička a Blažek ve své Praktické typografii: „Počítačové verze klasických knižních písem[…] jsou pouze inter-
pretacemi těchto historických typů.“ (Kočička a Blažek, s. 41) 

9 Clatworthy, Lisa: Arno Drescher (1882-1971) [online].
10 Existuje mnoho variant populárního novinového písma první poloviny 20. století clarendonu, charakteristického 

svou vysokou střední výškou a téměř egyptienkovými serify. Font použitý v Plameni je blíže dřívějšímu Century 



Bakalářská práce Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)

16

kurzíva je v Plameni hojně používaná nejen pro verše či mezititulky, ale i pro celistvé prozaické 

texty (např. v č. 69/2, s. 119-123). 

Oblíbeným a častým titulkovým písmem Plamene je písmo Bodoni (obr. 7a), především jako 

verzálky. Bodoni je statická antikva s výraznými vertikálními dříky a vláskovými spojovacími 

tahy a serify – jedno z nejvlivnějších a nejrozšířenějších písem od svého vzniku r. 1798.11 V Pla-

meni se vyskytuje po celou dobu vydávání, v různě tučných řezech a velikostech především pro 

velké titulky a u ročníků 64 až 68 v barevném provedení pro 

upoutávky v tiráži (umístěné na přední záložce – obr. 4)12.

Posledním z pravidelných fontů je anglický Falstaff13. Po-

dobá se Bodonimu v tom, že má silné vertikální tahy a slabé 

vlásečnice – oproti Bodonimu je však mnohem tučnější a vlá-

sečnice má ještě slabší. Určitá hranatost normálního řezu je ze-

jména v minuskové kurzívě nahrazena zakulaceností (obr. 7b). 

Falstaff se objevuje průběžně (např. v ročníku 1964 nebo na 

obálce č. 65/11), ale největší pozornost si vyslouží v posledních 

dvou ročnících Plamene, kdy se právě jeho kurzíva stává hlav-

ním titulkovým písmem a od č. 68/4 je dokonce používané pro 

logotyp časopisu (viz kapitolu 3).

V Plameni se jednorázově (či zřídka) vyskytují další fonty, 

titulkové – např. v č. 60/7 zvláštní písmo „z francouzské rene-

sanční antikvy a z italské renesanční vincentinovské italiky“14 

grafika Jiřího Blažka ze soutěže Krásné knižní písmo (obr. 7c);

tzv. Týfova antikva, osobitá statická antikva, které se v Plameni 60/6 dostává speciální zmínky 

chválící písmo, jenž získalo ocenění přípravného výboru pro Mezinárodní výstavu knižního umění 

v Lipsku 1959 (obr. 7d);15 nebo v č. 64/7 výrazná klínovitá antikva Jaroslava Bendy (obr. 7e), opět 

se zmínkou na poslední stránce. 

Nenápadného použití se dostane dalšímu českému písmu – Pražského kamenného grotesku 

Stanislava Marša z r. 1958 (obr. 7f). Úzký silný grotesk  poslouží jako náhrada za zdánlivě stejno-

vzhledný Alternate Gothic v č. 63/3, v pozdních číslech občas figuruje jako titulkové písmo velké.

7a-f / Bodoni, Falstaff, Blažek, Týfa, Benda 
a Pražský kamenný grotesk

z dílny Linna Boyda Bentona z r. 1925, jenž spadá mezi clarendon a antikvu – pro další účely této práce se bude 
předpokládat, že použité písmo skutečně je Century.

 Viz: Miklavčič, Mitja: Three chapters in the development of clarendon/ionic typefaces [online].
11 O‘Mahony, Niamh: Giambattista Bodoni (1740-1813) [online].
12 Ročníky Plamene 1964 až 1968, s výjimkou čísel 64/7 a 65/5, kdy je tiráž na zadní záložce obálky.
13 Hlavsa, 1976, s. 206-207
14 Plamen 60/7, s. 160
15 Plamen 60/6, s. 176
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Zvláštní pozornost Oldřicha Hlavsy si v Plameni 60/3 vyslouží také grotesk světového vý-

znamu, navržený nedávno předtím v roce 1957 – Univers švýcarského Adriana Frutigera.16

Tyto a celá řada dalších příležitostných fontů ozvláštňují čísla, ve kterých se objevují. Takové 

číslo je pak graficky jedinečné, aniž by ztratilo stylovou kontinuitu celého časopisového archívu,

kterou si zachovává dodržením jednoho (dvou) textových písem a dvou tří titulkových a doplňko-

vých písem – Public (a Super Grotesk), Alternate Gothic, Bodoni (později Falstaff) a Century. 

Plamen tedy svým způsobem dodržuje zákonitost, kterou popisuje František Štorm ve svých 

Esejích o typografii:

„Žádný rozumný časopis na světě titulkové i textové písmo číslo od čísla nemění.“ 

(Štorm, 2008, s. 131)

Hlavsa (a Urbánek) ctí premisu, která stojí za tou větou: stylovou kontinuitu. Tato skutečnost je 

však zřejmá až z dlouhodobého hlediska a nemění nic na tom, že četba je kvůli vysoké okamžité 

různosti časopisu (způsobené nejen písmem, ale i sazbou) náročnější a vyžaduje o něco více čte-

nářské pozornosti. V době svého vycházení si mohl Plamen dovolit vyšší vstřebávací náročnost 

než dnešní časopisy, ke kterým míří Štormova poznámka.

Co se týče výběru písma, Hlavsa byl omezen dostupností (přítomnost zahraničních fontů uka-

zuje na široký sortiment, ovšem jen málo písem bylo v tiskárnách k dispozici pro větší textové 

celky, viz kapitola 4 Technologické možnosti). Přesto dokázal vedle základních fontů postavit 

písma zajímavá, krásná a vzájemně sladěná (např. Falstaff vůči Bodonimu). 

Bohuslav Blažej píše:

„Volbu písma pro určitý druh tiskoviny ovlivňují jeho grafické znaky (kresba), sa-

zební hodnoty v optické vyrovnanosti (justáži jednotlivých znaků), v zabarvení 

(duktu) a čitelnosti.“ (Blažej, 1990, s. 17)

Písma v Plameni, ať už antikvy nebo grotesky, mají otevřenou kresbu s převážně silným za-

barvením podporujícím čitelnost i při technických nedokonalostech tisku. Současně to jsou kva-

litní, opticky vyrovnaná písma. Technické parametry a dostupnost u textových fontů způsobují, 

že estetická stránka (vzletnost a „líbivost“) je odsunutá do pozadí. Stejně tak statická titulková 

písma jsou věcného, technického rázu – chybí jim „hřejivost“ dynamické kresby s jemnějším 

celkovým zabarvením. Nízká estetičnost písem, nežádoucí prvek, je vyrovnána způsobem jejich 

použití – v sazbě textů i v koncepci titulků – viz další kapitoly.

16 Plamen 60/3, s. 176; viz obr. 26 (kapitola 2.4).
 Chang, Sally a Johnson-Davies, David: Adrian Frutiger [online]. Viz také Dusong a Siegwartová, 1997, s. 62, 91.
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2.3 SAZBA

Jestliže písmo je stavebním kamenem textu, tak sazba, respektive maketa (anglicky „layout“),  je 

půdorys, plán stavby. Na sazbě totiž závisí konečný účinek všech ostatních dílčích typografických

prvků. Sazba kombinuje, uspořádává, přitahuje pozornost, zpřehledňuje, komponuje grafickou

podobu – označuje se právě také jako skladba. Jak píše Bohuslav Blažej:

„Výrazové prostředky typografie časopisů musí vycházet z obsahu a účinně podpo-

rovat jeho poslání. […] Přestože v úpravě celého časopisu musí být zřejmá jednota, 

má grafik vždy dost prostoru vytvořit logickou, přehlednou a účelnou skladbu všech

textových i obrazových materiálů, která by působila i opticky nápaditě a přitažlivě.“ 

(Blažej, 1990, s. 189-190)

Těžko ovšem najít konkrétní objektivní pravidlo, podle kterého hodnotit kvalitu sazby. Zřejmá je 

pouze potřeba souladu, stejně jako u písma naplnění účelnosti při maximální estetičnosti. Jean-

-Luc Dusong a Fabienne Siegwartová v Typografii: od olova k počítačům tyto požadavky shrnují 

slovy:

„Zlom sazby musí být hezký i přehledný zároveň; v dobrém slova smyslu může i ‚šo-

kovat‘.“ (Dusong a Siegwartová, 1997, s. 118)

Po citované větě následuje řada upřesňujících doporučení o světle stránky, symetrii dvoustrany 

a připomínka tradičního ideálního poměru vizuálních proporcí, tzv. „zlatého řezu“ 1 : 1,618. Jak 

však autoři dále poznamenávají:

„Z ekonomických důvodů se užívání zlatého řezu týká spíše krásné literatury.“ (o. c., 

s. 118)

U Plamene jakožto časopisu je ekonomická otázka (ať už způsobená drahotou nebo nedostatkem 

papíru) na prvním místě – úspora je nutností. Estetická stránka trpí minimálními okraji či textem 

místy lámaným do tří sloupců, což vyžaduje použití písma s vysokou čitelností – v případě Pla-

mene to je Public – provázanost jednotlivých aspektů je zde zřejmá. V rámci praktických ekono-

mických a časových mantinelů je však stále mnoho místa pro různorodé grafické koncepty. V sou-

ladu s celkovým vizuálním přístupem Plamene zvolil Oldřich Hlavsa za klíčový prvek pestrost.

2.3.1 Sazba prózy, základní obrazec
Prozaický text (většinový) je sázen v jednom až třech sloupcích, přičemž nejčastější je sazba 

ve dvou sloupcích – používaná zejména pro texty nebeletristické a s písmem v osmibodové (ně-
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kdy šesti, někdy desetibodové) velikosti. Tři sloupce se objevují 

spíše výjimečně a u aktuálních textů v Zápisníku – v šestibodové 

velikosti písma. Jediný sloupec přes celou šířku strany je použí-

vaný zejména u kratší beletrie, kdy je kombinován s písmem ve 

všech velikostech od šesti do dvanácti bodů – šestibodová vari-

anta17 je neobvyklá, zároveň velice obtížně čitelná kvůli relativní 

délce řádku vůči její výšce (počet znaků vůči prokladu) a je tedy 

velice nešťastným řešením problému nedostatku místa a času. 

Dvanáctibodová verze – nejčastěji v kombinaci s písmem Cen-

tury v základním řezu i v kurzívě – zase výrazně vybočuje svou 

vzdušností a prosvětleností, usnadňuje četbu a poutá pozornost.

Jindy je text rozdělen vodorovně – může se jednat o oddělení 

kapitol jednoho textu, anebo o dva rozdílné texty souběžně bě-

žící nad sebou: jedná-li se o přetištění dopisní korespondence.18

Dalším kompozičním způsobem je sazba na jeden sloupec na 

poloviční nebo třetinovou šířku (kdy je text na jednom či dru-

hém kraji či v prostředku)19 nebo obdobně tomu na jeden vo-

dorovný pás z vrchu i zespoda ohraničený volným místem.20 V 

těchto případech se však obvykle obsahově jedná o netypické 

texty (viz podkapitolu 2.3.4), které jsou tedy navíc ozvláštněny 

neobvyklou sazbou – forma souznívá s obsahem.

Ve všech případech je text zarovnán do bloku pro vyrovna-

nější šeď stránky, přehlednost a hladkost okrajů. Písmo je dosta-

tečně malé oproti šířce řádky, aby nevznikal problém velkého 

rozpětí mezislovních mezer.

Oldřich Hlavsa v rámci své volnosti porušuje i nejsamozřej-

mější zvyklost: jednotu základních okrajů sazebního obrazce. A 

to i v rámci jednoho textu. Např. v čísle 65/1 text Přímky v čer-

veném Františka Langera21, který je zalomen do jednoho sloupce 

8 /  Šestibodový text sázený na celou šířku 
stránky – těžko  čitelné.

17 Např. Plamen 62/2, s. 140 – obr. 8.
18 Např. Plamen 66/4, s. 18
19 Např. Plamen 62/1, s. 109 – obr. 9.
20 Např. Plamen 64/10, s. 142-3 – obr. 10.
21 Příkladový text je zajímavý také proto, že každá dvoustrana je odlišná – s. 

6-7 je v základním obrazci v černé barvě, 8-9 pak v červené barvě, 10-11 
jak již bylo zmíněno a s. 12 je opět červenou barvou, ovšem s ilustrací a 
naproti celobarvené straně 13 s básní Vladimíra Holana Svítání.

9 /  Jednosloupcová sazba s ponecháním 
prázdných okrajů.
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na stranách 6 až 12, má na stranách 6-9 a 12 standardní okraje, 

přičemž sazební obrazec na dvoustraně 10-11 je protažen o více 

než 2 cm blíže ke spodnímu okraji (na úkor zápatí s paginací, 

které tím pádem chybí) a také mírně rozšířen (obr. 11a-b).22

Paginace samotná je umístěna jednotně a podle zvyklosti ke 

vnějšímu okraji do paty strany (od roku 1966 pak ke vnějšímu 

okraji záhlaví). Číslování je dokonce sázeno po celou dobu 

v neměnné tučné variantě písma Bodoni a nechybí ani u jinak 

celostránkových ilustrací. Výjimku tvoří případy jako u před-

chozího příkladu, kde číslování chybí zcela.

Z řemeslného hlediska je sazba dobře provedená, mezislovní 

mezery odpovídají doporučené zhruba třetině čtverčíku23, chyby 

v nalitém textu nejsou a parchanty a vdovy se vyskytují jen 

vzácně. Častým prohřeškem proti čtenářskému pohodlí je však 

sázení celých textů polotučným řezem Public, který způsobuje 

vysokou míru zatmavení stránky. Další nepříjemností je malá 

velikost písma a prokladu (celkově kuželky), takže řádky jsou 

opticky náročné na četbu. Důvodem prvního problému je nejspíš 

nedostatečná jistota dobrého nátisku  na nekvalitní papír a pří-

padně nedostatečná zásoba liter v základním řezu, u druhého 

problému pak časové a prostorové omezení časopisecké tvorby. 

Tyto prvky (možno je nazvat „ledabylé“) odpovídají volnému 

zpracování grafické podoby Plamene, kdy cílem evidentně není

ušlechtilá dokonalost, nýbrž 

výstřednost.

►10 /  Zalomení textu do vodorovného 
pásu – nad a pod je obklopen ilustracemi 

Stanislava Dudy (64/10 s. 142-3).

▲►11a-b / rozdílný sazební obrazec a 
chybějící paginace (65/1 s. 7 a 10)

22 Ke stejnému rozšíření obrazce do-
chází v tomtéž čísle na s. 98-101. 

23 Šalda, 1983, s. 178



Bakalářská práce Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)

21

2.3.2 Segmentace textových bloků
Rozdělení či oddělení sloupců a textů provádí Hlavsa s pomocí 

řady grafických nástrojů. Základními a bezpříznakovými roz-

dělovníky jsou tenká svislá (popř. vodorovná) čára a mezera 

(„světlo“, nepotištěná oblast), v případě drobnějších textů sáze-

ných dvousloupcově pak dvě tlusté vodorovné čáry nad a pod 

titulkem. 

Mezi nápadnější a neobvyklejší způsoby patří svislá „čára“ 

z názvu rubriky či díla a jména autora24, řada čtverečků, větší 

čtverec či pomlčka v otevřeném prostoru, tečkování či (zřídka 

a účelově) použití ornamentů.25 

Nejdůraznějším a obvyklým způsobem oddělení dvou textů 

je pochopitelně sazba na další stranu – někdy i za cenu v časo-

pise nezvyklého plýtvání místem ponecháním půl stránky i více 

nepotištěné (především v kombinaci se sazbou velikým dvanác-

tibodovým Century)26.

Celý text může být případně ohraničen obdélníkem, ať už 

neúplným nebo zcela uzavřeným. V případě vícestránkového 

materiálu se někdy rozlišuje výrazným okrajem s názvem díla 

nebo rubriky.27 

2.3.3 Sazba poezie
Poezie je v Plameni sázená větším písmem, obvykle deseti nebo 

dvanáctibodovým. Zarovnává se nejčastěji na levý praporek, 

zřídka pak napravo nebo na osu. Sází se někdy na jeden, někdy 

na dva sloupce, přičemž při dvou sloupcích se objevují varianty 

bez i s rozdělovací čárou a verše na obou stranách jsou buď za-

rovnané doleva, anebo mohou být zarovnané zrcadlově k rozdě-

lovníku (tj. levý sloupec doprava a pravý doleva – obr. 14, 15).

Zrcadlení je jedno ze způsobů doplňujícího se grafického ře-

šení dvou básní na jedné stránce – v Plameni se objevují i další 

24 Např. Plamen 60/9, s. 131; 59/2, s. 280 – obr. 12.
25 Příklady: Plamen 59/2, s. 280; 59/1, s. 2, 4; 62/2, s. 92, 93.
26 Např. Plamen 69/2, s. 123.
27 Příklady: Plamen 62/2, s. 108 (obr. 13) a 135; 62/1, s. 120-124.

12 / Sloupy jsou odděleny titulkem, části 
rozlišuje mezera se čtverečkem.

13 / Celý text je ohraničen čtyřmi linkami.
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varianty, nejen se zarovnáním na středový rozdělovník, ale také 

např. se zarovnáním k vnějšímu hornímu kraji a k vnitřnímu 

spodnímu rohu (obr. 16) nebo symetricky v rámci dvoustrany.

Básně se v Plameni objevují i v doprovodu grafických prvků

a v dalších pestřejších kombinacích, ovšem výhradně jen tehdy, 

pokud se jedná o humoristickou, aforistickou poezii – viz další 

podkapitolu.

Specifický druh sazby poezie vyžadují také typograficky vý-

razné básně či přímo kaligramy – jako např. Manipulace Vla-

dimíra Burdy, kaligramy Václava Havla nebo Calligramofory 

samého Oldřicha Hlavsy (obr. 17).28 V Plameni se ale objevují 

výjimečně a hlavní je u nich vizuální a asociační prvek, nikoliv 

hloubka myšlenky.

2.3.4 Zvláštnosti
Nejzajímavější sazba je použita v humoristických rubrikách roz-

ličných podob a zaměření – ať už se jedná o anekdoty, vtipy, 

rčení, parodie, satiru či (nejčastěji) aforismy. Hlavsa si zde hraje 

bez omezení: sází obvykle krátké a často veršované texty někdy 

velkým písmem přes celou stranu, někdy v sloupcích, někdy na 

přeskáčku bez pevných sloupců a někdy dokonce otočené o 90° 

proti směru hodinových ručiček (takže text běží od paty k hlavě 

stránky). Slova doplňuje všelijakými grafickými prvky – od čá-

rek, čtverečků a teček přes barevné plochy po konkrétní tvary29. 

Tyto rubriky jsou také hojně provázeny drobnými ilustracemi, 

především karikaturami. Rozsahem se různí od jednotlivých 

stran přes standardní dvoustrany po delší celky (obr. 19,20).

Hravost typografie koresponduje s nevážností obsahu, je

funkční a efektní a tvoří potřebné odlehčení od serióznějších 

bloků prozaické tvorby, které zabírají většinu místa v časopise.

▲▲►14 / Zarovnání dvou 
sloupců ke středové lince 

(61/3 s. 2).
▲►15 / Oba sloupce jsou 

zarovnány na levý praporek 
(61/3 s. 16).

►16 / Zrcadlová sazba kolem 
středové osy stránky 

(59/1 s. 66).

28 Plamen 68/7, s. 70-74; 63/12, s. 
38-39; 64/7, s. 94-99.

29 Např. Plamen 62/1, s. 82, kdy je 
text otočen o 90° a téměř doslova 
„nalitý“ do „zkumavek“ – obr. 18.
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▲17 / Calligramofor Oldřicha Hlavsy (64/7 s. 94). 
►18 / „Zkumafky“ jsou názorně ilustrované (62/1 s. 82).

▼19 / Pestrá sazba humoristických stránek (59/4 s 541).
▼►20 / Aforismy – oblíbená forma vtipu v Plameni (66/11 s. 92).



Bakalářská práce Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)

24

2.4 TITULKY

Zdaleka nejvariantnějším prvkem grafické podoby Plamene jsou titulky. Mění se v každém čísle

a i v průběhu toho čísla dochází k vystřídání tří, čtyř i více druhů podle základního rozlišení pou-

žitého písma, které jsou dále rozrůzněny svou sazbou a dalšími prvky jako např. barevností.

Jedinými titulky s konstantním stylem jsou malé nadpisy kapitol, jednotlivých básní a krat-

ších publicistických textů: ty jsou sázeny obyčejně – bez přerušení k levému praporu s dostatkem 

(a ne přebytkem) volného prostoru a v tučném kondenzovaném písmu Alternate Gothic o veli-

kosti osmnáct bodů – není tomu tak úplně vždy30, ale odlišnosti jsou výjimkou.

Základní a nejcharakterističtější rozlišovací znak titulku je užité písmo – to řeší kapitola 2.2 

Písmo; tato kapitola je zaměřená na další prvky titulku, zejména na možnosti sazby a na provázání 

nadpisu s jinými grafickými prostředky. Modifikace se vyskytují v řadě směrů a navzájem jsou

kombinovatelné, takže vzniká velká škála druhů a poddruhů titulků.

Modifikace je možno utřídit podle konkrétních vlastností na kategorie: písmo, kombinace pí-

sem, velikost písmen, barevnost, prostrkání, dělení, umístění písmen, umístění titulku, okolí.

Písmo – viz kapitolu 2.2. Písmo je někdy opticky deformované či jinak upravené. Výjimečně 

se vyskytuje i ručně kreslené písmo.31

Kombinace písem – jednotné: z jednoho písma; variantní: z více řezů jednoho písma; kombi-

nované: z dvou či více různých písem.

Barevnost – černá: nejčastější a bezpříznaková varianta; barevná: v jiné barvě podle použití 

v daném čísle; bílá: písmo vzniká světlem nepotištěných tvarů vůči potištěné ploše (černé nebo 

barevné); kombinovaná: současně v černé a v jedné jiné barvě.

Velikost písmen – malé: do 24 bodů, mezititulky, podtituly, názvy článků a kapitol; střední: do 

48 bodů, pro obyčejnější a nevýrazné nadpisy větších textových celků; velké: více než 48 bodů, 

pro výrazné a máloslovné titulky; kombinované: použití nestejně velkých písmen v nadpise, a to 

v rámci celku i jednotlivého slova.

Prostrkání – obyčejné: žádné prostrkání, jen obvyklá justáž znaků; do mřížky: písmena jsou 

umístěna do pomyslné pravidelné mřížky; nepravidelné: prostrkání jednotlivých písmen se ná-

padně liší; velké: značné, ale stejnoměrné prostrkání; záporné: písmena jsou k sobě přiblížena 

natolik, že se jejich kresba prolíná a vznikají slitky.

Dělení – žádné: slova nepřekračují jeden řádek, nedělí se; jazykové: slova jsou dělená podle 

své obvyklé slabikové stavby; účelové: slova jsou dělená přes řádek nehledě na správný způsob 

a tak, aby účelově vznikl zvláštní jazykový nebo vizuální dojem.

30 Např. v Plameni č. 63/3 je pro tento druh titulků použit Pražský kamenný grotesk Stanislava Marša – viz 2.2 Písmo.
31 Např. Plamen 69/2, s. 89; Plamen 62/2, s. 92.



Bakalářská práce Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)

25

Umístění písmen (proklad) – obyčejné: proklad je jednotný pro celý titulek; nepravidelné: 

proklad se jen u některých řádků titulku liší; divoké: jednotlivá písmena jsou umístěna bez pevné 

vazby na řádek (mají pohyblivé účaří); s výjimkou: mimo řádek je jen jedno písmeno nebo sku-

pina písmen, většina titulku se drží pevného účaří; prolnuté: řádky mají menší proklad než výšku 

liter, písmena se prolínají.

Okolí – prázdný prostor: okolí titulku je volné a nijak nepotištěné; s rámováním: titulek je orá-

mován vodorovnými i svislými linkami (popř. stojí mimo rám); s linkou: titulek je rozdělen nebo 

oddělen od hlavního textu linkou či linkami; s grafickým doplň-

kem: titulek je doprovázen různými grafickým prvky (čtverečky,

hvězdičkami, typografickou ilustrací atd.); barevné: okolí titulku 

je plně nebo částečně barevné; s ilustrací (výjimečně): titulek se 

prolíná s ilustrací nebo z ní vychází.

Umístění titulku – u hlavy strany či textu: nejčastější bez-

příznakový případ; po vnější straně; po vnitřní straně; skrz text 

(jeden případ – obr. 36): titulek je vnořený za text a tištěný pes-

trou barvou, takže neruší čitelnost textu.

Devět proměnných u každého titulku, každý s několika zá-

kladními variantami, které se v dílčích detailech mohou dále 

štěpit, nabízí stovky unikátních řešení – v Plameni by bylo 

možno jich napočítat skutečně více než sto. Pokud je Hlavsa 

(následně i Urbánek) omezen ve zpracování hlavních textových 

bloků praktickými požadavky a čitelností, u titulků si přisvojuje 

naprostou volnost. Nejdůležitější zde není čitelnost, nýbrž efekt, 

vizuální půvab, typografický vtip nebo kompoziční myšlenka.

Ovšem neplatí, že je každý titulek jiný. V průběhu jednoho 

čísla se obvykle opakuje tři až pět stylů, případně v drobných 

variacích. Některé kombinace zůstávají po delší dobu a prolínají 

se celým ročníkem nebo se po několika letech zas vrací. Příkla-

dem této oblíbenosti je velký Bodoni sázený do mřížky s úče-

lovým dělením slov, ať už černý, barevný nebo černobarevný 

(obr. 31), Urbánkem oblíbený velký tučný kurzívní Falstaff jako 

základ pro mnoho rozličně upravených titulků (obr. 27, 33, 34) 

nebo kombinace standardního menšího Alternate Gothic s vel-

kým prostorným rámem (obr. 35).
21 / velké prostrkání (60/8 s. 2)

22 / nepravidelné prostrkání (60/8 s. 60)
23 / slitky a kombinovaní písem (68/1 s. 54)
24 / umístění písem s výjimkou (65/1 s. 121)

25 / kombinování písem (62/1 s. 94)
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◄▲▲26 / slité písmo Univers vytváří 
výraznou svislou linii (60/3 s. 43)

▲27 / „hromada“ kurzívního Falstaffu od 
Ivana Urbánka (68/9 s. 57)

▼28 / čtyři variantní řezy jediného fontu 
(62/1 s. 149)

▼▼29 / bílé písmo z černého pozadí a 
typografický ornament (61/3 s. 42)

◄▼ 30 / divoká sazba a různě veliké 
barevné litery (64/1 s. 38)

◄ 31 / sazba do mřížky a účelové dělení 
slov (64/1 s. 18)

◄▲ 32 / titulek obklopující ilustraci 
Vratislava Hlavatého (65/3 s. 92)
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◄▲33 /roztříštěný 
Pražský kamenný grotesk, 

Falstaff 
a modrý verzálkový Public (69/2 s. 89)

▲34 / ozdobný slitek ze dvou „i“ v názvu rubriky „Ibiš“ (68/4 s. 12)

▼35 / titulek sázen nad, v i pod 
rámeček – kontrast 

rozsáhlé světlé plochy 
a nevelkého Alternate Gothic je zřejmý (65/1 s. 32)

◄▼ 36 / jedinečné umístění titulku přímo za text - řešení vyžaduje použití 
barvy odlišné od bílé stránky i černé textu (63/9 s. 54)

◄ 37 / barevné čtverce jako grafický doplněk k jednoduše
upravenému titulku (61/2 s. 29)
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2.5 ILUSTRACE

„Vycházejme z předpokladu, že nedílnou součástí knižního či jiného tištěného textu 

je ilustrace. Má své osobité zákonitosti vývoje, v nichž se více přimyká k dějinným 

proudům malby a grafiky než knihy. Pro nás, jímž se cílem tvůrčího úsilí stala kniha,

vystupuje ilustrace vždy jako součást textu a z hlediska knižní úpravy jako rovno-

cenný partner písma a typografie. Obě hlediska se nevylučují. Každá doba však, ba

i každý autor, dávali a dávají přednost různým přístupům. […] Platí však zdánlivě 

jednoduché, ale účinné měřítko, jímž je respekt k obsahu knihy.“ (Hlavsa, 1976, s. 

27)

Oldřich Hlavsa popisuje svůj vlastní přístup a názor na použití ilustrací. Ta slova jsou zaměřena 

především na knižní ilustrace, kdy jde o jeden příběh či téma a ilustrace jsou skutečně součástí to-

hoto jednoho textu. U časopisu je situace trochu odlišná, i když základní idea zůstává beze změn. 

Zde totiž neplatí jednota textu, v časopise je celá řada děl velmi odlišných formou, tématem i sty-

lem. Z toho vyplývají dvě možnosti: ladit ilustrace k jednotlivým článkům nebo zachovat jednotu 

napříč všech ilustrací. V prvním případě ovšem vyvstává problém, že není možné získat vhodné 

ilustrace tak jako v knize, kde jsou obrazy tvořené na zakázku „přímo na míru“ obsahu a ladění 

díla – mnohdy je nutno „pasovat“ již existující kresby k již existujícím textům. V druhém případě 

se de facto nejedná o klasickou ilustraci, nýbrž o samostatný obrazový materiál propojující číslo 

vizuálně.32 Řešením Plamene je kombinace obojího v hojné míře: ilustrace na zakázku i vhodné 

propojení samostatné obrazové série jednoho či dvou umělců (či národnostní/umělecké skupiny) 

prolínající celé číslo.

Zde je nutná připomínka: výběr ilustrací nebyl prací grafického úpravce, ale obrazového edi-

tora. V Plameni se jich vystřídalo několik: v prvních letech se o celou výtvarnou část staral Václav 

Sivko (59/1-62/12), dále už byly funkce rozděleny na fotografii, kterou zastával až do ukončení

časopisu Josef Prošek (63/1-69/5), a na reprodukce, karikatury, které vybíral postupně Josef Bruk-

ner (63/1-12), Arsen Pohribný (64/1-12), Jiří Šetlík (65/1-68/1) a nakonec Jiří Šmíd (68/2-69/5).

Obrazy jsou ponechány pokud možno v původním vzhledu, bez grafických zásahů jako je

například nestejnoměrné zvětšení/zmenšení (jednodimenzionální modifikace) obrazu, výrazná

změna světlosti či kontrastu, použití efektového rastru (linkový, kruhový, zrnitý) nebo barevné 

32 Pojem ilustrace je ovšem stále vhodný pro obě funkce. Podle definice Vladisalva Najbrta je ilustrace „obraz,
kresba nebo fotografie, která slouží buď jako doprovod k textu, nebo je hlavní částí publikace a doprovodným
textem“. (Najbrt, 1979, s. 288)
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úpravy (převrácení do negativu, záměna dílčích výtažků barev atp.).33 Ilustrace jsou z technicko-

-ekonomických důvodů černobílé, jak polotónové, tak pérové. Výjimečným zásahem přímo do 

vzhledu obrazu je dvoutónové (dvoubarevné) zpracování černobílé předlohy (jedná se o čísla z let 

1965-66).

Co se umístění týče, platí, že umělecké reprodukce zaujímají celou jednu stranu (či půlstranu, 

podle svých rozměrů), vzácně pak dvoustranu, a karikatury a podobné ilustrační kresby jsou na 

jedné stránce s textem, nebo samotné ale ve větším počtu.

Vážnost, se kterým Plamen, měsíčník pro literaturu, umění a život přistupuje k umění je patrná 

ze dvou stálých součástí časopisu: z medailonku na třetí straně obálky a z přílohy. 

Medailonek vychází pravidelně v každém čísle, napříč všemi dílčími změnami úprav a umís-

tění tiráže atd., a zaměřuje se na konkrétního domácího nebo zahraničního umělce či výjimečně 

uměleckou skupinu. Krátký text formou životopisu nebo zamyšlení je doprovázen ukázkami 

tvorby (obr. 50). 

Zaměření přílohy se liší průběžně ročník od ročníku. Někdy to je grafický list (1959-62, 1966),

typografická novoročenka (např. 63/12) nebo faksimile dopisu (1963, např. dopis F. X. Šaldy v č.

63/4), někdy v přílohách vychází série: 1964 – Malá encyklopedie moderního umění, 1965 – Sou-

časný výtvarný slovník. Od roku 1967 žádné přílohy nevycházejí, což odpovídá celkové tendenci 

časopisu. V lednovém čísle 1967 píše redakce Plamene:

„Vedle samostatného oddílu věnovaného fotografii a příležitostným ilustracím i sta-

tím o problematice výtvarné tvorby měl by se čtenář setkat na první dvoustraně obálky 

s původní ilustrací, která bude doprovázet vybranou báseň. Tímto způsobem nahra-

zujeme dosavadní přílohy Plamene. […] Jádrem výtvarného doprovodu letošního 

ročníku Plamene jsou Výpovědi.“ (Plamen č. 67/1, s. 71) (zvýraznění je původní)

Celkově to znamená částečný přesun od reprodukování obrazů ke slovnímu představování jejich 

tvůrců – vývojově jsou zajímavé právě až ročníky 1967-68, kdy dochází k postupnému zmen-

šování počtu obrazů, až k upravené grafické koncepci posledního roku 1969 (související také se

změnou tiskárny, viz část 4), kdy se v celém čísle objevuje pouze jeden umělec (a případně jeden 

tematický ilustrovaný článek) a obvyklý medailonek na třetí straně obálky je nahrazen ukázkami 

starých textů. 

33 Najbrt, 1979, s. 113, 61-62.
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2.5.1 Rozpětí umělců
Plamen reprodukoval pestrou škálu především současné umě-

lecké tvorby: nejvíce fotografie, karikatury a abstraktní kresby,

ale také malby, grafiky, dřevořezby a dokonce i fotografie z ob-

lasti sochařství či architektury. Rozpětí výtvarného oddělení Pla-

mene dokazuje seznam publikovaných umělců (příloha č. 2): ve 

117 číslech se objevila díla 664 tvůrců, z čehož vychází v prů-

měru skoro šest (5,68) předtím nezveřejněných umělců v kaž-

dém čísle.34 Necelá třetina z nich (186, 28 %) se vyskytuje ve 

více než jednom čísle a jen 7 % (47) z nich se vyskytuje v pěti 

a více číslech – což ukazuje, že cílem časopisu bylo především 

zachytit a představit co nejširší spektrum kreslířů, malířů, foto-

grafů a dalších výtvarníků. 

Pouhých osm jmen se nachází v deseti a více vydáních, takže 

by se dala označit za základní nebo domácí: jsou to jednak oba 

typografové Oldřich Hlavsa (10) a Ivan Urbánek (17), u Hlavsy 

by však číslo mohlo být o dost vyšší kvůli prvním třem roční-

kům, kdy se k žádnému autorství nehlásil. Z ostatních jmen se 

hned tři objevují v prvním čísle 59/1: Jan Brychta (11), Zdenek 

Seydl (12) a Bohumil Straka (14); v následujícím měsíci v Pla-

meni poprvé vychází karikatury nejčastějšího autora Haďáka 

(22, pseudonym autorské dvojice Miroslava Liďáka a Pavla 

Hanuše35) a skupinu uzavírají v lednu 1960 Adolf Born (12) 

a Jiří Pařík (11). Všichni jmenovaní byli karikaturisté či kres-

líři-grafici, jediný fotograf mezi nimi byl Bohumil Straka – což

je pochopitelné, fotografie a reprodukce vážného umění čerpaly

z širšího okruhu, jednak pro pestrost, jednak pro náročnost jejich 

tvorby, a využívaly se samostatně. Naopak kresby a karikatury 

sloužily nejčastěji jako ilustrace.

V seznamu je možné najít mnoho zajímavostí. Jeden příklad 

za všechny: v lednovém čísle 1961 je otištěna fotografie tehdy

38 / Jan Brychta 
– ilustrace k rubrice Ibiš 

(60/1 s. 39)
39 / Adolf Born (63/8 s. 80)

40 / Zdenek Seydl – ilustrace 
k čínským lidovým písním 

(59/1 s. 12)
41 / Jiří Pařík (60/1 s. 77)

34 Nejvíce dřívě nezveřějněných umělců není, jak by se dalo čekat, v prvním 
čísle 59/1 (kde jich je 18), nýbrž v čísle 59/4, kde se poprvé objeví 28 
jmen.

35 Korádová, Petra: Mladý svět. In Reflex 30/2005 ze dne 28. 7. 2005 [online].
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patnáctiletého Ondřeje Neffa, spisovatele a fotografa36 – a to snímek 

zachycující jeho otce a též spisovatele Vladimíra Neffa (obr. 44).

2.5.2 Zábavní ilustrace
Kromě samostatných obrazů a sérií se v Plameni vyskytuje 

mnoho polopravidelných zábavních rubrik, které jsou bohatě 

doprovázeny ilustracemi, ať už karikaturami nebo vtipnými fo-

tografiemi či fotomontážemi: Kapsář, Ibiš, Harakiri, Pla(y)men

a další. První dva z jmenovaných se opírají o karikatury, Hara-

kiri o komentované fotografie a Pla(y)men pak o fotografie do-

plněné bublinkou s ironizujícím výrokem (obr. 45)37.

▼42 / 
Ivan Urbánek 

– ilustrace 
k povídce Sám 

Růženy Lukášové 
(59/1 s. 56)

►43 / 
Bohumil Straka 

(59/1 s. 43)

▲►44 / 
Ondřej Neff 

– portrét otce 
(61/1 s. 65)

◄45 / Pla(y)men 
– satirická narážka 

na literárního kritika 
Olega Suse 

(67/4 s. 144)

36 Adamovič, Ivan: NEFF, Ondřej [online]. 
37 Obdobně laděné bublinkové fotomontáže, ovšem na samotné obálce ča-

sopisu, používá v roce 1961 založený britský satirický obtýdeník Private 
Eye (dostupný z WWW: <http://www.private-eye.co.uk/>). Pla(y)men se 
v Plameni poprvé objevil v čísle 67/1. Nedá se vyloučit, že inspirací této 
zábavní rubriky byl právě Private Eye. 



Bakalářská práce Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)

32

Zábavní rubriky doplňuje krátce vydávaný primitivní satirický komiks V. Hlavína H-MAN na 

zadní straně obálek č. 67/2 až 5. Komiks byl zaměřen proti konkurenčním literárním periodikům  

jako byly např. Literární noviny.

Vtipné ilustrace stejně jako samotná sazba zábavních rubrik (viz 2.3 Sazba) odlehčují hutnost 

obsahu i formy většiny časopisu. Kresby jsou velice jednoduché a stylově značně podobné a je-

jich vtipnost čerpá ze situačních znalostech té doby – s oblibou reagují na literární debaty a na 

vnější kritiky Plamene.

2.5.3 Dodatky, zajímavosti
Jedním z oblíbených témat obrazového materiálu v Plameni 

jsou ženy. Podob zobrazení je mnoho, např. v č. 65/1 fotogra-

fický cyklus Freda Kramera Tváře zachycuje estetickou krásu 

ženské tváře, očí, vlasů (obr. 46); v č. 66/1 ve fotografii Oldři-

cha Karáska Miss of the Prague (sic) žena ztělesňuje svůdnou 

smyslnost (obr. 48); dvoustrana v č. 63/2 je příkladem abstrahu-

jícího fotografického aktu Jiřího Škocha (obr. 47). Právě aktů (či

ženské nahoty) v různém provedení od karikatur přes kresby po 

abstraktní fotografie je v Plameni velké množství.

Mnohem vzácnějším prvkem, který se věcně řadí ke gra-

fickým doplňkům titulků, ale funkčně působí jako obraz, jsou

typografické ilustrace, které jednoduchým způsobem narážejí

na význam slov v nadpisu a převádějí ho do typografického ja-

zyka – např. Přímka v červeném (Oldřich Hlavsa, obr. 49) nebo  

Zvětšeniny (Ivan Urbánek, 69/1).

Další výjimkou je ilustrace 

přesahující dvoustranu. Do této 

skupiny spadají i výše zmíněné 

Urbánkovy Zvětšeniny, z kre-

seb pak karikaturní Abeceda 

Haďáka (64/1), která využívá 

nutné rozdělení na více stran 

k zdůraznění délky a k etapi-

zaci jednoduchého životního 

příběhu – viz reprodukce v pří-

loze č. 3. 

46 / Z cyklu Tváře Freda Kramera 
(65/1 s. 36)

47 /  Jiří Škoch – Tvary (63/2 s. 40-41)
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Celkově ilustrace v Plameni 

nabízí to, co výběr písma, sazba 

i titulky: utříbenou pestrost.

►48 / 
Oldřich Karásek 

– Miss of the 
Prague 

(66/1 s. 32)

◄49 / 
Přímka v červeném 

– jednoduchá 
typografická

ilustrace 
Oldřicha Hlavsy 

(65/1 s. 5)

▼50 / 
Medailonek 
sovětského 

umělce 
D. S. Moora 

(63/2 3. strana ob.)
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3 OBÁLKA

Obálka je nejvýraznější částí časopisu – platí totéž, co pro přebal knihy, o kterém píše Bohuslav 

Blažej:

„Úprava přebalu patří k nejzávažnějším typografickým úkolům, protože přebal musí

svou výtvarnou formou charakterizovat, doporučovat a získávat, a to v konkurenci 

mnoha dalších knih soustředěných ve výkladech nebo na pultech knižních prodejen.“ 

(Blažej, s. 143)

Během jedenácti let bylo 29 lidí, kteří navrhovali obálku Plamene (viz příloha č. 1). Některé roč-

níky dělal jen Oldřich Hlavsa (celkově je autorem 66 obálek, tj. více než poloviny), jindy si přizval 

každý měsíc jiného grafika. V obou případech platí, že si Plamen udržel velice pestrý, chaoticky

rozrůzněný vnější design.38 V podstatě jediný spojující prvek všech čísel (vyjma ročníků 67-68, 

viz dále) je font názvu (zúžený Alternate Gothic39), tři slova „literatura umění život“ a číslo/ročník 

písmem Baskerville a obálka z pevného lakovaného papíru o rozměrech 16,4×24,3 cm. Všechny 

ostatní prvky – umístění, barva, velikost, prostrkávání a orientace názvu a podnázvu, typ, počet 

a způsob použití ilustrací (fotografií, maleb, kreseb, grafik) a přítomnost či nepřítomnost dalšího

textu (smysluplného či nikoliv) na přední i zadní straně – to vše se liší číslo od čísla. 

To je v rozporu s obvyklým designem časopisecké obálky především tím, že chybí pevný 

layout, jednotná šablona: „tady je název, tady je číslo/ročník, tady je upoutávka a sem patří foto-

grafie“. Když se však v literatuře popisují potřebné vlastnosti časopisecké obálky, o takové zvyk-

losti není ani slovo. Blažej píše:

„Obálka se standardním logotypem názvu charakterizuje druh časopisu a vytváří 

spolu s obrazovým materiálem nejvýraznější optický poutač.“ (Blažej, 1990, s. 189)

A podobně k tomu Pavel Kočička a Filip Blažek v Praktické typografii:

„Obálka časopisu se z celkového návrhu často vyděluje. Svým pojetím se jedná o ak-

cidenční dílo, které má za úkol upoutat kupující. Má sice ladit s celkovým pojetím 

časopisu, ale na škodu není ani občasné odlišení.“ (Blažek a Kočička, 2000, s. 200)

38 Střídavé autorství obálky připomíná český časopis Typografii vydávaný od r. 1888, u kterého je originální obálka
pro každé číslo jedním ze stěžejních znaků. 

 Blažek, Filip: Přehled typografických časopisů u nás i ve světě 8 [online].
39 Viz kapitola 2.2 Písmo. Litery použité pro název „plamen“ mají oproti základnímu úzkému řezu výraznější ver-

tikálu, čímž je mírně pozměněna kresba litery „a“ – bříško ztrácí kulatost a střední spojovací tah získá patrnější 
konkávní tvar.



Bakalářská práce Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)

35

Plamen vlastnost optického upoutání splňuje, ovšem upouští od „standardního logotypu“ – jak již 

bylo zmíněno, slovo „plamen“ je na obálkách umístěno na různých místech, různě orientované 

a v různých velikostech a barevných variantách. Čtenář musí název hledat, což z praktického hle-

diska omezuje familiárnost časopisu. V dnešní době rozměrné časopisecké nabídky by takový 

přístup neobstál.

3.0.1 Vývoj v pozdních letech
Změna přichází v roce 1967 už od lednového čísla, což časově odpovídá změně přístupu k ilu-

stracím, o tři čísla dříve než se úpravy ujímá Ivan Urbánek (viz kapitoly 2.5 a 2.1). Obálky roku 

1967 vycházejí z šablony: slova „literatura umění život“ černým minuskovým Bodoni jsou umís-

těna v záhlaví mezi dvě slabé černé vodorovné linky, v optickém středu je orámovaná barevná 

ilustrace a v dolní polovině (či třetině) je logotyp s číslem a rokem a, zcela nový prvek, upou-

távka na vybrané autory z obsahu čísla – verzálkami písma Bodoni. Přesné zalomení sazby se liší, 

v říjnovém a listopadovém čísle je upoutávka zalomená po straně, někdy se objevují jen jména 

autorů, někdy jsou doprovázeny s minuskovým popiskem díla, únorová kresba není orámovaná, 

barva logotypu je střídavě rudá a černá. Tyto detaily, především pak různý způsob sázení textu, 

ruší dojem ucelenosti, takže jsou obálky v sérii 1967 svázané pravidly, aniž by tím získaly výhody 

uhlazené jednotné vizáže. Pouze prosincové číslo se svojí celostránkovou typografickou ilustrací

do této řady nezapadá – důvodem je oslava stého čísla Plamene. 

Zvolená šablona  ubírá obálce na výraznosti a jedinečnosti. Přítomnost textu ruší účinek ob-

razu a jednoduché pravoúhlé geometrické linky a plochy v kontrastu s chaotickou barevnou ilu-

strací působí rušivě a svázaně. První tři čísla roku 1968 vycházejí z nové šablony, kdy je v záhlaví 

zvětšený logotyp s posunutým barevným stínem, v zápatí je podtitul a číslování písmem Falstaff 

a prostřední dvě třetiny stránky zabírá kresba. Design je oproti předchozímu mnohem volnější, 

postrádá rušivý element textu a více se blíží starším ročníkům Plamene. V dubnu však dochází 

k další, zásadní změně: logotyp přechází od Alternate Gothic ke kurzívě Falstaffu. Současně se 

číslo přesouvá pod název a mezi dvě osmimilimetrové vodorovné barevné linky. Podtitul zůstává 

pohyblivý, dolní dvě třetiny (přesněji 17/24) zaplňuje obraz. Layout dává obálkám jasnou jednotu, 

současně otevřený prostor a možnost barevných kombinací působí volně, neomezeně. 

Od č. 69/1 je vše opět jinak. V důsledku přechodu na novou tiskárnu (viz část 4) Plamen mění 

prvky svého vzhledu. Každé číslo navrhuje jiná osoba. Obálky se vracejí k nesourodosti a k celo-

stránkovým ilustracím a z předchozích ročníků zůstává pouze font Falstaff. Logotyp je zmenšený 

na stejnou velikost jako podtitul a číslo/rok, takže jediným výrazným prvkem je typografická

ilustrace. Jednoduchost a důraznost tvarů působí dynamicky, aktivně a spolu s citátem na zadní 
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straně provokativně a rezolutně. Potřeba reakce na tehdejší dění v Československu je průzračná 

a obálky tento záměr účinně komunikují.

3.0.2 Kategorizace
Obecně lze obálky Plamene rozdělit do šesti hlavních funkčních typů podle nejvýraznějších vi-

zuálních odlišností přední strany: celostránková ilustrace (45), ilustrace s kontrastní volnou plo-

chou/rámem (25), typografická ilustrace (17), ilustrace s textem (14), obálka dle šablony (12) a 

skupina ilustrací (4).

Celostránková ilustrace – obraz pokrývá celou plochu stránky a název je vsazený v drob-

ném rámečku, případně ilustrace volně vychází z jednolitého pozadí obálky. Absence tvrdé hra-

nice a velikost neomezované reprodukce zdánlivě překračuje fyzické hranice časopisu a působí 

volně.

Ilustrace s kontrastní volnou plochou/rámem – obraz pokrývá většinu stránky, ale je ome-

zen buď svisle nebo vodorovně kontrastní barevnou (i bílou) plochou. Tato hrana omezuje a od-

nímá pozornost od ilustrace, mizí dojem nevázaného přesahu. Jedná se především o ročníky 60, 

61, 64 a 66. 

Typografická ilustrace – obrazem je typografická kompozice vycházející z geometrických

tvarů a kreseb zvětšených písem. Dále pro ně platí to, co pro celostránkové ilustrace. Výsledkem 

jsou výrazné dynamické obálky, které dávají Plameni osobitý vzhled. Autorem je převážně Ol-

dřich Hlavsa.

Ilustrace s textem – obraz je omezen do třetinové velikosti a ohraničen plochou s textovým 

obsahem. Působí podobně jako druhá kategorie, text ve větších velikostech má rušivý účinek vůči 

ilustraci. Kromě čísel 67/1-11 to jsou čísla 59/4, 60/2 a 60/5 – v těchto třech případech se nejedná 

o upoutávky, ale o několikařádkové citáty.

Obálka dle šablony – tato skupina spadá mezi první dvě: obraz je částečně omezen jednotným 

vzhledem čísel a velkým titulem v záhlaví, ale plocha je jednotné bílé barvy. Jedná se pouze o rok 

1968 se dvěma šablonami pro čísla 68/1-3 a 68/4-12.

Skupina ilustrací – na obálce je umístěno více menších obrazů jednotného stylu. Malé roz-

měry ilustrací nepoutají takovou pozornost, plocha je rozrušená. Do této kategorie patří jen čtyři 

čísla: 60/12, 64/9, 64/10 a 65/10.

3.0.3 Zadní strana
Zadní (čtvrtá) strana časopisu není tak důležitá – oproti přední straně obálky není hlavním optic-

kým poutačem. Proto je zde zmíněna pouze okrajově.
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Podobně jako u přední strany, používá Plamen více typů zadní strany. Tyto typy je možno shr-

nout do čtyř kategorií: přetah ilustrace z přední strany, ilustrace související s přední stranou, jiná 

ilustrace, text (s ilustrací).

Přetah ilustrace z přední strany – v případě celostránkové ilustrace může být obraz přetažen 

přes hřbet časopisu a dále na čtvrtou stranu obálky, kterou může pokrýt zcela nebo zčásti. Např. 

č. 66/11.

Ilustrace související s přední stranou – obraz na zadní straně je samostatný a oddělený od 

hlavní reprodukce, ale je s ní svázán stylem a podobností stejného autorského rukopisu. Např. č. 

64/5.

Jiná ilustrace – obraz na zadní straně je samostatný a stylově odlišný od hlavní reprodukce, 

pochází od jiného umělce. Např. č. 61/5.

Text (s ilustrací) – na zadní straně se objevuje text, ať už formou drobného citátu, básně či 

typograficky výrazně zpracovaného aforismu. Může, ale nemusí, být doprovázen ilustrací nebo

přesahem z přední strany. Např. 68/3.

Na následujících stranách 
výběr obálek časopisu Plamen: 

51-53 / 
různé úpravy logotypu na obálkách od 

J. Lukavského, Jiřího Rathouského 
a Oldřicha Hlavsy 

(62/11, 63/12, 64/7)

54 / 
graficky upravený text

na zadní straně obálky 
– kresba Jiří Načeradský 

(68/3)

55 /
rušivý text a hranatost,

malba V. Tittelbacha
(67/3)

56 / 
nesvazující šablona 

s kresbou Stanislava Kolíbala
(68/6)

57-58 / 
provázanost přední a zadní strany 

– typografická ilustrace Oldřicha Hlavsy
(69/4) 
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4 KRÁTKÝ PŘEHLED TECHNOLOGICKÝCH 
MOŽNOSTÍ DOBY

Technologie je zásadním aspektem úpravy tiskovin. Vymezuje totiž rámec možností. Oldřich 

Hlavsa píše:

„Do hry vstupují i mnohé další, vnější okolnosti, například kvalita papíru, tisku, 

vazby a jiné, na něž nestačí náš vliv. Bohužel.“ (Hlavsa, 1976, s. 14)

V době vydávání Plamene už byla technika tisku plně rozvinutá ve čtyřech hlavních způsobech 

tisku z výšky, z plochy (ofsetem), z hloubky a průtiskem (respektive sítotiskem);40 stejně tak bylo 

v možnostech tiskárny věrné reprodukování obrazů a fotografií pérovým tiskem i autotypií, v šedé

i plně barevné stupnici čtyřbarvotiskem – barevná reprodukce však byla ještě příliš náročná, často 

se místo toho použila vybraná předmíchaná barva. Poloautomatizovaný strojový tisk a celá řada 

nástrojů, přístrojů a pomůcek napomáhala tiskárně i redakci v jejich společné práci výroby tisko-

vin z rukopisů – jak avizují názvy dvou velkých příruček Vladislava Najbrta a Jaroslava Šaldy 

z let 1979 a 1983: Redaktor v tiskárně a Od rukopisu ke knize a časopisu (4. vydání), které po-

drobně popisují celou škálu nabízené tiskařské techniky. Za dvacet let mezi jejich vydáním a po-

čátkem Plamene došlo k zásadnímu vývoji především v oblasti fotosazby (oproti starší kovové 

sazbě).41 Jak poznamenává Najbrt o několik stránek dál:

„Prakticky téměř všechny graficky náročné časopisy dnes používají titulkovou fo-

tosazbu a sortiment písem byl obohacen o mnoho řezů, do té doby u nás nepoužíva-

ných. Snížila se stereotypnost v typografické úpravě, daná do té doby velmi úzkým

výběrem kovových titulkových písem pro ruční sazbu. Stránkám časopisu a někte-

rých novin prospěly nové možnosti grafické úpravy, dynamická úprava titulků s pou-

žitím fotografických efektů a triků, možnost sazby do tvaru a mimo účaří, neomezené

kombinace a využití fotomechanického procesu.“ (Najbrt, 1979, s. 97-98)

Plamen právě tento vývoj dokumentuje: zatímco mnoho titulků by nebylo možno sázet jinak než 

světlem jak kvůli výběru písma, tak kvůli kompozici (zejména v posledních ročnících Urbánek 

demonstruje volnost ruční fotosazby na svých tříštěných titulcích, viz obr. 33), samotný větši-

nový text (byť ne veškerý) včetně menších titulků musel být sázen v kovu, pro který platí další 

poznámka: 

40 Viz Najbrt, 1979, s. 80-84.
41 Viz Najbrt, 1979, s. 95.
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 „Pokud nosičem obrazu písma při sazbě byla kovová litera a trojrozměrná kuželka 

písmene či řádky, nebylo možno s obrazem příliš pohybovat ani měnit jeho proporce 

a polohu. Nanejvýš bylo možné seříznutí kuželky nebo zbroušení[...] Obraz však 

vždy zůstal beze změny.“ (o. c., s. 113)

Typografové Plamene se tak museli na prvním místě podřídit technologickým mantinelům, které 

přikazovaly určitou strukturu a zároveň prodlužovaly časovou náročnost a ztěžovaly změny 

a opravy. Potýkali se s opotřebením liter, s omezeným počtem použitelných písem (vzhledem 

k nedokonalostem masového periodického tisku)42, s nekvalitním papírem, na který naráží sám 

Hlavsa ve své Typografii:

„Používáme převážně ještě papíru; je proti ručním i strojovým papírům minulosti 

stále horší jakosti.“ (Hlavsa, 1976, s. 22)

Důkazem nedokonalé techniky jsou také výrazné tiskové chyby minimálně v části nákladu čísel 

62/6 a 68/8, kde je řada stran zcela nepotištěných (nikoliv záměrně, text na následujících strán-

kách navazuje na chybějící obsah), nebo křivě potištěná sazba v č. 65/6 (s. 129-176).43

Jako věcná poznámka na závěr této části se sluší podat výčet tiskáren, se kterými časopis 

spolupracoval: Plamen nejprve tiskl Orbis, tiskařské závody, n. p., závod č. 1 v Praze, brzy však 

došlo ke změně a od čísla 60/2 jej tiskl Knihtisk n. p., závod 2 v Praze 12, a to až do roku 1969, 

kdy úlohu převzala Státní tiskárna, n. p., závod 2 v Praze 2. Při každém přestupu časopis doznal 

určitých změn, zejména pak v roce 1969, ale celkové možnosti a vzhled zůstaly stejné – lze tedy 

usoudit, že všechny tři tiskárny byly dostatečně a obdobným způsobem vybaveny a že jejich stří-

dání není nutno brát v potaz při hodnocení grafické podoby Plamene.

42 Viz Blažek a Kočička, 2000, s. 201.
43 Tiskové chyby byly nalezeny ve zkoumaném archívu a nebyly konfrontovány s jinými exempláři. Není nutno 

dokazovat či ověřovat jejich univerzálnost, která ani není nijak předpokládána.
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5 PLAMEN MEZI OSTATNÍMI

Není možno hodnotit výjimečnost, a tím ani celkový význam Plamene, aniž by došlo k základ-

nímu porovnání jeho úpravy s podobami jiných podobně zaměřených časopisů té doby. I když 

tato práce není komparativní, pro získání perspektivy a objektivity je nezbytné mít povědomí 

o typografii tehdy současných periodik. V této části jsou krátce představeny a porovnány tituly

svým zaměřením Plameni nejbližsí: Host do domu, Květen a Světová literatura.

5.0.1 Host do domu
Host do domu44, měsíčník pro literaturu, umění a kritiku, byl významný literární časopis vydá-

vaný v Brně nejprve Svazem čs. spisovatelů, posléze Československým spisovatelem. Grafických

úpravců se vystřídalo více, ve zkoumaných ročnících to byli Bohdan Lacina, Zdeněk Mrkos, Jiří 

Šindler a Oldřich Bárta. Už z toho je evidentní, že grafická podoba časopisu nemohla být samo-

statným uměleckým projektem a musela sloužit zejména praktické potřebě čitelnosti, přehled-

nosti a líbivosti.

Fyzické vlastnosti – kvalita papíru, způsob vazby (V4) a formát jsou z důvodů dostupnosti 

obdobné jako u Plamene. Svým rozsahem je Host do domu mnohem menší: zpočátku obsahoval 

jen 48 stran (roč. 1954 a 1961), v roce 1967 se rozrostl na 80 stran plus šestnáctistránková příloha 

Zelený host (obdobně jako Zápisník na světle zeleném papíře). 

Písmo – zpočátku jsou texty sázeny písmy Century a Baskerville a titulky kurzivním Bodo-

nim. Fonty se dále doplňují Super Groteskem pro text i titulky a některými dalšími pro titulky 

– později také Pražským kamenným groteskem Stanislava Marša. Public se výrazněji objevuje 

až v ročníku 1967, kde se stává základním „chlebovým“ fontem. Výběr písem je podobný jako 

u Plamene a svědčí o omezené vybavenosti tiskáren. Plamen má však zdaleka větší rozmanitost 

titulkových fontů – titulky jsou v Plameni mnohem důležitější.

Sazba – stránka je zalomená na jeden či dva sloupce, sazba je 

střídmá, spíše knižní, i když se občas objeví zajímavější prvky 

(viz obr. 59).

Titulky – objevují se v omezeném počtu písem a v daleko 

méně variacích, převládá jejich čistě funkční vlastnost.

Ilustrace – jsou zastoupeny v menší míře a především v men-

ších velikostech (nikoliv celostránkové). Jedná se nejčastěji 

o karikatury.

44 Charakteristika vychází z rámcové sondy kompletních ročníků 1954, 1961 a 1967 Hostu do domu.

59 / Detail dvoustrany 24-25 
čísla 61/1 Hostu do domu 

– zrcadlová sazba a rozdělení stránek 
na vodorovné pásy 

(obdoba obr. 10).
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Obálka – je jako jediná barevná, střídavě lakovaná a nela-

kovaná. Největším rozdílem oproti Plameni je jednotný layout 

pro každý ročník zvlášť – mění se pouze barva a případně ilu-

strace.

5.0.2 Květen
Květen45, časopis s podtitulem „literatura – umění – život“ a vy-

dávaný Svazem čs. spisovatelů mezi lety 1956-1959, se jeví 

jako přímý předchůdce Plamene. Úprava od Jana Kotíka však 

nemá takové ambice jako Hlavsova.

Fyzické vlastnosti – stejné jako Plamen, pouze formát je jiný: 

širší a nižší. Rozsah 48 stran s dvanáctistránkovou přílohou je 

oproti Plameni třetinový. Barva se objevuje pouze na obálce.

Písmo – text je sázen ve vícero písmech, především to jsou 

Baskerville, Super Grotesk, Century a Bodoni. Titulky pak pře-

vážně obstarává Alternate Gothic. 

Sazba – obdobná jako u Hostu do domu.

Titulky – obdobně jako u Hostu do domu.

Ilustrace – objevují se spíše fotografie, ilustrace celkově ne-

jsou zastoupeny v takovém počtu.

Obálka – vysoce barevná obálka má sice sjednocený design 

(v záhlaví logotyp, na zbytku ilustrace; jen nestálý podtitul), ale 

vzhledem k výraznosti reprodukce způsobuje vnější vizuální 

jedinečnost každého čísla – podobně, ale silněji než Plamen 

v roce 1968.

5.0.3 Světová literatura
Dvouměsíčník Světová literatura46, revue zahraničních literatur, vydávaný v letech 1956-1996 

Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění47, se liší od předchozích už svou peri-

odicitou, která předznamenává i rozsah a přístup časopisu. O grafickou úpravu se do roku 1969

podělili Alois Hodek (1956-61), Zdenek Seydl (1962-63), J. Balcar (1964-65), Miloslav Fulín 

45 Charakteristika vychází z rámcové sondy posledního ročníku Května z roku 1959 (čísla 1-6).
46 Charakteristika vychází z rámcové sondy čísel 1961/1-3 a 1967/1-3 Světové literatury. Čerpá částečně také z 

hesla: Zelinský, Miroslav: Světová literatura. In Slovník české literatury [online]. 
47 Od roku 1961 Státní nakladatelství krásné literatury a umění, od 1966 Odeon, nakladatelství krásné literatury a 

umění (viz Zelinský).

60 / Text orámovaný autorem a názvem 
(Světová literatura 61/1 s. 45)

61 / Originální řešení titulku 
(Světová literatura 

67/1 s. 168)



Bakalářská práce Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)

44

(1966-68) a Z. Sekal (1969) – opět se v porovnání ukazuje určitá soudobá jedinečnost Plamene. 

Oproti Hostu do domu vykazuje Světová literatura značný rozdíl mezi grafickou podobou dvou

zkoumaných ročníků.

Fyzické vlastnosti – vazbou, papírem i formátem stejné jako Plamen. Barva se vyskytuje pouze 

na obálce. Rozsahem je ovšem větší: jedno číslo zabírá mohutných 256 stran.

Písmo – v první sondě (1961) se ve svém výběru velmi podobá Plameni: text především z Pub-

licu a často také ze Super Grotesku, dále se používají Century, Bodoni, Alternate Gothic a dokonce 

i kurzivní Falstaff. Pestrost fontů je o něco menší pouze v titulcích. Ve druhé sondě (1967) už Pu-

blic zcela chybí (na úkor Super Grotesku) a v titulcích převažuje Baskerville. Rozdíl je markantní 

a ukazuje na rozsáhlejší změny v grafickém konceptu časopisu mezi jednotlivými ročníky.

Sazba – (první sonda) text se objevuje v jednom, dvou i třech sloupcích a je oddělen linkami 

i mezerami a někdy také orámován textem (viz obr. 60); poezie je sázena na velkém prostoru; 

sazební obrazec je sice stálý, ale ilustrace jsou někdy reprodukovány s přesahem až na spád. Ve 

druhé sondě je sazba klidnější, jednotnější.

Titulky – objevují se s volností a v řadě variantách (obr. 61), některé jsou stylově podobné titulkům 

v Plameni, byť celkově dochází k menší diverzitě a chybí vizuálně výrazné velkopísmenné nadpisy.

Ilustrace – oproti Plameni jsou o něco méně početné (především co se týče karikatur), jejich 

výběr a přístup k nim je však podobný.

Obálka – (1961) jednotný styl: jeden celostránkový obraz (či fotografie) doplněný v zápatí o lo-

gotyp, číslo a rok; (1967) naprosto stejný vzhled v průběhu ročníku: šedočervená neilustrovaná 

obálka s výrazným logotypem v záhlaví a s výčtem publikovaných autorů v linkovaném prostoru 

vedle čísla časopisu. Vývoj obálky reflektuje vývoj vnitřní typografie Světové literatury.

5.0.4 Shrnutí
Nejpříznačnějším poznatkem je, že ve všech časopisech se opakují stále stejná písma – tato nutná 

skutečnost předznamenává omezenou rozdílnost textových částí. Nejvýraznějším rozlišovacím 

prvkem Plamene je proto variabilita v titulcích, především v jejich sazbě, ale také v pestrosti a je-

dinečnosti některých fontů, a v obálce, jež je obdobným způsobem rozmanitá. V Plameni je také 

kladen větší důraz na ilustrace, které jsou více samostatné.

Zajímavostí je otázka vlivu rozsahu na grafickou podobu – dalo by se očekávat, že menší ča-

sopis umožní typografovi víc času promyslet a rozrůznit jeho úpravu, ale z komparace se zdá být 

přesnější, že velký počet stran naopak nabízí větší pole působnosti a také vyžaduje větší stylovou 

pestrost, aby v množství textu nezanikla jeho poutavost. Vzhledem k omezenosti průzkumu se 

jedná pouze o spekulaci a nadhozené téma k diskuzi či probádání – k podrobnějšímu výzkumu 

vybízí také značný rozdíl grafické úpravy ročníků 1961 a 1967 Světové literatury.
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6 ZÁVĚR

Z analýzy nejjasněji vyplývají čtyři skutečnosti: technologie a situační okolnosti doby mají značný 

omezující účinek; sazba titulků a rozmanitost obálky jsou nejosobitějšími grafickými prvky Pla-

mene; časopis klade velký důraz na výtvarné umění a představuje širokou škálu umělců; přes 

velkou pestrost a rozrůzněnost si Plamen zachovává jednotnou stylovou koncepci.

Grafická podoba Plamene je omezena technickými i dalšími okolnostmi doby: výběrem písma, 

daným  malou nabídkou tiskáren a omezenou horší rozšiřitelností a rozmnožovatelností většinové 

kovové sazby; nekvalitním papírem – stejně jako u ostatních srovnávaných periodik; nedokona-

lým tiskem – vyžadujícím silnější chlebové písmo; a časovou náročností velkorozsahového mě-

síčníku.

Největší variabilitu časopis prokazuje v titulcích, což je demonstrováno rozsáhlou navrhova-

nou kategorizací a množstvím příkladů v kapitole 2.4 Titulky. Tento aspekt ho spolu s nešablo-

novitým řešením většiny obálek nejvíce odlišuje od srovnávacích časopisů Host do domu, Kvě-

ten a Světová literatura. Právě titulky a obálky jsou nejvíce oproštěné od technických omezení 

– fotomechanická sazba už v té době umožňuje naprostou volnost zalomení i modifikace liter

a dvourozměrné optické matrice zjednodušují distribuci (a tedy zvětšují funkční výběr) písem48; 

pro malý rozsah a nepočetnost (každé číslo obsahuje jen jednu obálka a ke dvacítce velkých nad-

pisů) si úpravce (Hlavsa i Urbánek) může tento detailnější a tehdy nemasový postup dovolit.

Seznam 664 reprodukovaných umělců (příloha č. 2), který je sám o sobě významným vý-

zkumným výsledkem práce, a grafické přílohy Plamene dokumentují přístup redakce k výtvar-

nému umění: snaha o seznámení čtenářů s co nejširším okruhem tvůrců a důraz na samostatnost 

ilustrací. Velká spolupráce s karikaturisty pak naznačuje nikoliv nepatrný podíl humoristických 

a satirických textů odlehčujících Plamen nejen obsahem, ale také formou – tedy vizuálně pomocí 

odlehčené a vážností neomezené sazby.

„Nikde, nikdy a za žádných okolností nemůže být typografie ponechána náhodě.

Každý vzkaz si zaslouží být pochopen, oceněn, ‚prožit‘.“ (Dusong a Siegwartová, 

1997, s. 150)

Přestože je každá druhá stránka Plamene jinak zalomená, s jiným sazebním obrazcem, s využitím 

jiných písem, řezů či velikostí, časopis není dílem „náhody“ a zachovává si ucelený styl – oso-

bitý nádech, volnost, výstřednost i střídmost. Hlavní zásada – Hlavsův autorský podpis, který je 

48 „Písmolijny byly velké provozy, zboží se počítalo na tuny materiálu, nejen písma. […] V dobách fotomechanické 
sazby se písma distribuovala na pásových či kruhových optických matricích […] Váha typografického zboží za-
čala dramaticky klesat.“ (Štorm, 2008, s. 73)
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možno v Plameni rozpoznat – vyznívá takto: Výjimky jsou pravidlem. Volnost je nástroj. Typo-

grafie slouží textu.

Časopis sice není vzorem ideální typografie ani estetickým skvostem, ale vzorníkem dobrých

a zajímavých typografických řešení a sazečských možností a důkazem toho, že rozmanitost a ne-

sourodost mohou graficky fungovat i dlouhodobě. Plamen je také testamentem nevázané doved-

nosti Oldřicha Hlavsy i jeho pokračovatele Ivana Urbánka a počínajícího uvolnění poměrů v Čes-

koslovenské socialistické republice už v posledním roce padesátých let.



Bakalářská práce Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)

47

Resumé
Výsledkem práce je souborný přehled grafické podoby časopisu Plamen po celou dobu jeho vý-

voje, ze kterého zřetelně vyplývají čtyři skutečnosti: technologie a situační okolnosti doby mají 

značný omezující účinek; sazba titulků a rozmanitost obálky jsou nejosobitějšími grafickými

prvky Plamene; časopis klade velký důraz na výtvarné umění a představuje širokou škálu umělců; 

přes velkou pestrost a rozrůzněnost si Plamen zachovává jednotnou stylovou koncepci. Obrazový 

doprovod práce dokumentující rozmanitost typografických řešení spolu s rozborem osobitého pří-

stupu úpravců Oldřicha Hlavsy a Ivana Urbánka dokazuje, že vizuální nesourodost časopisu je 

především zdánlivá a že časopis je graficky ucelený.

Summary
The paper provides a complete overview of the graphical side of the magazine Plamen during 

the whole of its development. In conclusion of the overview, four facts become most notable: the 

technology and the situational circumstances of the period have a significant limiting effect; the

most characteristic graphical marks of Plamen are the typesetting of titles and the variability of the 

covers; the magazine places much importance on the visual arts and introduces a wide spectrum 

of artists throughout its existance; despite its great diversity and differentiality, Plamen retains an 

integral stylistic conception. The accompanying pictorial materials documenting the various ty-

pographic solutions together with the analysis of the distinctive methods of the designers Oldřich 

Hlavsa and Ivan Urbánek show that the apparent visual disparity of the magazine is misleading 

and that the magazine is graphically unified.
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Prameny
Plamen, měsíčník pro literaturu, umění a život. 

Ročníky 1. až 11. (1959-1969) – kompletní archív.

Host do domu, měsíčník pro literaturu, umění a kritiku.

Ročníky 1., 8. a 14. (1954, 1961 a 1967).

Květen, literatura – umění – život.

Ročník 4. (1959), čísla 1-6.

Světová literatura, revue zahraničních literatur.

Ročníky 6. a 12. (1961 a 1967), čísla 1-3.

Private Eye – internetový archív obálek britského čtrnáctideníku (1961+).

Dostupné z WWW: <http://www.private-eye.co.uk/>
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JMÉNO

Clergue, Lucien

Duda, Stanislav

Fišer, Jaroslav

Flejšar, Josef

Fuka, Vladimír

Gojko, Sikimić

Gregor, Miro

Hlavsa, Oldřich

Hoffmeister, Adolf

Hruška, Karel

Jasanský, Pavel

Klimovič, Rudolf

Kotík, Jan

Lukavský, J.

Nováková, Dora

Pak-Nin, Yam (Singapur)

Plewiński, Wojciech

Rathouský, Jiří

Seydl, Zdenek

Sivko, Václav

Štěpánová, Hana

Straka, Bohumil

Šváb, Jaroslav

Týfa, Josef

Urbánek, Ivan

Vaca, Karel

Vujaklija, Lazar

Zelenka, Jaroslav

Zrzavý, Jan

Příloha č. 1: Seznam autorů obálek Plamene

ČÍSLO PLAMENE

66/7

63/5

63/1, 66/4

62/8

62/12

66/11

66/3

59/1-4, 60/1-12, 61/1-12, 62/1, 2, 4, 9, 63/4, 7, 8, 64/1-12, 

65/1-12, 66/1,10, 67/1-3, 69/1,4

62/6

62/10

66/9

63/2

62/3

62/11

66/2

66/5

66/12

63/12

63/3, 69/5?†

63/6

63/10

66/6

62/7

69/2

67/4-12, 68/1-12, 69/3

62/5

63/11

66/8

63/9

† Autorství obálky čísla 69/5 je nejisté kvůli chybějícímu obsahu s částí tiráže. Podle malby na zadní straně s podpisem 
Zdenka Seydla je však původcem zřejmě právě on.
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Příloha č. 2: Seznam výtvarníků, fotografů, karikaturistů, grafiků a ilustrátorů
vydaných v Plameni

Adači, Šigetsu
Adsuara, Manuel
Angeli-Radovani, K.
Archigram
Bahenský, A.
Bartákovi, A. a B.
Bartoš, Jaroslav
Baskin, Leonard
Bauch, J.
Baya
Bazovský, M. A.
Beier-Red, Alfred
Bernat, Jan
Beškov, Ilja
Biasi, Alberto
Bidlo, František
Blažek, Jiří
Blažková, Jaroslava
Blioch, G.
Blumenfeld, Erwin
Bogdanović, Steva
Böhm, L.
Boljka, J.
Borès, Francisco
Born, Adolf
Borovička, Milan
Bosc
Bošek, Pavel
Bossi, G.
Bouda, Cyril
Boudná, M.
Bradáček, Jiří
Brandt, Bill
Braque, Georges
Brdečka, Jiří
Brdlík, Z.
Brož, J.
Bruderhansová, A.
Brunner, V. H.
Brunovský, Albín
Brychta, Jan
Bučkaj, Ivan
Budík, M.
Bulatty, Sonja
Burant, František
Bureš, Jiří
Burgeon, Charles
Burian, E. F.
Cabrera Moreno, Servando
Callot, Jacques
Čapek, Josef

2

5

12

3

2

2
2

2

3

11

2

2

64/9
65/6
63/11
69/1
63/8
65/12
60/5
68/12
62/10
65/10
64/8
59/4
65/9
62/7
66/1
59/1
64/4
66/3
62/5
64/1
66/11
61/6
63/11
65/6
60/1
66/10
60/3
68/8
63/3
59/1
59/2
65/4
64/1
65/2
60/4
60/5
61/1
61/12
60/4
59/3
59/1
67/6
63/11
61/9
60/1
63/6
66/5
62/3
62/7
62/5
60/12

JMÉNO
VÝSKYT (POČET ČÍSEL)

ČÍSLO 1. ZVEŘEJNĚNÍ Čapek, Karel
Čapka, Bohuslav
Čchi Paj-š‘
Čechová, M.
Čechová, Olga
Čepelák, Ladislav
Čermák, Bedřich
Čermák, J.
Černá, Kateřina
Černý, Jan
Černý, Karel
Černý, M.
Červený, J.
César, Baldaccini
Četković, Josip
Chagall, Marc
Chaplin, Charlie (z filmu)
Charbonnier, J. P.
Chatrný, Dalibor
Chaval
Cheben, J.
Chlupáč, Miloš
Chmel, V.
Chochola, Václav
Chotěnovský, Zdeněk
Chruxin, Ch.
Cihla, Jan
Clavé, Antoni
Clergue, Lucien
Corrace, S.
Cremer, Fritz
Čunderlík, M.
Dabac, Tošo
Demartini, H.
Derain, A.
Desnos, Robert
Dewasne, Jean
Dias, Pavel
Dienst, J.
Djordjević, Miodrag
Dlouhý, Bedřich
Dobeš, Milan
Dobroruka, Ivan
Doisneau, Robert
Dominguez, Oscar
Dr. Merly
Dragič, Nedjeljko
Drahoš, Tom
Drbohlav, K.
Drtikol, František
du Cerceau, Jacques
Dubay, Orest
Dúbravec, R.
Dubuffet, Jean

7
3
2
2

3

3
5

2

4

62/12
68/7
62/3
61/7
65/7
60/7
65/10
61/8
68/6
59/4
59/4
61/6
61/8
68/12
66/11
65/7
64/4
68/4
67/10
63/9
67/7
62/9
60/8
59/4
61/7
64/7
67/7
65/6
66/7
62/7
59/3
64/8
66/11
60/7
60/9
69/3
68/12
69/3
64/7
66/11
67/1
67/8
63/12
68/4
65/6
64/1
66/3
68/3
60/3
64/1
69/1
59/1
61/7
66/12

Duchoň, J.
Duda, Stanislav
Dvořák, František
Effel, Jean
Ehm, Josef
Einhorn, E.
Einhornová, M.
Eiriz, A.
Eisler, Georg
Englich, I.
Erni, H.
Escher, H.
eskymácká grafika
Fiap, A.
Fibichová, Zdenka
Filo, Julián
Fischer z Erlachu, J. B.
Fišer, J.
Flejšar, J.
Foll, D.
François, A.
Fremund, R.
Fresquet, José Gómez
Fridrichová, V.
Fried, Erich
Fuka, V.
Fuková, E.
Fulla, Ľudovít
Gabor, Paul
Garcia, Abilio Padrón
Garruba, Gaio
Gasparini, P.
Gaul, H.
Geldmacher, Klaus
Gellner, František
Gergeľová, V.
Giacomelli, M.
Glinn, B.
Goethe, Johann Wolfgang
Gogol, N. V.
Grandville
Grebeníčková, Eva
Greber, Emil
Gregor, Miro
Gribovský, Antonín
Grigorič, D. V.
Grobman, M. S.
Gross, František
Grosz, George
Grus, J.
Grygar, M.
Guderna, Ladislav
Gudiašvili, Lado
Gurvič, Boris

2
6

2

2

2

2
2
2

2

2

2

2

2

2
2

6

60/1
60/12
67/10
60/12
64/1
62/2
59/4
62/7
65/12
62/5
62/11
65/12
63/6
66/5
65/4
64/8
69/1
63/11
62/8
60/9
61/1
60/2
66/2
60/6
65/12
60/3
61/3
61/7
65/12
66/1
65/3
62/7
64/7
68/12
62/7
61/7
63/3
63/3
62/8
62/11
61/3
65/12
59/3
66/3
63/5
62/11
67/11
64/6
60/7
61/4
60/3
60/8
66/4
66/9
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JMÉNO
VÝSKYT (POČET ČÍSEL)

ČÍSLO 1. ZVEŘEJNĚNÍ

Haďák
Hadlač, Jiří
Hajdová, Z.
Hájek, E.
Hájek, Karel
Hajek, Otto Herbert
Hajn, Jan
Hák, Miroslav
Hána, J.
Hanel, Olaf
Hanžlík, J.
Hartung, Hans
Hartwig, Edward
Havetta, E.
Heartfield, John
Heckel, Vilém
Heinemann, J.
Hejný, Miloslav
Hénard, Eugène
Hendrych, Jan
Heritesová, Z.
Heřmanská, V.
Hi-Hi (István Hegedüs)
Hladík, J.
Hladík, Karel
Hlaváček, Karel
Hlavatý, Vratislav
Hlavín, F.
Hlavín, V.
Hlavsa, Oldřich
Hložník, F.
Hložník, V.
Hochová, Dagmar
Hodan, Petr
Hoffmeister, Adolf
Hofman, J.
Hogarth, P.
Hogarth, William
Holan, Karel
Holler, J.
Holub, Z.
Holý, Miloslav
Honty, Tibor
Honzík, Karel
Horálek, F.
Hořánek, Jaroslav
Hořánková, E.
Horčic, Vladimír
Horník, Jiří
Houra, M.
Hrubý, K. O.
Hruška, Karel
Hübl, František
Hucek, Miroslav
Hudeček, František
Infante, Francisco

22
2

3
2

3

2

2

2

3

3

8

6
10

4
2
3
6
2

2
2

2

5

2

59/2
60/1
60/4
61/6
59/4
66/2
65/5
59/4
60/5
64/12
62/1
66/8
60/9
62/3
59/2
62/1
63/3
65/12
69/1
68/12
60/3
60/2
63/7
59/4
61/4
62/6
61/10
61/2
61/8
62/8
60/8
60/3
59/4
64/2
59/1
61/12
61/11
62/4
68/2
62/7
60/7
67/7
59/4
69/1
61/10
60/12
61/11
69/1
60/1
61/7
63/12
59/4
59/3
67/9
59/1
65/5

Istler, Josef
Jacobsen, Arne
Jakac, B.
Janáček, Milan
Janaka, Jokutaro
Janeček, Ota
Jankovič, Jozef
Janošková, Eva
Janoušek, Vladimír
Janoušková, Věra
Janula, F.
Jappy
Jarcovják, V.
Jasanský, Pavel
Jelínek, Oldřich
Jeníček, J.
Jermolajev, B.
Ježek, S.
Jíra, Josef
Jiránek, J.
Jiránek, K.
Jiránek, Vladimír
Jirásek, Jiří
Jirásková, Marta
Jírava, M.
Jiříkovský, J.
Jiroudek, František
Jírů, V.
Johannot, Tony
John, Jiří
Johnson, Philip
Jun, Jiří
Kadlec, Jaroslav
Kafka, Čestmír
Kafka, Franz
Kainar, Josef
Kaiser, J.
Kállay, Karol
Kalousek, J.
Kalvoda, A.
Kándl, Jaroslav
Kaňka, J.
Kantůrek, J.
Karas, Michal
Karásek, Oldřich
Karmazín, Jiří
Karoušek, L.
Karoušek, Valerián
Kašpar, Jiří
Kazdová, Milada
Kemlein, E.
Kinert, A.
Klápště, Jaroslav
Klein, Yves
Klemke
Klimentová, J.
Klimo, A.
Klimová, T.
Klimovič, R.

2
2

3
3

2

9

2

2
6

2

3
2

6

5
2
2

2
2

3

3

64/3
66/6
63/11
61/11
64/9
61/8
67/3
66/1
59/4
59/4
63/10
59/1
60/10
66/9
59/1
60/2
65/12
61/4
61/2
64/4
61/2
61/12
60/7
65/4
59/4
60/5
65/5
64/7
62/8
65/2
66/11
66/8
59/3
60/10
63/6
62/4
61/6
63/9
61/2
60/4
64/2
62/2
64/3
64/12
65/5
68/11
61/2
65/4
68/4
59/4
60/9
63/11
64/10
66/10
61/9
67/2
60/8
64/8
63/2

Klír, J.
Klomínek, M.
Kmentová, Eva
Kodet, J.
Kokubo, Zenkiči
Kolář, Jiří
Kolářský, Z.
Kolíbal, Stanislav
Kolínská, J.
Komárek, Vladimír
Kompánek, Vladimír
Kopecký, Bohdan
Kopřiva, M.
Korčák, P.
Kořínek, P.
Kostka, Josef
Kotík, J.
Kotík, Pravoslav
Koudelka, Josef
Koutský, V.
Kozlovskij, N.
Kozojed, A.
Kraicová, Viera
Kramer, Fred
Krasauskas, H. S.
Krátký, Čestmír
Kratochvíl, Z.
Kraus, Günter
Krbálek, P.
Křena, S.
Kriwet, F.
Kubal, V.
Kubíček, J.
Kubin, Alfred
Kučerová, Alena
Kudrjašov, O.
Kukryniksy
Kulich, J.
Kulisiewicz, Z.
Kuna, Jaroslav
Kuročkin, Eduard Stepanovič
Lada, J.
Lagocki, Zbigniew
Lahula, M.
Laluha, Milan
Landgraf, J.
Landi, Edoardo
Langeová, D.
Laurens, H.
Le Corbusiér
Lendr, J.
Lengren, Z.
Lenica, J.
Lermontov, M. J.
Levenitsching, P.
Lhoták, Kamil
Libenský, Stanislav
Liďák
Lidický, Karel

2
2

5

2

3
4

4

2

2

2

2

5

2
2

60/4
60/2
65/4
61/4
64/9
69/3
60/5
65/3
60/3
64/12
66/8
62/2
61/3
69/5
61/12
60/4
62/3
68/2
69/4
61/1
60/7
59/2
64/8
65/1
62/5
67/11
61/2
66/5
60/4
59/2
64/7
60/8
61/6
64/2
64/3
63/2
60/5
61/11
62/1
59/3
67/11
60/9
68/8
64/8
65/8
60/9
66/1
63/3
60/9
69/1
60/5
61/8
61/7
62/11
65/12
60/3
64/9
61/1
59/4
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JMÉNO
VÝSKYT (POČET ČÍSEL)

ČÍSLO 1. ZVEŘEJNĚNÍ

Liesler, J.
Link, T.
Lomeo, Angelo
Lucebert (L. van Swaansdijk)
Ludwig, Karel
Ludwig, Pit
Lukas, Jan
Lukavský, J.
Mácha, K. H.
Majakovskij, V.
Makovský, V.
Malák, J.
Malejovský, J.
Málek, Antonín
Málek, K. R.
Malich, Jan
Manuchin, J. N.
Manzu, Giacomo
Marenčin, Albert
Markevič, B.
Markupová, Irena
Martinček, Martin
Martinovský, Zdeněk
Mašek, Václav
Masereel, Frans
Massironi, Manfredo
Matisse, H.
Medek, Ivo
Medková, Emila
Menčík, V.
Mézl, Z.
Michálková, V.
Michelangelo Buonarotti
Mihelič, F.
Miki, Tomio
Mikula, Jiří
Miloradović, Bole
Miró, Joan
Mirvald, M.
Mlčoch, Zdeněk
Montana, Francisco Soler
Moor, D. S.
Moravec, A.
Moserová, I.
Mucha, Alfons
Mudroch, J.
Načeradský, Jiří
Nakamura, Masaya
Navrátil, Pavel
Neff, O.
Nehera, Otakar
Němec, Josef
Němec, Rudolf
Nemes, Endre
Nepil, František
Neprakta

3

3

5
5

2

3
2

2
3

2

5

2

2

2

7

60/3
60/9
61/9
65/3
59/4
68/4
59/4
61/1
62/9
62/5
62/10
61/1
60/4
66/7
64/3
59/4
59/3
59/3
65/12
59/3
66/3
67/1
61/8
61/5
62/2
66/1
60/9
65/6
65/2
60/2
61/8
61/1
62/10
63/11
68/12
60/1
68/8
65/9
61/8
60/2
66/5
63/2
61/8
66/10
67/1
63/1
68/3
64/9
67/4
61/1
66/2
67/10
68/7
66/3
68/7
59/1

Nepraš, Karel
Nesvadba, Miloš
Nezval, Vítězslav
Niggemeyerová, Elisabeth
Nishikawa, O.
Niši, Kinzo
Nolč, V.
Noll, Miloš
Nováček, Miroslav
Novák, Josef
Novák, L.
Novák, V. V.
Novotný, J.
Novotný, Miloň
Nowak, Waclaw
Nusberg, Lev
Obrátil, J.
Opitz, F. K.
Opřesniková, Ankica
Orlando, I.
Otčenášek, J.
Oto, Takao
Ovčáček, Eduard
Pacík, František
Pacovský, Jar.
Paderlík, Arnošt
Pajvančić, Aleksandar
Palcr, Zdeněk
Panáček, J.
Pařík, Jan
Pařík, Jiří
Parra, Gines
Paulus, J.
Peca, Josef
Pecha, V.
Pechánek, M.
Peinado, Joaquin
Pelc, Antonín
Perret de Chambéry, Jacques
Perret, Auguste
Peršová, H.
Peterka, František
Peterka, Miroslav
Petrić, Radko
Peynet, Raymond
Picasso, Pablo
Pikous, Jan
Pilmann, J.
Pirosmanošvili, Niko
Pjatnickij, Vladimír Pavlovič
Plachta, R.
Plewiński, Wojciech
Plížková, Naděžda
Plocek, Vilém
Podaný, Josef
Podhrázský, Stanislav
Podlesný, Z.
Postružnik, O.
Postupa, L.

3

5

2
3

5
2

2
2

3

2

2
11

6

2
3

8
2

60/10
60/12
62/1
68/4
64/7
64/9
62/10
59/2
67/8
62/6
60/4
61/4
61/11
60/9
66/12
65/5
62/10
63/3
63/11
62/7
61/4
64/9
65/11
65/4
59/3
59/2
63/11
62/10
61/2
60/10
60/1
65/6
60/9
59/3
63/10
65/11
65/6
59/4
69/1
69/1
59/2
61/2
59/4
63/11
63/5
59/1
65/12
63/8
64/5
67/11
61/2
66/12
66/2
61/5
68/6
67/5
62/11
63/11
64/12

Prachatická, E.
Prantl, Karl
Prat, T. le
Preček, Ivo
Preclík, M.
Preclík, Vladimír
Přibík, Jindřich
Procházka, B.
Prošek, Josef
Prukner, Š.
Puškin, A. S.
Putrová, M.
Rada, J.
Rada, M.
Rada, Vlastimil
Radechovský, V.
Radmann, Franz
Radnický, V.
Rathouský, Jiří
Ray, Man
Réber, László
Reich, Jan
Reichmann, Vilém
Reiner, Martin
Renčín, Vladimír
Rendulić, Drago
Reynek, Bohuslav
Richter, Hans Theo
Richter, O.
Ringes, Vl.
Robinsonová, M.
Rolčík, Přemysl
Romberg, M.
Rowlandson, Thomas
Rudavský, Ondřej
Rudovský, A.
Rusová, Zdenka
Rybka, F.
Šajmovič, J.
Šajtinac, Borislav
Šajtinac, Zdenko
Šalamoun, J.
Sansone, Antonio
Sant‘Elia, Antonio
Scheidt, Josef
Schnitzer, Teo
Schwimmer, Max
Šechtlová, M.
Sedláček, Vojtěch
Šegelmans, S.
Seifert, Jiří
Sekal, Zbyněk
Sekora, Ondřej
Semrád, P.
Semrád, Stanislav
Šerých, Jaroslav
Šetlík, Jiří
Seuphor, M.
Sever, Jiří

3

5

3
5

2

3
2

7
4
3

5

2

2
3

3

2

2

62/10
66/12
60/9
65/5
61/2
60/2
64/2
60/8
59/2
63/10
62/2
63/11
61/2
61/7
60/7
62/6
68/4
61/4
63/12
64/1
62/10
67/5
60/3
59/4
63/10
66/11
68/9
59/1
60/3
65/12
64/8
65/6
62/11
62/11
66/9
64/8
67/1
67/3
60/8
66/3
63/11
62/5
63/7
69/1
66/5
59/3
59/2
61/8
60/7
63/2
67/7
65/12
59/2
69/4
69/4
61/2
65/12
64/7
65/9
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JMÉNO
VÝSKYT (POČET ČÍSEL)

ČÍSLO 1. ZVEŘEJNĚNÍ

Seyček, Evžen
Seydl, Zdenek
Shan, Ben
Sidur, Vadim
Sigmund, Zdeněk
Simota, J.
Šimotová, Adriena
Šindelář, L.
Sitenský, Ladislav
Sivko, Václav
Skála, F.
Skála, J.
Sklenář, Z.
Škoch, J.
Slabý-Kareš, K.
Slavíček, Antonín
Slavíček, Jan
Slavinskij, E.
Šlitr, Jiří
Smetana, Jan
Smirnov, Alexej Glebovič
Smolka, C.
Smutný, O.
Šolc, Jára
Sopr, A.
Šotra, B.
Souček, K.
Španiel, B.
Špůrek, Milan
Srb, K.
Srbinović, M.
Štajer, Božo
Stavinoha, Eduard
Stefan, Bedřich
Stehlík, Ladislav
Steiger, Ivan
Steinberg, S.
Steinlen, T. A.
Štěpán, Bohumil
Štěpánek, J.
Štěpánová, H.
Stibor, Miloslav
Stock, D.
Storchová, Hana
Storck, C.
Straka, Bohumil
Střihavka, J.
Strnad, Ivan
Strnadel, Antonín
Štubňa, I.
Šubic, I.
Sudek, Josef
Sukdolák, Pavel
Sulek, S.
Sůra, J.
Sutnar, Ladislav

12

4
8
5

2
2

2

7

8

2

14

2

5
3

2

59/3
59/1
65/8
64/11
67/3
60/5
65/7
60/5
59/4
59/3
61/2
63/8
60/3
63/2
60/2
63/5
60/7
60/4
60/12
61/4
67/11
61/12
65/1
65/4
60/5
63/11
60/3
66/5
65/7
65/3
63/11
66/11
67/10
66/12
61/9
64/7
61/6
60/2
60/12
61/12
63/8
67/8
63/3
68/2
66/5
59/1
60/5
64/5
62/1
61/7
63/11
59/4
59/4
63/3
61/6
65/12

Šváb, J.
Švabinský, Max
Švábová, Zuzana
Švankmajerová, Eva
Švarcman, Michail
Svoboda, Jar.
Svoboda, Jiří
Svolinský, Karel
Sychra, Vladimír
Tamchyna, Petr
Tange, Kenzo
Taut, Bruno
Teissig, Karel
Tereba, Stanislav
Terzič, Ivan
Tesař, Vladimír
Těvosjan, G.
Thurber, James
Tichý, František
Tichý, Jiří
Tittelbach, Vojtěch
Toman, J.
Tomaszewski, Henryk
Tomlin, B. W.
Trizuljak, T.
Trnka, J.
Troup, Miloslav
Truksa, M.
Turgeněv, I. S.
Ueno, Makota
Uher, Rudo
Ungerer, Tommi
Urbánek, Ivan
Urbásek, Miloš
Vaca, Karel
Vajdiš, J.
Valášek, V.
Válová, J.
Válová, Květa
van Bennekam, Kors
van Emde Boas, Dr. C.
Vanni, S.
Váša, M.
Vasarely, Victor
Vašíček, Oldřich
Vašíček, Vladimír
Vasiljev, I.
Vávra, Jaroslav
Vavro, Milan
Vejsberg, Vladimír
Větrogonskij, V.
Viani, Alberto
Vinant, F.
Vindišová, Marie
Vingler, Vincenc
Virt, Zdeněk
Vojtěch, Rudolf
Volf, F.
Volráb, F.

2
3

2
3
6
3
2

2

6

2

5

2
5
6

3

17
2
5

2

2
2

3

2

61/7
62/1
67/6
68/1
67/5
60/3
60/2
59/1
59/4
66/6
66/7
69/1
60/2
65/6
66/11
60/6
62/5
63/4
61/10
67/12
59/1
62/10
62/9
64/7
60/8
60/3
59/1
61/2
62/11
59/3
60/8
66/12
59/1
65/11
60/3
69/5
60/1
60/10
60/10
66/9
65/12
63/3
60/2
64/7
64/11
67/6
63/2
65/8
60/8
66/5
63/2
66/8
61/12
65/7
65/4
60/12
69/5
60/5
63/10

Voříšek, J.
Vorošilov, Igor Vasiljevič
Vožniak, J.
Vranić, Nino
Vrbová-Kotrbová, V.
Vujaklija, Lazar
Vysušil, K.
Wágner, L.
Weidlich, Jiří
Weigel, J.
Weill, E.
Weiss, Emil
Weiss, J.
Weisskopf, V.
Werkman, Hendrik Nikolas
Weston, Edward
White, Charles
Wielgus, Jindřich
Wiesner, R.
Wingler, V.
Wíšo, Jaroslav
Yamaguči, Šosuke
Yošizaki, Hitori
Zábranská, J.
Zábranský, A.
Zábranský, Vlastimil
Zacharov, G. F.
Zacharov, V.
Zapf, Gudrun a Hermann
Zavetti, Ugo
Zelenka, J.
Želibský, Ján
Zeljonin, Eduard Leonidovič
Žemlička, J.
Žentel, Jiří
Zerrarti
Zmeták, E.
Zora, P.
Zoubek, O.
Zouplna, O.
Zrzavý, Jan
Žukovskij, V. A.

2

3

2

5

3

61/10
67/11
60/2
66/11
60/6
63/11
61/4
61/6
66/1
61/2
60/9
66/5
62/7
60/8
65/1
64/1
59/3
60/4
61/4
59/4
66/7
64/9
64/9
61/1
60/3
64/6
59/3
62/5
65/12
63/3
65/9
67/9
67/11
60/12
59/4
65/10
61/7
63/2
62/10
61/12
59/1
62/11
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Příloha č. 3: Abeceda Haďáka (Plamen 64/1 s. 26-34)


