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Abstrakt
Bakalářská práce „Grafická podoba měsíčníku Žena a móda (1949–1995)“ se zabývá
grafickou úpravou tohoto časopisu, přičemž zkoumá celkové i dílčí změny v jeho
typografii. Časopis vycházel téměř polovinu století, od ledna roku 1949 do července
roku 1995, kdy byla jeho produkce ukončena z finančních důvodů. Práce si klade za cíl
tuto dobu rozdělit na úseky, které byly z hlediska grafické podoby časopisu něčím
přelomové.
Zaměřuje se nejprve na historický kontext, technické aspekty dobové typografie
a vliv marxismu-leninismu na grafickou úpravu periodik. Obsahuje také stručný
slovníček základních pojmů. V analýze grafické podoby časopisu se práce zaměřuje na
fyzické vlastnosti, sazbu, písmo, titulky, obálku nebo reklamy, vždy v rámci příslušných
období. Dále je pro srovnání zařazen také stručný nástin grafické podoby nejznámějších
světových módních časopisů, které vycházely ve stejné době jako Žena a móda. Práce si
všímá také nové konkurence Ženy a módy po roce 1989 a je doplněna obrazovým
materiálem.

Abstract
The thesis „Typography of the monthly magazine Žena a móda (1949–1995)“ deals
with the graphical appearance of this magazine and describes the changes in its
typography. Magazine ran from January 1949 to July 1995, when it was cancelled
because of financial difficulties. The aim of this thesis is to divide the years of Žena a
móda’s existence into periods, depending on its specific graphical appearance.
This bachelor thesis outlines the historical context, technical conditions and the
influence the Marxism-Leninism had on the graphic design. Moreover, the basic
vocabulary of typographical terms is included. The thesis analyses the graphical
appearance of the magazine periodically, with the focus on physical qualities,
typesetting, typeface, headlines, front pages or advertisement.
Furthermore, the graphical appearance of the world’s most famous magazines is
outlined briefly towards the end of the thesis, as well as the magazine’s competition
after

1989.
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Úvod
„Žena + móda1 získala za léta své existence mnoho příznivkyň, které – jak nám samy
napsaly – doslova naučila šít, orientovat se v módě, stylu a materiálech, využívat
nápadů, inspirací i příjemného rozptýlení, které přinášela,“2 shrnula v úvodníku
posledního čísla Ženy a módy její šéfredaktorka Gabriela Převrátilová. Většina žen
v totalitním Československu Ženu a módu znala, a pro některé z nich zůstává známým
pojmem dodnes. Časopis byl oblíben především díky střihovým přílohám, podle kterých
si československé ženy mohly doma ušít vlastní oblečení. Podobnou úlohu plnil i
časopis Burda, který byl ale „podpultovým“ artiklem. Žena a móda tak byla jediným
oficiálním magazínem svého druhu, který tehdy v Československu vycházel.
Byla by proto škoda nevěnovat Ženě a módě trochu pozornosti. Ve své
bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit se na typografii časopisu, která byla
ovlivněna řadou faktorů pro danou dobu typických. Byly to především zastaralé
technologie, ideologie marxismu-leninismu, ale také absence tržního hospodářství, díky
které časopis nepotřeboval bojovat o čtenáře. Za cíl své práce jsem si stanovila
vysledovat a popsat hlavní grafické změny, kterými časopis během své existence prošel.
Žena a móda pravidelně vycházela téměř půl století. Její grafická úprava byla
velice pestrá, využívala velké množství různých prvků, a je proto v podstatě nemožné
postihnout všechny dílčí grafické proměny časopisu v rozsahu této práce. Zaměřila jsem
se proto na zmapování základních atributů, které by přiblížily čtenáři celkový vzhled
časopisu. Snažila jsem se vymezit časová období, která měla společná specifika, a která
znamenala v typografii časopisu něco nového. Tyto změny a specifika jednotlivých
období jsem se pokusila analyzovat, přestože jsem byla nucena, jak už jsem zmínila
výše, mnoho zajímavých grafických prvků a dílčích změn vypustit.
V teoretické části práce uvádím okolnosti vzniku časopisu Žena a móda. Protože
typografie časopisu podléhala omezeným technickým možnostem doby, považovala
jsem za důležité pokrýt i tuto problematiku stručným popisem dobových technologií.
Krátce jsem se zaměřila i na obecnou charakteristiku časopisu, neboť grafické

1

Časopis začal původně vycházet pod názvem „Žena a móda“. V roce 1967 se název změnil na „Žena +
móda“, šlo však spíše o grafický záměr než o změnu názvu jako takového, a i na pozdější čísla je
například v rejstřících knihoven odkazováno první variantou názvu. Proto i v této práci budu používat
označení „Žena a móda“ pro všechny ročníky. Pro lepší orientaci také v práci používám pro označení
ročníku konkrétní rok (1949–1995) místo čísla ročníku uvedeného na obálce (1–47).
2
Žena a móda. Praha: Rada žen, 1949, č. 1, s. 3.

3
zpracování listu determinuje i jeho obsah a zaměření. V úvodu k typografii Ženy a
módy jsem věnovala prostor také dobovému ideologickému náhledu na typografii.
Praktická část je věnována konkrétní grafické úpravě. Pro účely své práce jsem
považovala jako relevantní vždy první číslo daného ročníku, přestože v některých
kapitolách čerpám z ročníku v plném rozsahu (především v kapitole 3.7 Obálka).
Vycházela jsem z materiálů dostupných v Národní knihovně v Praze a v Knihovně
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze3.
Po hlubším prozkoumání tématu jsem se nevyhnula ani úpravám v původně
zamýšleném obsahu práce. Většina změn se týká pořadí a rozdělení kapitol, které jsem
seřadila tak, aby na sebe lépe navazovaly, a aby mohl čtenář při čtení jedné kapitoly
těžit z informací, které se dozvěděl v kapitole předešlé. Oproti původnímu návrhu jsem
byla také nucena z důvodu rozsahu práce mírně zestručnit kapitoly 3.8 Reklama, 4.
Nástin grafické úpravy zahraničních časopisů a 5. Nová konkurence po roce 1989.
Poslední změna se týká kapitoly Přílohy, ve které jsem zamýšlela sledovat
především polohu střihových příloh v časopisu, a také to, zda byly typograficky sladěny
se zbytkem časopisu. Bohužel byla v knihovnách velká část příloh ze svázaných ročníků
buď vytržena, nebo je uschována zvlášť. Vyrozuměla jsem, že je tomu tak proto, aby se
předešlo jejich opětovnému odcizení. Nemohla jsem proto získat dostatečně
vypovídající vzorek pro analýzu.
Svou práci jsem se snažila koncipovat tak, aby byla srozumitelná i pro
nezasvěceného čtenáře, a aby mu představila problematiku typografie v souvislostech
na konkrétním příkladu časopisu Žena a móda.

3

V archivech obou knihoven chybí ročníky 1963 a 1993. Protože nic nenasvědčovalo tomu, že tyto
ročníky znamenaly pro grafický vývoj časopisu podstatnou změnu, předpokládala jsem pro účely své
práce, že v těchto ročnících byl zachován stejný vývoj jako v ročníku, který jim předcházel (tedy
v ročnících 1962 a 1992).

4

1. Časopis Žena a móda
Časopis Žena a móda vycházel od ledna roku 1949 do července 1995. Do roku 1989 byl
prakticky jediným módním časopisem v totalitním Československu4. Původně ho
vydávala Rada žen a Textilní módní tvorba, v roce 1968 pak vzniklo nakladatelství a
vydavatelství MONA5, jako vydavatelský dům Ústředního výboru Československého
svazu žen, které kromě Ženy a módy vydávalo i týdeník Vlasta (vychází od roku 1947)
a měsíčník Praktická žena (vychází od roku 1950). Jako nakladatelství zanikla MONA v
první polovině 90. let.
V roce 1992 se vlastníkem vydavatelství stal VNU - Nizozemský svaz nakladatelů
a MONA dále fungovala jako Mona, v.o.s., již jen jako vydavatelství. O deset let
později, roku 2002, se stalo vydavatelství součástí finské mediální skupiny
SanomaWSOY a jeho název se změnil na Sanoma Magazines Praha. V roce 2011 bylo
znovu přejmenováno na Sanoma Media Praha. Dnes mezi jeho tituly patří kromě stálic
Vlasty a Praktické ženy také Květy, National Geographic, Marie Claire nebo časopis
Kraus.

1.1 Historický kontext
Nový komunistický režim přinesl po únoru 1948 i změnu společenského systému, která
se týkala všech oblastí života československých občanů, včetně odívání a módy.
„Móda není svébytnou společenskou formou, nýbrž citlivým výrazem komplexní
společenské situace. Bezprostředně odráží kulturní vyspělost i ekonomické podmínky,
reaguje na technické vynálezy, a vyjadřuje jemné předivo interakce společnosti a
individua.“6
Poválečné Československo, stejně jako i jiné evropské státy, zápasilo s tíživou
ekonomickou situací, která se promítla i do módy, jejíž doménou tehdy byla strohost a
praktičnost, hlavně však cenová dostupnost. Zatímco v demokratickém světě se móda
pomalu vzpamatovávala, začínala být více individuální, rozmanitá, a opět se stávala

4

Rada žen vydávala ještě časopis Módní tvorba, ten ale vycházel jen čtvrtletně, byl dražší, a nebyl cílen
na tak široké publikum jako Žena a móda. V Československu se dal také sehnat „podpultový“ německý
časopis Burda.
5
vydavatelství a nakladatelství MONA – MOderní žeNA.
6
HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Česká móda 1940–1970: Zrcadlo doby. Praha: OLYMPIA, 2000. s. 34.
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bezprostředním výrazem přirozeného rozvoje životních pocitů7, na druhé straně železné
opony se situace vyvíjela jinak. Snaha totalitního režimu učinit z odívání další
ideologický nástroj znemožnila plynule navázat módnímu odvětví tam, kde ho druhá
světová válka přerušila.
Od dubna 1948 byly v Československu nejdříve znárodněny závody nad 50
zaměstnanců. Později byly zlikvidovány soukromé živnosti, čímž byla vymýcena
konkurence. Důsledkem toho bylo mimo jiné narušení přirozených vztahů v textilním
průmyslu, protože subjekty jako krejčovské salony, módní domy či velké průmyslové
výroby, které před válkou přirozeně spolupracovaly, byly z části zlikvidovány nebo
znárodněny.
Zákonitě také došlo k poklesu kvality, za což kromě špatné ekonomické situace8
mohl i fakt, že do vedení továren přišlo nové, nezkušené, zato ale politicky vyhovující,
vedení. Významná část oděvního průmyslu byla navíc umístěna v Sudetech, odkud bylo
po válce odsunuto mnoho původních kvalifikovaných pracovníků.
Komunistický režim chtěl módní průmysl ovládnout i ideologicky, takže naivní
teze v duchu budovatelského nadšení se nevyhnuly ani této oblasti. Režim stavěl
především na osočování kapitalistické společnosti z příliš buržoazního oblékání.
Zavržení a kritika kapitalistické módy ale přinesly nutnost formulovat pravidla pro
módu komunistickému systému vlastní, vhodnou pro „pracujícího člověka věrného
socialistickým ideálům“.
Byl to právě časopis Žena a móda, na jehož stránkách se měla nová módní linie
objevovat, jak dokládá i úvodník prvního čísla časopisu:
„Dosavadní módní časopisy, které až do ledna t. r. vycházely, neměly vlastního
módního programu, ani zaměření. Přinášely náhodně nakupované módní fotografie
francouzských, anglických a amerických modelových domů a kreslené modely
inspirované francouzskými časopisy. Protože francouzská móda9 slouží velké buržoazii
a jejím vedoucím motivem je velká večerní toaleta, bylo zřejmé, že západní móda
nemůže trvale uspokojit potřeby našich žen…“10
7

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Česká móda 1940–1970: Zrcadlo doby. Praha: OLYMPIA, 2000. s. 34.;
už na jaře 1947 předvedl Christian Dior v Paříži svou přelomovou kolekci „New Look“, která dala impuls
světové módě.
8
Přídělový lístkový systém u nás přetrval až do roku 1953, zatímco v Anglii byl zrušen již v roce 1949.
9
Francouzská móda nebyla kritizována pouze ze strany KSČ, například i ve fašistické Itálii existovala
tzv. Ente Nazionale Moda, organizace, která podporovala italský módní styl a využívala také časopis
nazvaný Bellazza k šíření této módy, viz: HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Česká móda 1940–1970:
Zrcadlo doby. Praha: OLYMPIA, 2000. s. 35.
10
Žena a móda. Praha: Rada žen, 1949, č. 1. s. 3.
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Žena a móda tedy vznikla jako platforma pro vytvoření a prezentaci ideologicky
vhodné módní linie. Dominantním rysem odívání se stala účelnost, přičemž nejvíce byl
zdůrazňován oděv pracovní, móda měla být hlavně pohodlná a neokázalá. Nedostatek
barev a přílišný důraz na funkčnost oděvu však brzy omrzely jak návrháře, tak
především spotřebitele, včetně režimu oddaných údernic a dělnic, které si přály živější a
veselejší módu.
Úsilí o vytvoření nové módní linie tak bylo definitivně uzavřeno již v roce 1957,
kdy byla na stránkách Ženy a módy deklarována (kromě návratu k větší zdobnosti
oděvů a odklonění od uniformity) také otevřená inspirace světovou módou, která přežila
i pozdější normalizaci.

1.2 Obecná charakteristika
Žena a móda obsahovala množství fotografií a ilustrací sezónních modelů z Ústavu
bytové a oděvní kultury (ÚBOK), Textilní tvorby, Oděvní služby a dalších. Módní
tvorba prezentovaná v časopisu se zaměřovala na ženy a v menší míře také na děti. Až
na začátku 70. let se poprvé začaly na stránkách Ženy a módy objevovat i mužské
modely.
Typickou součástí Ženy a módy byly střihové přílohy. Většina vyobrazených
modelů měla číselnou značku, která odkazovala na příslušný střih v příloze. Vzhledem
k tomu, že tehdejší nabídka oděvů nedokázala v žádném případě uspokojit poptávku,
stalo se šití celkem běžnou součástí života československých žen.
Obrazy módních návrhů doplňovaly tematické texty, ale kromě módy se časopis
zabýval i dalšími ženskými tématy, která pokrývala vše od výchovy dětí po péči o pleť.
Ani módní časopis se nevyhnul agitačním článkům, opět tematicky cíleným na ženy,
například byla otištěna série článků o ženách z lidově demokratických republik apod.
Během let byla Žena a móda stále obsáhlejší, a přestože se v ní určitá forma agitace
vyskytovala i v pozdějších letech, byla ve stále pestřejším obsahu stále méně nápadná.
Zcela vymizela až po sametové revoluci.
Po roce 1989 již také časopis připomínal dnešní módní časopisy, obsahovým
záběrem i formou. Na obálkách polistopadových čísel se například objevily známé tváře
zahraničního modelingu11 nebo výzvy k účasti na konkurzech nově příchozích

11

např. Žena a móda č.3/1991; na obálce Cindy Crawford.
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modelingových agentur12. S otevřením trhu se zmnohonásobil objem produktů i témat, o
kterých časopis referoval. Význam střihových příloh ustoupil do pozadí.
Po sametové revoluci ale pronikla na československý trh také konkurence13.
Časopis bylo stále obtížnější finančně udržet, což nakonec vedlo k jeho zániku v
červenci 1995.
„Nejstarší český módní časopis, který vycházel nepřetržitě od roku 1949, se s vámi
po šestačtyřiceti letech důvěrné známosti loučí. Neboť zákony trhu jsou neúprosné.
Výrobní náklady a cena papíru rostou rychleji než počet nových čtenářek, které by
mohly nepříznivou situaci zvrátit.“14

2. Přehled základních pojmů
Typografie – výtvarný obor, součást užité grafiky soustřeďující se především na
grafické návrhy všech druhů tiskovin, písma i značek15
Kompozice – uspořádání textu, grafiky, fotografie či architektury ve vymezené ploše
nebo prostoru; určuje proporční vztahy jednotlivých prvků tak, aby spolu vzájemně
harmonovaly16
Antikva – základní forma latinského tiskového písma17; má proporcionálně rozmístěné
znaky a serify a je původně odvozena z římských (antických) nápisů; je to nejčtivější
písmo, proto se běžně používá pro sazbu základního textu18
Grotesk – bezpatkové (bezserifové) písmo bez dekorativních detailů typických pro
antikvová písma19; písmo, které má všechny tahy stejně silné nebo jen mírně
diferencované20
Skriptová písma – písma, která jsou nápodobou rukopisu; mnohá mají prodloužené
koncové tahy, takže se mohou navzájem napojovat, podobně jako napojujeme znaky při

12

např. soutěž Elite model look.
viz 5. Nová konkurence po roce 1989.
14
Žena a móda. Praha: MONA, 1995, č. 7. s. 3.
15
HALADA, Jan – OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri,
2004. s. 197.
16
PECINA, Martin. Kompozice [online]. [cit. 2012-04-13].
URL:<http://www.typomil.com/kompozice.htm>
17
Typografický slovníček [online]. [cit. 2012-04-01]. URL: <http://www.typo.cz/databaze/pravidla-anazvoslovi/typograficky-slovnicek/>
18
AMBROSE, Gavin – HARRIS, Paul. Grafický design: Typografie. Brno: Computer press, 2010. s. 36.
19
AMBROSE, Gavin – HARRIS, Paul. Grafický design: Typografie. Brno: Computer press, 2010. s. 37.
20
Typografický slovníček [online]. [cit. 2012-04-01]. URL: <http://www.typo.cz/databaze/pravidla-anazvoslovi/typograficky-slovnicek/>
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rukopisném psaní; nelze je považovat za antikvy nebo grotesky, protože často sdílejí
prvky obou21
Serif (patka) – příčné zakončení tahu písmena (vodorovné, svislé nebo šikmé); tvar
serifů je jednotný v kresbě daného písma a pomáhá utvářet jeho charakter22
Duktus – výraznost kresby písma vyjádřená tloušťkou tahů písmen v poměru k jejich
výšce23; určuje tloušťkou tahů charakter písma a ovlivňuje tak i zabarvení potištěné
plochy24
Druh písma (font) – určité písmo pojmenované vlastním názvem25; např. Garamond,
Baskerville nebo Futura
Základní písmo (obyčejné) – stojaté písmo středního duktu; z jeho kresby se odvozují
vyznačovací písma26
Vyznačovací písmo – písmo pro zvýraznění nebo odlišení části textu27
Řez písma (styl písma) – verze určitého písma (např. Garamond) lišící se od jiných řezů
téhož písma šířkou, sklonem a silou; kromě základního řezu (základního písma) je to
např. kurziva, tučné písmo, tučná kurziva či polotučné písmo
Písmová rodina – souhrn písem téhož druhu ve všech řezech a v libovolné velikosti28
Kurzíva – vyznačovací písmo s kresbou skloněnou doprava (verze základního písma)29
Tučné písmo – vyznačovací písmo zvlášť výrazného duktu30
Verzálky (majuskule) – písmena velké abecedy
Minusky (minuskule) – písmena malé abecedy
Kapitálky – písmena velké abecedy ve velikosti střední výšky písma; používají se k
vyznačování31; umožňují designérovi zvýraznit část textu, aniž by to působilo příliš
násilně nebo okolní text potlačovalo32
Odstavec – typograficky odlišená část textu, nejčastěji se odděluje zarážkou na začátku
první řádky33
21

AMBROSE, Gavin – HARRIS, Paul. Grafický design: Typografie. Brno: Computer press, 2010. s. 56.
POP, Pavel. Sazba I Ruční sazba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 43.
23
Tamtéž.
24
HALADA, Jan – OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri,
2004. s. 52.
25
POP, Pavel. Sazba I Ruční sazba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 44.
26
Tamtéž.
27
Typografický slovníček [online]. [cit. 2012-04-01]. URL: <http://www.typo.cz/databaze/pravidla-anazvoslovi/typograficky-slovnicek/>
28
Typografický slovníček [online]. [cit. 2012-04-01]. URL: <http://www.typo.cz/databaze/pravidla-anazvoslovi/typograficky-slovnicek/>
29
POP, Pavel. Sazba I Ruční sazba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 44.
30
Tamtéž.
31
POP, Pavel. Sazba I Ruční sazba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 43.
32
AMBROSE, Gavin – HARRIS, Paul. Grafický design: Typografie. Brno: Computer press, 2010. s. 22.
22
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Zarovnání do bloku – jeho specifickou vlastností je, že všechny řádky mají zarovnán
jak levý, tak i pravý okraj – všechny řádky jsou stejně dlouhé34; je to nejčastěji
používaný způsob zarovnání pro tiskoviny s větším množstvím textu
Zarovnání na praporek – je-li odstavec zarovnán na levou zarážku, mluvíme o
zarovnání doleva nebo „na levý praporek“, je-li zarovnání vpravo, jedná se o odstavec
zarovnaný vpravo či „na pravý praporek“; při tomto způsobu sazby zůstává velikost
mezislovních mezer stejná35
Zarovnání na střed – text se „opírá“ o středovou vertikální osu; nevyhovuje sazbě
základního textu, ale často se používá na citáty nebo titulky36
Východová řádka – poslední řádka odstavce, která je často kratší než šíře textového
sloupce
Prostrkání - zvětšení mezer mezi literami; v prostrkávané sazbě se oddělují od
předcházejícího, resp. následujícího znaku i interpunkční znaménka37
Hladká sazba – sazba z jednoho stupně, druhu a řezu písma; skládá se z odstavců, které
obvykle začínají zarážkou, ale mohou být sázeny i bez zarážky, a jsou ukončeny
východovou řádkou38
Smíšená sazba – skládá se z více stupňů a druhů písma; používá se tam, kde je nutné
zdůraznit nebo vyznačit některé slovo, větu apod.39
Perex – označení zlomu části textu přes dva nebo více sloupců, do nichž jsou článek či
stať jinak rozděleny; nejčastěji se jedná o stručný úvod k dalšímu textu, který obsahuje
základní informace40
Titulní strana – strana na začátku novin a časopisů, která se řídí obecně uznávanými
zákonitostmi periodik, například uváděním důležitých zpráv, tzv. titulní fotografie či
titulků upozorňujících na informace či články v obsahu apod.41

33

HALADA, Jan – OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri,
2004. s. 121.
34
PECINA, Martin. Sazba [online]. [cit. 2012-04-03].
URL:<http://www.typomil.com/sazba/odstavec.htm>
35
Tamtéž.
36
DUSONG, Jean-Luc – SIEGWARTOVÁ, Fabienne. Typografie: od olova k počítačům. Praha: Svojtka
a Vašut, 1997. s. 146.
37
POP, Pavel. Sazba I Ruční sazba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 72.
38
POP, Pavel. Sazba I Ruční sazba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 62.
39
POP, Pavel. Sazba I Ruční sazba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 63.
4040
HALADA, Jan – OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri,
2004. s. 127.
41
HALADA, Jan – OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri,
2004. s. 178.
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Logotyp – písmová (slovní) značka, která graficky ztvárňuje hlavičku periodických
tiskovin42; zpravidla tvořená charakteristickým typem písma43

3. Typografie časopisu Žena a móda
Typografii ovlivňuje řada činitelů – od fyzických vlastností tiskoviny, přes obsahové
zaměření, až po tiskovou techniku. V době, kdy časopis Žena a móda vycházel, obohatil
seznam těchto vlivů ještě marxismus-leninismus.
Dobová typografie vycházel hlavně z konstruktivismu a funkcionalismu. V Základní
grafické úpravě periodik44, vysokoškolské učebnici z roku 1981, se uvádí, že moderní
typografie se „vyhýbá tvůrčí svévoli, která v honbě za originalitou neguje zobecnělé
krásné tvary vyhovující svému účelu“45.
Grafické úpravě tehdejších periodik vládla (obdobně jako tehdejší módě) funkčnost,
účelovost a užitkovost, potlačovala se „buržoazní“ dekorativnost a ornamentálnost46.
Prvky jako byly linky, šipky nebo jiné obrazce, se sice používaly, jejich hlavní funkce
však byla spíše orientační než zdobná. I typografii vládl požadavek, aby byla „lidová“,
tedy srozumitelná a přehledná pro každého pracujícího občana.
Učebnice dále popisuje grafickou úpravu periodik jako jev, který odráží
žurnalisticky zprostředkovanou sociální a politickou skutečnost. „Pomocí grafických
prostředků odráží hierarchii společenských hodnot a zprostředkuje ji diferencovanému
publiku.“47
Podle typické grafické úpravy se v ČSSR rozlišovaly tři skupiny periodik: 1) noviny
2) barevně ilustrované týdeníky, čtrnáctideníky a měsíčníky s různorodým
obsahovým zaměřením a 3) odborné časopisy.

42

také může označovat název podniku, instituce, výrobku, firmy apod.
HALADA, Jan – OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri,
2004. s. 100.
44
Základní grafická úprava periodik od Jana Bartáka a Miroslava Hladkého popisuje grafickou úpravu
silně prorežimní optikou, lze si tedy díky ní udělat představu o tom, co měla dobová typografie splňovat,
aby byla politicky korektní.
45
BARTÁK, Jan – HLADKÝ, Miroslav. Základy grafické úpravy periodik. Praha: Novinář, 1981. s. 31.
46
tento požadavek však Žena a móda především mezi lety 1994–1975 porušovala.
47
BARTÁK, Jan – HLADKÝ, Miroslav. Základy grafické úpravy periodik. Praha: Novinář, 1981. s. 5.
43
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3.1 Technické možnosti doby
Z hlediska technologie výroby časopisů je třeba rozlišovat a) technologii výroby sazby
a b) technologii tisku. Během druhé poloviny 20. století tyto technologie významně
pokročily, což ovlivňovalo i vzhled Ženy a módy.

3.1.1 Technologie tisku
Mezi klasické techniky tisku patří tisk z výšky48 (knihtisk), tisk z hloubky49 (hlubotisk)
a tisk z plochy50 (kamenotisk, poté ofsetový tisk a světlotisk). Reprodukčních technik
ale existuje více, například sítotisk, který se používá mimo jiné na potisky textilu.
V úvodníku prvního čísla z roku 1949 se dočteme, že „časopis bude mít hodnotný
čtyřbarevný tisk, hlubotiskový a ofsetový, takže bude přinášet textilní ukázky
v původních barvách“51, což byl v daném období typický způsob tisku pro daný typ
periodika.
Ofsetový tisk je metodou tisku z plochy, tisknoucí i netisknoucí prvky jsou v jedné
rovině, ve stejné ploše i výšce. Princip ofsetového tisku spočívá, stejně jako u jeho
předchůdce kamenotisku, v neslučitelnosti mastnoty a vody. Tento způsob tisku se
v době vycházení Ženy a módy využíval pro většinu barevné produkce – knihy,
časopisy, mapy apod.
Hlubotisk vychází z principu tisku z hloubky. „Tisknoucí prvky jsou do povrchu
tiskové formy vyhloubeny; na potiskovaný materiál se přenáší tisková barva vyplňující
nestejně hluboko vyrytá nebo zaleptaná místa.“52 Stejného principu využívá i
předchůdce hlubotisku – měditisk. Hlubotisk se v totalitním Československu využíval
například k tisku obrázkových časopisů, obalů a etiket, byl ale poměrně nákladný, a
proto se vyplácel jen při větších nákladech tisku. Ofsetový tisk byl univerzálnější a
ekonomičtější metodou53. Zvolená technika tisku přímo ovlivňovala i grafickou úpravu
tiskoviny. Ofsetový tisk mimo jiné umožňoval použití jemnějších písem, zatímco
hlubotisk si žádal písma, která měla širší duktus.
Pro tisk Ženy a módy se s velkou pravděpodobností využívala stejná technika tisku
až do konce vycházení časopisu v polovině roku 1995. Digitální tisk se sice objevil už
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vynalezl Johaness Gutenberg v polovině 15. století.
vynalezl roku 1890 Čech Karel Klíč.
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vynalezl roku 1798 Němec Alois Senefelder.
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Žena a móda. Praha: Rada žen, 1949, č. 1. s. 3.
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NAJBRT, Vladislav. Redaktor v tiskárně. Praha: Novinář, 1979. s. 82.
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NAJBRT, Vladislav. Redaktor v tiskárně. Praha: Novinář, 1979. s. 83.
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v roce 1993, zdá se ale nepravděpodobné, že by na něj ekonomicky vytížený časopis
přešel v tak krátkém časovém úseku.
Pro tisk Ženy a módy se používal tzv. čtyřbarevný tisk, který využívá poznatků o
rozkladu barevného spektra. Požadovaná barva při něm vzniká soutiskem čtyř barev –
azurové (cyan), purpurové (magenta), žluté (yellow) a černé (key), pro které se užívá
zkratka CMYK.

3.1.2 Technologie sazby
„Technika výroby sazby prodělává v posledním století neustálé změny. Publikační a
vydavatelská exploze nutí k rychlejším a masovějším metodám výroby sazby a tím i
k zvládnutí ohromných množství tiskovin a psaných slov.“54
Mezi sazební techniky 20. století patřila horká sazba (ruční a strojová), fotosazba
(ruční a strojová) a sazba počítačová, která se ale na území Československa začala
používat až v 90. letech 20. století. Žena a móda vycházela téměř půl století a pro její
grafickou úpravu byly pravděpodobně postupně využity všechny tři způsoby sazebních
technik.
Až do konce 19. století se sazba zhotovovala ručně, změnu přinesl až vynález
sázecích strojů, které přinesly zefektivnění sazebního procesu. V československých
tiskárnách se vyskytovaly dva typy těchto strojů – řádkové sázecí stroje55 (značky
Linotype nebo Rossija) a písmenové sázecí stroje56 (značky Monotype nebo MO).
Řádkové sázecí stroje, jak už je z názvu patrné, odlévaly celé řádky textu a
používaly se zejména pro výrobu novin. Písmenové sázecí stroje odlévaly jednotlivá
písmena, která se skládala do řádek. Na rozdíl od řádkových, u písmenových strojů bylo
odlévání odděleno od sázení. Řádkové sázecí stroje se vyvinuly v tzv. rychlosázecí, u
kterých byl mechanismus zrychlen, včetně odlévání a chladnutí odlitků.
Současně s vývojem elektroniky, počítačové i fotografické techniky, se rozvíjel i
nový způsob sazby – fotosazba, nebo také sazba světlem, která na rozdíl od předchozích
způsobů nepracovala s kovovými odlitky a představovala další zefektivnění výroby.
První návrhy fotosázecích přístrojů vznikly už na sklonku 19. století57, rozkvětu se ale
fotosazba dočkala až v polovině století dvacátého. I pak však trvalo ještě několik let,
než se začala využívat masově, což platilo pro země východního bloku dvojnásob.
54
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písmenový sázecí stroj vynalezl Angličan Tolbert Lanston v roce 1897.
57
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V učebnici Sazba I z roku 1984 se uvádí: „Sazba světlem na fotografický materiál –
fotosazba – se rychle rozšiřuje do většiny tiskáren a sazeč se musí novým
technologickým postupům přizpůsobit.“58
Nejvíce se sazba světlem uplatňovala od 60. do 80. let. Existovaly různé druhy
fotosázecích strojů, přístroje pro ruční sazbu písma, přístroje ovládané klávesnicí apod.
Kovová sazba byla ale ekonomičtější a zůstávala stále aktuální, především pro sazbu
novin tištěných knihtiskem.
Žena a móda byla téměř jistě jedním z periodik, která přešla na fotosazbu.
Rozvoj fotosazby a ofsetového tisku se totiž nejvýrazněji projevil právě v oblasti výroby
časopisů. Fotosazbou se zhotovovala většina ofsetem tištěných časopisů a fotosazba se
uplatnila i při výrobě časopisů hlubotiskových.
Po pádu železné opony se do Československa dostal i nejnovější typ sazby –
sazba počítačová. František Štorm ve své knize Eseje o typografii vzpomíná mimo jiné i
na toto období:
„Fotokomoru pomalu vystřídaly počítače, tehdy ještě nesmírně drahé a opatřené
velice špatnými fonty, následkem čehož se někteří pustili do realisací vlastních
písem.“59
V roce 1985 představila firma Macintosh sazební program, který odstartoval éru
DTP (Desktop Publishing). Tento nový způsob sazby vedl ke zjednodušení a zrychlení
sázecího procesu, zkvalitnění konečného výsledku i k rozšíření tvůrčích možností.
Důsledkem rozšíření počítačové sazby ale byla i jistá neprofesionalita
v typografii. Díky počítačům se stala sazební technika mnohem dostupnější a sazební
programy mnohem jednodušší, tudíž je mohl ovládnout prakticky kdokoli. „Je ovšem
nesporné, že typografem se nestane každý, kdo vlastní Macintosh a zvládne sazební
program; aby byl výsledek přijatelný, je potřeba dlouhého hledání a jenom skuteční
výtvarníci zaručují kvalitní výrobu děl s vysokou uměleckou hodnotou.“60
Žena a móda sice pravděpodobně nestihla přejít na digitální tisk, je ale možné,
že pro sazbu posledních čísel byly využity už i počítače.
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3.1.3 Obrazové reprodukce
Jako je sazba vstupní výrobní fází ke zpracování textů, tak jsou reprodukční techniky
vstupní fází při zpracovávání obrazových předloh na tiskové formy. Žena a móda patřila
do kategorie obrazových časopisů a obsahovala tedy množství ilustrací i fotografií,
přesněji jejich reprodukcí, jejichž kvalitu taktéž ovlivňovaly dostupné technologie.
Většina obrazového materiálu v Ženě a módě patřila do kategorie tzv. tónových
předloh, které neobsahují jen černou kresbu na bílém podkladu, ale také různé stupně
přechodných šedivých tónů61. Patřily mezi ně i fotografie. Zvláštní kategorii pak
představovaly reprodukce materiálů, především látek, které byly pro Ženu a módu
typické. S technickým pokrokem se později zákonitě zvedala i kvalita obrazové složky
časopisu.

3.2 Celkový vzhled a grafický vývoj časopisu
V Blažejově Grafické úpravě tiskovin se můžeme dočíst, že „výrazové prostředky
typografie časopisů musí vycházet z obsahu a účinně podporovat jeho poslání. U
populárně zábavných magazínů umožňují grafikovi realizovat řadu výtvarných nápadů,
které však nesmějí překročit únosné hranice čitelnosti, účelnosti a vkusu“62. Tato
charakteristika platí i pro Ženu a módu, protože jako módní časopis stavěla více než jiná
periodika na ilustracích a fotografiích, a její grafická úprava se tomu musela přizpůsobit
tak, aby textová i obrazová složka byly v harmonii.
Jako módní časopis si mohla Žena a móda dovolit méně formální a hravější
úpravu, její grafici využívali i některých výtvarných prvků, například koláže. Není se
ostatně čemu divit, protože hlavně v prvních letech existence časopisu byli hlavní
grafici v první řadě malíři. Ke konci 80. let se ale časopis začal stále více podobat
módním časopisům, jak je známe dnes, a kromě výtvarných prvků začalo ubývat také
vlastních módních návrhů.
Typografie časopisu by měla být jednotná, tak, aby byl vzhled časopisu
charakteristický a rozeznatelný nejen v obsahu, ale i v původnosti úpravy sazby a
ilustrací63. Úpravu sazby, písma, titulků a dalších, dotvářejí různé typografické prvky.
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V případě Ženy a módy to byly nejčastěji linky, ornamenty se s výjimkou let
1964–1975 příliš nepoužívaly. Dále to byly drobné symboly, především ve funkci
odrážek u článků popisujících postup rozdělený do jednotlivých bodů, v rubrikách typu
„dopisy od čtenářů“64 apod. Uplatnění těchto prvků v tiskovinách by však vždy mělo
záviset na celkové formě úpravy, jakožto i obsahu a zaměření časopisu, a mělo by být
účelné, aby nepůsobilo nahodile65, což však úprava Ženy a módy někdy porušovala.
Grafickou úpravu časopisu vedl hlavní grafik. Personální změny na této pozici
v některých případech přinesly také dílčí změny v grafické úpravě časopisu, některé
výměny grafiků naopak neměly na vzhled časopisu znatelný vliv. Grafici byli při své
práci limitováni technickými možnostmi doby popsanými v předešlé kapitole, nicméně
postupný vývoj v této oblasti jim během 2. poloviny 20. století umožnil uskutečňovat
stále více nápadů.
Na pozici hlavního grafika Ženy a módy se vystřídalo mnoho jmen. V první
polovině existence časopisu se grafici střídali jen zřídka, zatímco od roku 1982 se
funkce hlavního grafika obměňovala častěji. Od roku 1991 se na grafické úpravě
časopisu běžně podílelo i více grafiků a grafiček najednou66.
V Ženě a módě se realizovalo i množství dalších výtvarníků, například J.
Hirschová, V. Reinová, V. Lenková, J. Spalová, která byla zároveň do března 1952
vedoucí časopisu, nebo M. Příbramská, a také fotografů – Hávránek, Hofer, Bellák a
další.
Vzhledem k rozsáhlému časovému úseku, po který Žena a móda vycházela, je
lepší rozdělit grafický vývoj časopisu na časové úseky. Není to snadný úkol, protože
některé změny v typografii časopisu probíhaly průběžně, a při vytyčování těchto
časových úseků záleží na tom, který konkrétní prvek sledujeme.
Následující čtyři etapy popisují období, která se vyznačovala stejnými specifiky
v oblasti grafické úpravy, a která byla pro vzhled časopisu v nějakém aspektu zásadní.

3.2.1 Období 1949–1963
Během prvních patnácti let existence Ženy a módy se na vedení grafické úpravy
časopisu podíleli Vojtěch Michal67 a František Turek68, oba umělci. Grafickou úpravu
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viz Příloha č. 1.
67
*1900, +1969.
68
*1919, +2008.
65

16
prvního vydání Ženy a módy v roce 1949 řídil Vojtěch Michal, který studoval v letech
1920–1927 na pražské Akademii výtvarných umění, dále pak v Paříži u Františka
Kupky a na Académie Colarossi. Kromě grafické úpravy se věnoval i módní ilustraci a
v Ženě a módě se ojediněle objevují i jeho kresby. Svými kresbami (převážně módními,
ale i ilustracemi k některým článkům) do časopisu přispíval i František Turek, který už
od září 1949 Michala na pozici hlavního grafika vystřídal. Turek studoval na
Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze, stejně jako Michal.
Byl malířem, grafikem a ilustrátorem a za svou malířskou a ilustrační činnost získal
později mnoho ocenění69.
Jako grafik působil v časopise František Turek minimálně do dubna roku 1952,
od května 1952 až do prosince 1963 nebylo v tiráži jméno grafika uváděno. V roce 1956
se do tiráže vrátilo jméno Vojtěch Michal, tentokrát ale na pozici vedoucího časopisu.
Vzhledem k jeho výtvarnému profesnímu zaměření lze předpokládat, že měl znovu na
starost i grafickou stránku časopisu. Napovídá tomu i skutečnost, že si časopis udržel
během tohoto časového úseku stále stejnou tvář.
Časopis neměl obsah, úvodník70 ani mnoho pravidelných rubrik. Zhruba
v prvních dvou třetinách časopisu byly soustředěny převážně módní fotografie a
ilustrace, které byly doplněny číselnými kódy, popisky a kratšími texty. V poslední
třetině byly umístěny delší články, jejichž témata byla sice stále zaměřena na ženy, ale
netýkala se nutně přímo módy – články o vaření, šití, dětech, také povídky a ideologické
články. Strany byly velmi často uspořádány do dvoustran, především v případě stran
zobrazujících módní trendy.
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Obr. 1 Ukázky z časopisu z let 1949–1963

Fotografií a ilustrací bylo mnoho a byly zpravidla menších rozměrů, takže se
jich na stránku vešlo velké množství. Řazeny byly většinou pravidelně vedle sebe nebo
pod sebe, některé fotografie byly vykryté nebo otočené o několik stupňů kolem osy, aby
se vzhled strany oživil. Speciální obrazovou složkou byly v Ženě a módě reprodukce
materiálů, vzorů či látek.
Reprodukce fotografií a kreseb měly daleko k ostrým pestrobarevným
reprodukcím, které vídáme v časopisech dnes. Barevných fotografií bylo minimum,
většina byla černobílá.
V kombinaci s fotografiemi se také místy užívalo menších barevných ploch,
které fotografie doplňovaly tak, aby na pozadí působily uceleněji. Na stranách s textem
se zase využívaly jednoduché horizontální i vertikální linky a rámečky, tištěné černě,
které opticky oddělovaly různé texty.
Pozadí (světlo) fungovalo hlavně jako pasivní podklad, výjimkou byly například
strany s barevným pozadím, kde se u ilustrací či vykrytých fotografií využívalo světla
kolem jejich obrysů, aby na barevném podkladu lépe vynikly.

3.2.2 Období 1964–1975
Od ledna 1964 převzala grafickou úpravu Marie Jančová71, absolventka Vysoké
uměleckoprůmyslové školy a žačka profesorů Filly a Svoliňského, se kterou přišlo i
několik patrných změn v grafické úpravě. Jednou z těch výraznějších byl i obsah, ke
kterému v roce 1972 přibyl také úvodník, který však nebyl součástí všech čísel.
V obsahu byla uvedena témata, kterým se číslo věnovalo, k tématům však nebyla
přiřazena příslušná stránka. Design obsahu nebyl po celou dobu jednotný, často se
71
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měnil. V některých letech byly změny jen dílčí, ale například v roce 1969 se vzhled
obsahu v rámci inovací spojených s 20. výročím Ženy a módy změnil radikálně, kromě
podoby a velikosti změnil i stranu. Pomyslné tematické rozdělení časopisu (první dvě
třetiny hlavně módní fotografie a ilustrace, v poslední třetině ostatní texty) zůstalo při
starém, jen od 70. let výrazně ubývalo ilustrací a přibývalo fotografií.
Jančová více pracovala s podkladem, fotografiemi a barvami, především pak s
barvou černou. Tu nově používala ve velkých plochách i na pozadí, které mělo až do té
doby spíše pasivnější charakter. Poprvé se objevila velmi kontrastní kombinace černého
pozadí a bílého písma. Černé plochy různých velikostí se také velmi dobře kombinovaly
s fotografiemi, s nimiž se rovněž začalo pracovat novým způsobem. Zatímco
v předešlých letech bylo běžnou praxí seřadit na stranu osm stejně velikých fotografií,
což působilo staticky, v novém schématu se projevila tendence kombinovat snímky
různých velikostí a polohovat je na stránce tak, aby celkový dojem působil živěji.
Některé snímky byly také pootočeny kolem vlastní osy, a to mnohem častěji než
v období předchozím, někdy i včetně příslušného textu. Nepříliš časté byly barevné
plochy na pozadí, zajímavým prvkem byly ojedinělé dvoubarevné reprodukce
vzorovaných materiálů použitých na barevném podkladu jako pozadí k textům a
fotografiím.
V časopise se také vyskytovalo více symbolů, které se však již neomezovaly jen
na odrážky. Například v roce 1967 byl obsah doplněn drobnými symboly květů, klubek,
hrnců apod., přičemž stejné symboly se pak objevily uvnitř časopisu u příslušných
témat. Přibyly také ornamenty, které dotvářely dynamičnost stran, avšak v některých
případech působily poněkud bezradně, když pouze zaplňovaly prázdná místa.
Barva textu byla stále převážně černá, na černém podkladu bylo písmo bílé, na
barevném podkladu černé, bílé nebo dokonce barevné72.
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např. Žena a móda č.1/1977; žluté písmo na tmavě zeleném podkladu.
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Obr. 2 Ukázky z časopisu z let 1964–1975

V rámci tohoto časového úseku pak vynikal ročník 1972, ve kterém se objevilo
několik nových prvků, například již zmiňovaný úvodník.
Černé výplně a černobílé linky v kombinaci s obrazovou i textovou složkou
vyplnily hluchá místa a výsledkem byla kontrastnější a dynamičtější kompozice strany.
Celý koncept časopisu působil uceleněji, strany byly výrazněji geometricky členěné a
uspořádanější. Na přelomu 60. a 70. let se navíc začala výrazně zlepšovat kvalita papíru,
na kterém časopis vycházel, čímž se zlepšila i barevnost a ostrost obrazových materiálů.

3.2.3 Období 1976–1990
V roce 1976 více než dvojnásobně narostl počet stran Ženy a módy, což logicky
přineslo i změnu čtvrt století zaběhnutého schématu. Hlavní výtvarnou redaktorkou byla
stále Marie Jančová, a to až do roku 1981, kdy se k ní přidal Miloš Kánský73.
Následující dva ročníky upravovali společně. V roce 1983 převzal grafickou úpravu
časopisu Pavel Kloc74, kterého po dalších pěti letech nahradil Jiří Staněk75, jenž časopis
upravoval až do roku 1990. Změna grafika znamenala pro úpravu magazínu v tomto
období vždy drobné inovace.
Ročník 1976 byl pravděpodobně jakýmsi „zkušebním“ ročníkem, protože
obsahoval navíc několik prvků, které se v dalších ročnících již neobjevily. Většina
hlavních změn ale zůstala i do ročníků dalších. Především to bylo jiné rozložení obsahu
v časopisu. Přibližně první polovinu časopisu stále plnily hlavně módní fotografie a
druhou ostatní články, rozdělení už však nebylo tak striktní. Během let bylo rozložení
73

*19. 12. 1944; kreslíř a karikaturista.
*26. 4. 1944; grafik.
75
*1. 11. 1943; malíř, grafik, restaurátor.
74
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obsahu stále rovnoměrnější. Například v roce 1979 již první stránky časopisu patřily
regulérním článkům a módní fotografie se posouvaly za ně. Články také pokrývaly širší
spektrum témat, přibyly články o hubnutí a kalorické tabulky, cvičení, make-up a
křížovky.
Novým prvkem byly rovněž předtištěné lístky, ankety, kupony apod., které se
z časopisu vystříhávaly, načež je stačilo vyplnit a poslat poštou. Další novinkou byly
také vystřihovací vzorníčky pletacích vzorů.
V roce 1976 přibyl rozsáhlý úvodník76 s názvem „Slovo má“, který psala každý
měsíc jiná osobnost. Po prvních dvou letech, v roce 1977, se „Slovo má“ posunulo
z úvodní strany dále do časopisu. Během let potom úvodník opakovaně mizel a zase se
objevoval pod různými názvy a v různých délkách77. Na úvodní straně se ustálil obsah s
výsledky soutěží předchozích čísel, dále stručný obsah minulého čísla, stručný obsah
příštího čísla apod. V roce 1981 se tento obsah posunul ze strany 3 na stranu 2, ale
v roce 1982 se vrátil zpět, přičemž již neobsahoval obsah minulého, ale pouze příštího
čísla. Dále byl v časopisu nově umístěn přehled střihů, které obsahovala střihová
příloha, tzv. instruktážní část.
Ilustrací, kreseb a koláží oproti minulému období radikálně ubylo, a to na úkor
fotografií, jejichž kvalita a ostrost se i nadále zlepšovala, většina z nich již byla barevná.
Výtvarné prvky a koláže se vyskytovaly jen výjimečně, zato byly lépe zpracované78,
totéž platilo o reprodukcích materiálů.
Zachoval se trend velkých fotografií, ale přistoupilo se k méně dynamickým
kompozicím. Snímky se sice stále vykrývaly, ale už ne tak často, zato někdy fotografie
plnily i funkci pozadí, na kterém byly umístěny menší snímky nebo i text. Pokud byl
text na fotografickém podkladu, byl buď umístěn do jednobarevného (nejčastěji
černého) obdélníku nebo byl umístěn přímo na pozadí fotografie. Některé z těchto
kompozic začaly připomínat současné tzv. módní editorialy, i když zatím jen náznaky.
Fotografie pootočené kolem osy se v časopisu využívaly jen ojediněle.
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nešlo vždy o úvodník v pravém slova smyslu, většinou ho nepsali redaktoři a redaktorky z Ženy a
módy, ale jiní autoři, a měl spíše formu zamyšlení.
77
např. Žena a móda č.1/1982; nově se úvodník objevil ve sloupku vedle obsahu pod přiléhavějším
názvem „Zamyšlení“, který byl v některých lednových číslech nahrazen přáním do nového roku. V roce
1986 mizí úplně.
78
např. Žena a móda č.1/1976 – dvojstrana „Dětský karneval“ obsahovala ilustrace dětí, jejichž oblečení
bylo velmi umně vytvořeno z reprodukcí materiálů.
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Obr. 3 Ukázky z časopisu z let 1976–1990

Zprvu také prakticky vymizelo masivní užívání černé, které dodávalo v minulém
období časopisu kontrast. Černé podklady se nepoužívaly, černé linky téměř také ne, až
od roku 1979 jich opět přibylo, nikdy však již nebyly využívány tolik jako mezi lety
1964–1975. Hojně se místo nich využívalo pro pozadí, linky, symboly a rámování
barev. Na začátku 80. let se pak dočkaly obrození i černé plochy, sloužící opět jako
podklad pro text. Tato skutečnost souvisela s celkovým nárůstem barevného rozsahu.
Barvy se také více kombinovaly, hlavní tiskovou barvou pro text však byla nadále
černá.
Kompozice časopisu byla pravidelná a sjednocená, přestože oproti minulému
období méně kontrastní a osobitá. Linky a orámování, ať už celých stránek nebo článků,
podtrhávaly geometrické uspořádání časopisu.
V rámci tohoto patnáctiletého časového úseku vynikl rok 1989, kdy prodělal
časopis dílčí změny pod vedením Jiřího Staňka. Roky 1989 a 1990, kdy Staněk časopis
upravoval, by se daly označit za přechodnou fázi mezi dvěma obdobími.

3.2.4 Období 1991–1995
V posledním období existence Ženy a módy bylo zachováno mnoho charakteristik
z období minulého. Přesto si zaslouží být tyto poslední roky analyzovány samostatně, a
to hlavně díky novým podmínkám, ve kterých se časopis ocitl, a kterým se musel nově
přizpůsobit.
Na grafické úpravě časopisu se v tomto krátkém období podílelo velké množství
grafiků a grafiček. V roce 1991 nejprve magazín upravovala Ivona Illichová, ke které se
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později toho roku přidala Jitka Šafusová. V dubnu roku 1992 vystřídal Illichovou
Oldřich Fanta, ale pouze na dva měsíce, v červnu už tvořila dvojici se Šafusovou nově
Regina Štípková. Dvojice spolu upravovala Ženu a módu až do dubna 199579, kdy ji
vystřídala dvojice nová, Monika Lukešová a Jarmila Jarešová. Jarešová však po měsíci
přešla na jinou pozici. Poslední dva měsíce tak měla na starosti jen Lukešová.
Za posledních necelých pět let vycházení časopisu se tedy na jeho úpravě podílelo šest
grafiků a grafiček, tedy stejně, jako za všechny ostatní roky dohromady. I přesto, nebo
možná spíše právě díky tomu, byl celkový vzhled časopisu po celou tuto dobu
homogenní.
Oproti minulému období se změnilo jen minimum prvků, například obsah na
straně tři už obsahoval i čísla příslušných stránek a přehled obsahu příštího čísla byl
umístěn buď v obsahu, nebo naopak na konci časopisu. Úvod opět nebyl ve všech
číslech, zpravidla však byl v lednových číslech společně s přáním PF. I v posledním
období své existence se časopis obešel bez záhlaví. Citelně se také rozšířil tematický
záběr časopisu. Přibyly články o zahraničních herečkách, modelkách, rozhovory, články
o sexu a cestování, více soutěží a anket, vystřihovací recepty a další.

Obr. 4 Ukázky z časopisu z let 1991–1995

79

nic nenasvědčuje skutečnosti, že by se na pozici hlavních grafiků udály v chybějícím ročníku 1993
nějaké změny.
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Ilustrace vymizely již zcela, veškeré ukázky modelů byly fotografické. Modely
byly nově označeny i konfekční velikostí.
Fotografie již byly všechny barevné, kromě těch, které byly ponechány záměrně
černobílé, a také kromě černobílých fotografií na několika vybraných stranách (viz
dále). Reprodukce materiálů vymizely také, zůstaly jen u rubriky o pletacích vzorech.
Hojně se používala černá i barevná pozadí, rámy a linky, naopak ubylo symbolů a
v některých číslech se nevyskytovaly již vůbec.
Jako tisková barva opět převládala černá pro základní text, na černých a
barevných podkladech bylo písmo bílé nebo barevné. Totéž platilo pro titulky.
Největší změna v tomto časovém rozmezí přišla v roce 1994, kdy byl pro tisk
několika vnitřních stran, konkrétně stran 25–40, použit méně kvalitní, hrubší papír.
Redakce Ženy a módy to odůvodnila následovně: „Největších změn doznávají
dvoubarevné stránky, tedy ta část časopisu, do které jste se začetly. Dříve na ní byly
většinou různé návody a instrukce ke střihům. Tím, že jsme je přesunuli do střihové
přílohy, získali jsme mnoho místa pro novou, svým způsobem samostatnou část
časopisu, která by měla sloužit právě těm z vás, které voláte po větším množství
informací, týkajících se například fyzického a duševního zdraví.“80 Vzhledem k tomu,
že už o rok a půl později za finanční problémy časopisu jeho šéfredaktorka vinila mimo
jiné i rostoucí cenu papíru, je však pravděpodobné, že tato změna měla původně hlavně
ekonomické důvody.

3.3 Fyzické vlastnosti
Mezi fyzické vlastnosti patří formát, rozsah a vazba časopisu.
Určit přesné rozměry a tedy i formát Ženy a módy je problematické, protože na
velké části svazků časopisu v knihovnách jsou až na výjimky patrné stopy po ořezání81,
které se projevují například chybějícími konci slov na okraji listu. Díky tomu je také
obtížné vysledovat, jak se rozměry časopisu v průběhu let měnily.
Přesto, i když vezmeme odchylky způsobené ořezáním v úvahu, neodpovídaly
naměřené rozměry (kromě let 1991–1995) Ženy a módy žádnému ze standardizovaných
formátů, nejvíce se však blížily formátu B4 s rozměry 250 x 353 mm. Pro tuto
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Žena a móda. Praha: MONA, 1994, č. 1. s. 25.
je možné, že listy časopisu byly ořezány za účelem vměstnání výtisků do desek, do kterých jsou
příslušné ročníky obvykle vázány.
81
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skutečnost existuje několik možných vysvětlení. Standardizované formáty se totiž
nevztahovaly například na ilustrované časopisy, které měly malý rozsah, ale velký
náklad82, nebo na časopisy z rotačních strojů, které se neořezávaly (konečný formát
vznikal dělením hrubého papíru)83.
Vzhledem ke stavu svazků tedy uvádím jen orientační údaje a výraznější změny,
které lze postřehnout na první pohled. Časopis začal vycházet na stránkách s rozměry
260 x 345 mm. V roce 1972 se výška výtisku při stejné šířce zmenšila na 326 mm,
načež výška časopisu znovu narůstala až na 340 mm v roce 1976, přičemž ten samý rok
se časopis výrazně zúžil na 230 mm. V menším, kompaktnějším formátu A4, tedy
s rozměry 210 x 297 mm, začala Žena a móda vycházet teprve od roku 1991. Stejné
rozměry si zachovala až do svého konce v roce 1995.
Žena a móda začala v roce 1949 vycházet nejprve v rozsahu 28 stran. Tento stav
přetrval až do poloviny sedmdesátých let, kdy se od ledna 1976 rozsah časopisu zvýšil
na 64 stran84.
„,Konečně‘: ,To je výborné‘: ,Tak přece jsme se dočkaly‘. Těmito slovy
reagoval náš kolektiv na sdělení, že bude časopis Žena a móda rozšířen na 64 stran.
Slovy, která zcela pravdivě vyjadřovala naše, ale i vaše dlouhodobé přání. Vždyť právě
pro novináře je příznačné, že mu stále nějaký materiál přebývá, že je třeba zkracovat,
vyřazovat. Každá stránka je proto velice žádaná.“85
Počet stran pak narostl ještě v roce 1991, a to na 72 stran. Ve stejném roce se
však také výrazně zmenšil formát výtisku (na formát A4), takže plošně nešlo o
dramatický nárůst.
Vazba Ženy a módy je klasifikována jako sešitová měkká vazba V1 (vazba
sešitových brožur); „složky vložené do sebe jsou do obálky sešity ve hřbetě“ 86. Vazba
zůstávala po celou dobu vycházení časopisu stejná, a to i přes změny formátu výtisků
nebo rozsahu. Jediná změna se udála u výtisků z let 1989–1990, kdy byla k sešití
použita drátěná skobka místo nitě. Grafickou úpravu Ženy a módy měl v tomto období
na starosti Jiří Staněk. Od roku 1991 se ale k sešití listů znovu používaly nitě.
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POP, Pavel. Sazba I Ruční sazba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 154.
Tamtéž.
84
(nejen) v tomto směru Žena a móda kontrastuje se zahraniční, respektive západní, produkcí. Například
britský časopis Vogue z července 1978 vyšel v rozsahu 162 stran (viz kapitola 4. Nástin grafické úpravy
zahraničních časopisů).
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Slovo má. Žena a móda. Praha: Rada žen, 1976, č. 1. s. 3.
86
BLAŽEJ, Bohuslav. Grafická úprava tiskovin. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. s. 149.
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3.4 Písmo
Rozmanité a různorodé využití písem v designu dokáže obohatit nebo změnit význam
slov, která jsou písmem vysázena.87 Písmo nejen zprostředkovává mluvené slovo a
myšlenky, ale je-li vhodně použito, může samotnou myšlenku vizuálně podtrhnout.
Technicky je písmo sada znaků, písmen, čísel, symbolů, interpunkce, atd., se stejným,
jedinečným designem.88
Písmo na stránkách Ženy a módy se měnilo postupně, a to především v závislosti
na měnících se technických podmínkách. Výběr písma byl totiž limitován nekvalitním
papírem a nedokonalým tiskem, kvůli kterému bylo třeba vybírat spíše silnější
„chlebová“ písma.
Pro

sazbu

základního

textu

se

používala

kombinace

bezpatkového

(bezserifového) písma a patkového (serifového) písma. Používání dvou písem bylo
ostatně u periodik magazínového typu běžné89. V průběhu let se pak měnil poměr jejich
výskytu. Většinou se v jednotlivých číslech vyskytovaly oba typy písem zároveň, ale
například v lednovém čísle z roku 1964 se antikva v sazbě základního textu neobjevila
vůbec žádná, a takových případu bylo více.
V historicky prvním čísle Ženy a módy z roku 1949 byl pro sazbu textu
rovnoměrně použit jak grotesk, tak antikva. V roce 1950 grotesk výrazně převažoval,
ale mezi lety 1951–1957 se grotesk vyskytoval minimálně nebo vůbec, převládala
antikva. Od roku 1958 se opět využíval stále častěji a v prvním čísle, které vzniklo
v roce 1964 pod dohledem nové hlavní grafičky Marie Jančové, vytlačil grotesk antikvu
úplně.
První dva roky používala Jančová pro sazbu textu výhradně grotesk, v roce 1966
ho ale znovu zkombinovala s antikvou, měnila přitom velikost i řez písma. Pokud byly
v čísle zastoupeny oba druhy písma současně, byla antikva většinou využívána více
v zadní části časopisu, kde se soustředily delší texty.
V 70. letech opět použití antikvy odeznívalo a až do konce roku 1973 se
prakticky nepoužívala. Stejný trend se přenesl i do dalšího období odstartovaného
změnami v roce 1976. Antikva se používala, ale jen minimálně ve srovnání s užíváním
grotesku. Během následujících dvou období 1976–1990 a 1991–1995 se na poměrech
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AMBROSE, Gavin – HARRIS, Paul. Grafický design: Typografie. Brno: Computer press, 2010. s. 14.
AMBROSE, Gavin – HARRIS, Paul. Grafický design: Typografie. Brno: Computer press, 2010. s. 16.
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BLAŽEJ, Bohuslav. Grafická úprava tiskovin. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. s. 62.
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písem nezměnilo prakticky nic. Antikvy bylo v některých letech více, v některých
méně, ale nikdy nepředčila grotesk.
Identifikace konkrétních fontů, které byly v Ženě a módě použity, je bohužel velice
obtížná, protože písma, která byla tehdy v kovové podobě v sazárnách a tiskárnách
používána, často nepřežila dobu digitalizace, a v rejstřících běžně dostupných aplikací
pro rozeznávání fontů90 nejsou obsažena.

3.4.1 Číslice
V Ženě a módě byly číslicemi označeny ilustrace a fotografie modelů, jejichž střihy pak
bylo podle číselného kódu možné dohledat ve střihové příloze. I kódy během let
procházely drobnými úpravami, nejprve to byla čtyřmístná kombinace čísel, později se
používala kombinace písmene „Ž“, „S“ a číselného označení, kombinovala se také cifra
s minuskovými písmeny nebo malými symboly, podobnými těm, které se používaly pro
odrážky. Měnil se i počet cifer. Od roku 1976 se navíc číselné kódy umísťovaly do
kroužku či rámečku, tento trend však také vydržel jen krátce. V roce 1991 se spolu
s číselným označením začaly uvádět i konfekční velikosti modelů.

Obr. 5 Číselné označení modelů

90

např. Whatthefont.com [online]. URL: <http://www.whatthefont.com/>.
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Kódy se také často vyskytovaly v textu popisků ke kresbám a fotografiím. Podle
písma textu se používaly patkové nebo bezpatkové číslice, zpravidla verzálkové, které
mají stejnou výšku i šířku a v textu zabírají stejné místo91. Úprava Ženy a módy se tedy
v tomto případě rozcházela se všeobecným pravidlem, podle kterého je lepší v textu
používat číslice minuskové, které jsou v harmonii s minuskovými písmeny abecedy.
Paginace byla v dolním rohu stránky vyznačena bezserifovou číslicí. Především
mezi lety 1949–1963 bylo běžné, že na některých stránkách čísla chyběla zcela.
Chybějící označení bylo však poměrně častým jevem i později. Velikost cifry se
v průběhu let taktéž měnila. Často se také stávalo, že v rámci jednoho čísla byly cifry na
stránce jinak vysoko. V roce 1972, tedy v první polovině 70. let, se k číslici přidružil i
zmenšený logotyp, který byl v roce 1976 zkrácen na „Ž+M“ v černém políčku. V roce
1978 se od podobných prvků upustilo a zůstalo se opět jen u cifer, nicméně nápad
označit stránku kromě cifry i logotypem byl obrozen na začátku 90. let, kdy se k číslu
stránky přidalo kromě logotypu i číslo a rok vydání.
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3.5 Sazba
Sazba, tedy zpracování textu, zahrnuje zarovnání a členění textu, vyznačování v textu a
další. Dobře zpracovaná sazba je efektivní, snadno čitelná a přitom si zachovává i
estetickou hodnotu. Promyšlená a dobře vysázená typografie pak obohatí poselství
samotného textu92. „Text může být na stránce upraven mnoha různými způsoby – aby
usnadnil nebo ztížil čitelnost, aby vyvolal určité emoce, aby propojil a posílil grafické
prvky nebo také aby vytvořil pocit unikátní identity a prostoru.“93
Mezi běžně používaná zarovnání textu patří zarovnání do bloku, na praporek
nebo na střed. Vertikálně lze pak text členit do sloupců.
Vyznačování v textové sazbě je prostředkem k odlišení nebo zdůraznění slov,
vět nebo větších částí textu. Nejčastěji se k tomuto účelu používá kurzíva, která je mezi
vyznačovacími písmy považována za esteticky nejdokonalejší možnost, protože příliš
nenarušuje jednotné zabarvení tisku, ale vyznačené části na sebe svou kresbou a
sklonem přesto dostatečně upozorňují94. Další možností je vyznačování pomocí tučného
(nebo polotučného) řezu, vyznačování kapitálkami nebo verzálkami.
Dále se k vyznačování používá prostrkání. Poslední možnost, vyznačování
pomocí podtržení linkou, umožnila až technologie fotosazby95. Podle ideologicky
zatížených Základů grafické úpravy periodik jsou právě prvky jako jiný řez nebo
prostrkání sazby jednou z možností, jak důležité materiály akcentovat. „Je
experimentálně prokázáno, že čtenář tyto akcenty zachycuje na stránce prostřednictvím
orientačně pátracího reflexu.“96
Povaha obsahu Ženy a módy determinovala i její sazbu. Grafici museli
přizpůsobovat sazbu obrazovému materiálu, který se obměňoval číslo od čísla co do
množství i velikosti. Sazba se proto musela alespoň zčásti „šít na míru“ každému číslu.
Výjimku tvořily některé pravidelné rubriky, kterých však nebylo mnoho, a reklamy.
V časopise se také tolik nepoužívaly perexy, pokud se však vyskytly, byly většinou
vyznačeny buď kurzívou, nebo později v 80. letech i tučným řezem písma (nejčastěji
kombinovaným s podtržením).
V Ženě a módě se uplatňovala sazba hladká i smíšená.
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3.5.1 Období 1949–1963
Velmi málo ustálených rubrik, komplikace spojené s obrazovou částí obsahu a
nedokonalé dobové technické vybavení, byly pravděpodobně důvodem, proč nebyla
sazba časopisu v tomto časovém úseku vždy bez chyb.
Základní text byl zarovnán do bloku, pouze výjimečně na střed – například u
básní, které se ale v časopise příliš neobjevovaly. Sazba textu byla bez odstavcových
zarážek, což ale není u časopisů neobvyklé97. Jednotlivé odstavce bylo možno
identifikovat pouze díky východové řádce a výjimečně u některých textů podle řádky,
která byla vynechána mezi odstavci. Hlavně v kombinaci s fotografiemi se někdy sázely
texty zcela bez odstavců, což zhoršovalo jejich čitelnost. Tu navíc komplikoval i fakt, že
písmena některých textů nebyla přesně vyrovnávána a vyloženě tak „skákala po řádku“.
Popisky k fotografiím byly taktéž zarovnány buď na střed, nebo do bloku, což v druhém
případě u kratších popisků způsobovalo příliš velké mezery mezi slovy.
K vyznačování v základním textu se nejčastěji používala kurzíva, jednotlivá
slova či krátké věty se v textu vyznačovaly prostrkáním. V některých číslech lze nalézt i
kombinaci obou způsobů, případně i kombinaci tučného řezu a prostrkání. Jako další
způsob zvýraznění částí textu se uplatňuje zvýraznění černým rámečkem.
Text byl sázen nejčastěji základním řezem, výjimkou nebylo ani použití kurzívy
pro celý text. Během 50. let se také pro některé texty, zpravidla ty, které doplňovaly
fotografie a ilustrace, užívalo většího prostrkání.
U delších článků se text členil do dvou až čtyř sloupců. Stránky neměly záhlaví,
pouze čísla stránek v zápatí.

3.5.2 Období 1964–1975
Ačkoli z hlediska kompozice, použití barvy a práce s obrazovým materiálem byl rok
1964 rokem změny, z hlediska sazby se příliš nezměnilo, snad až na skutečnost, že byla
lépe provedená.
Základní text byl stále zarovnáván do bloku, odstavcové zarážky se používaly
jen výjimečně, ale zvýšil se počet odstavců, které byly odlišeny vynechaným řádkem.
Popisky k fotografiím byly zarovnány do bloku, již ale tak, aby nebyly mezery mezi
slovy nápadně velké.
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K vyznačování v základním textu se téměř přestalo používat prostrkání liter.
Zvýšil se také počet případů, kdy byl celý základní text sázen kurzívou, v 70. letech pak
texty některých čísel byly kurzívou sázeny celé.
Novinkou byl také nakloněný text, tedy text pootočený kolem své osy, který
ojediněle narušoval všudypřítomnou pravoúhlost listu.

3.5.3 Období 1976–1990
Ačkoli bylo stále nejpoužívanějším způsobem zarovnání textu do bloku, zalamoval se
text nově i na praporek, a to především ke konci 80. let. Většina popisků k fotografiím
si taktéž zachovala zarovnání do bloku nebo na střed, ale na přelomu 70. a 80. let začalo
popisků viditelně ubývat, v druhé polovině 80. let se pak téměř nevyskytovaly98.
Nově bylo k vyznačování v textu používáno podtržení, hlavně na části textu a
perexy. Ostatní způsoby vyznačování, kromě prostrkání, stále přetrvávaly. Kurzíva se
také stále využívala i k sazbě celých článků, stejně tak tučný řez nebo kombinace obou
předchozích. Změna neproběhla ani u vyznačování odstavců. Vertikálně byl text
tradičně členěn na dva až čtyři sloupce.

3.5.4 Období 1991–1995
Ani v poslední etapě neprocházela sazba nějakými zásadními změnami. Způsoby
zarovnání textu zůstávaly stejné, jen zarovnání na praporek bylo častější. Popisky
k fotografiím ve své původní formě prakticky zmizely a jejich náhrada měla blíže
k regulérním textovým odstavcům. Stejným způsobem se i vyznačovalo, novinkou však
bylo vyznačování slov a částí textu verzálkami. Přibylo také perexů, které byly často
vysázeny tučným řezem s podtržením nebo kurzívou.
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3.6 Titulky
„Výraznost titulku, forma jeho zpracování včetně umístění, podstatně ovlivňují vzhled
tiskoviny a určují míru optické působivosti celku. Stěžejní význam pro úpravu titulků
má druh a zaměření tiskoviny, obsah a rozsah textového a obrazového materiálu.“99
Titulky byly v Ženě a módě jedním z nejrozmanitějších prvků. Jejich specifikem
bylo, že některé z nich nepatřily ani tak k článku, jako k fotografiím a ilustracím, které
uváděly100.
V Grafické úpravě tiskovin rozděluje Bohuslav Blažej titulky podle tvaru a významu:
Jednoduché titulky – z jedné velikosti stejného typu písma
Složené titulky – obsahují kromě hlavního nadpisu ještě nadtitulek, podtitulek nebo
obojí; v těchto složkách titulku se používají různé stupně, kresebné verze, někdy i druhy
písma
Kombinované titulky – jsou členěné, obsahují buď různé stupně písma, různé druhy
fontu nebo barevné rozlišení; tento typ titulků může být také vhodně kombinován
s jinými obrazovými doplňky101

3.6.1 Období 1949–1963
Na stránkách Ženy a módy bylo možné narazit na jednoduché, složené i kombinované
titulky.
Pro sazbu titulků se užívalo antikvy, grotesku a ojediněle i skriptových písem,
zastoupených různými druhy. Fonty použité pro sazbu titulků byly buď stejné jako fonty
základního textu (ale jiné velikosti a případně i jiného řezu), nebo naopak fonty velmi
osobité. V takovém případě to byly nejčastěji grotesky, které působily místy až
futuristicky. Časté byly také titulky kreslené, které byly velmi oblíbené obzvlášť u
obrázkových časopisů, protože jejich kresbu bylo možno přiblížit obsahu článku
mnohem lépe, než obyčejnou sazbu.102 Speciálním prvkem byly titulky, které byly celé
nebo částečně vytvořené z obrazových reprodukcí látek.
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Titulky byly umísťovány v různých kompozičních variantách, vždy však
v horizontální poloze. U krátkých článků, které doplňovaly či vysvětlovaly fotografie a
ilustrace, byly titulky většinou umístěny tak, aby byly v harmonii s obrazem i textem,
tedy prakticky kdekoliv; nad textem, pod textem, vedle textu, v případě dvojstran byla
běžná praxe titulek rozdělit a umístit jeho části na opačné strany. Titulky článků, u
kterých plnil hlavní funkci text, byly většinou umístěny tradičně nad textem.
Barevných titulků mnoho nebylo, ale přibývalo jich s rostoucím počtem barevně
tištěných stran. Pokud byly titulky barevné, šlo nejčastěji o titulky kreslené.

Obr. 6 Ukázky titulků z let 1949–1963

3.6.2 Období 1964–1975
Sazba titulků se v tomto časovém úseku změnila pouze minimálně. Na přelomu 60. a
70. let pouze začalo ubývat kreslených titulků. S rostoucí barevností časopisu přibylo i
barevných titulků, ani tak jich však nebylo mnoho. Podobně jako u sazby základního
textu, i některé titulky byly pootočeny kolem své osy.

3.6.3 Období 1976–1990
Titulky si do jisté míry zachovaly svou rozmanitost, ale téměř zcela vymizely titulky
kreslené. Výjimkou byly titulky napodobující logotyp (viz dále), ve kterých v letech
1989 a 1990 dostala část titulku kreslenou podobu (viz Obr. 7).
Umístění titulků bylo i nadále různorodé, nově se však vyskytly také titulky
vertikální.
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V průběhu 80. let, především pak v jejich druhé polovině, byly titulky stále
střízlivější, umísťovaly se většinou klasicky nad články, a i osobité fonty či skriptová
písma byly méně časté. Přestože se stále objevovaly titulky jednoduché, složené i
kombinované, nejvíce se používaly titulky jednoduché. Zachovala se však převaha
grotesku nad antikvou v jejich sazbě.
Zprvu se barevné titulky vyskytovaly častěji, ale během 80. let byly většinou
tištěny černě, a to přesto, že časopis byl jinak celkově barevnější.
V letech 1989 a 1990 se objevila také sada titulků, která „kopírovala“ nový
logotyp Žena + móda, v obměnách typu „plnoštíhlá + móda“ vyvedených stejnými či
podobnými fonty jako logotyp sám.

Obr. 7 Ukázky titulků z let 1976–1990

3.6.4 Období 1991–1995
I v těchto letech si titulky zachovaly stejnou tvář, nově se však rozmohly titulky
vertikální kombinované s horizontálními. Do těch se také promítala pokračující snaha
kopírovat (opět nový) logotyp. Vertikální
titulky byly často roztažené od dolního okraje
až po horní a v některých případech se
stoupavě měnil i duktus jednotlivých písmen.
Kreslené titulky se nepoužívaly ani v těchto
letech, pro sazbu titulků byla užívána stále jak
serifová, tak bezserifová písma. Převažoval
jednoduchý typ titulků nad ostatními typy.
Znovu se také zvýšila celková barevnost
titulků.
Obr. 8 Ukázky titulků z let 1991–1995
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3.7 Obálka
„Obálka se standartním logotypem názvu charakterizuje druh časopisu a vytváří spolu
s obrazovým materiálem nejvýraznější optický poutač.“103

Obr. 9 Obálky (po řádcích) z období 1949–1963, 1964–1975, 1976–1991
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Titulní strana Ženy a módy měla po celou dobu jejího vycházení velmi jednoduché
schéma; na pozadí byla fotografie ženy nebo více žen104 v sezónním oblečení, která
zaplňovala většinou celou titulní stranu nebo alespoň její podstatnou část.

3.7.1 Období 1949–1963
Obálka v tomto časovém úseku nesla stopy kompromisů a nedostatků, mezi ty hlavní
patřila nejednotná úprava s množstvím logotypů. Titulní strana měla velmi jednoduchý
koncept a jen několik prvků; logotyp, údaje o čísle (ročník, měsíc, cena), titulní
fotografii a někdy také popisek k titulní fotografii nebo jméno fotografa. V některých
ročnících byla na obálce uvedena i cifra (1–12) označující měsíc a současně i číslo
vydání v rámci daného roku. Obálka v tomto období ještě neobsahovala titulky.
Pokud titulní fotografie nezakrývaly celou plochu obálky, byly často vykryté,
zcela nebo částečně, a doplněné barevným pozadím, případně montáží barevného
pozadí a obrazové reprodukce látky či jiného materiálu. Častěji však byly fotografie
doplněné zpravidla jednobarevným postranním sloupcem či „výřezem“, většinou
rovnoběžným s bočním okrajem stránky. Logotyp a údaje o čísle byly buď umístěny ve
výřezu celé, nebo ho jen částečně překrývaly.
Logotyp se často měnil nejen mezi ročníky, ale také mezi jednotlivými měsíci.
V rámci ročníků pak měnil i barvu, velikost a polohu. Výsledek byl značně nesourodý,
například v roce 1961 měla téměř každá obálka jinou verzi logotypu v různých
velikostech, barvách a v různých pozicích na stránce. Stálou polohu neměly ani údaje o
čísle. Výřezy a montáže navíc budily dojem bezradných úprav, které měly zamaskovat
nedostatečnou velikost fotografií.

3.7.2 Období 1964–1975
Hned v prvních letech působení Jančové doznala obálka Ženy a módy viditelného
zlepšení. Titulní fotografie už pokrývaly celou plochu titulní strany pravidelně, montáže
a „nastavovaná“ pozadí už se na obálce neobjevovaly. Za výjimku by se dalo považovat
několik čísel z roku 1968 a 1969, kdy byla titulní fotografie umístěna do bílého rámu105.
104

výjimečně se na obálce objevovaly děti, prvním mužem na obálce byl Jiří Korn v Ženě a módě
č.3/1990.
105
za výjimku by se taktéž dal považovat logotyp z ročníku 1964, který byl umístěn svisle u levého kraje
titulní strany na barevném podkladu, a logotyp z ročníku 1966, který byl umístěn na bílém podkladu.
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Logotyp se mezi lety 1964–1966 sice také každý rok měnil, v rámci ročníku
však již zůstával stejný. V roce 1967 se změnil z „Žena a móda“ na „Žena + móda“ a
zároveň také znovu změnil polohu, tentokrát však na dlouhou dobu naposled. Nová
podoba logotypu nejvíce připomíná typ logotypů použitých u časopisů Vogue nebo
Harper’s Bazaar (viz dále). Text nového logotypu byl orientován horizontálně a umístěn
v horní či dolní části titulní strany, sahal vždy od levého okraje k pravému106. Jeho
barva byla buď bílá, nebo černá, v závislosti na zabarvení titulní fotografie107. Údaje o
čísle byly uvedeny těsně pod ním. Od roku 1970 velmi často fotografický objekt
(nejčastěji hlava nebo klobouk ženy na fotografii) částečně logotyp překrýval.
Na přelomu 60. a 70. let se na titulní straně začaly pravidelně objevovat titulky.
Stejně jako logotyp byly buď černé, nebo bílé a zpravidla sázeny groteskem.

3.7.3 Období 1976–1990
Titulní strana si i v tomto období zachovala jednoduché schéma s titulky, tedy trend,
který nastartoval už v letech předešlých. Logotyp procházel jen dílčími změnami, první
nastala hned roku 1976, kdy se sice zachovala velikost i poloha logotypu108, ale nově
pro něj použito písmo bezserifové. V roce 1982 se však písmo logotypu změnilo zpět na
serifové, přičemž si logotyp stále zachovával stejné schéma. Výraznější změna přišla až
roku 1989, kdy bylo slovo „Žena“ vyvedeno verzálkami bezserifového písma a slovo
„móda“ minuskami písma skriptového. Zachovávala se však stále jeho poloha i rozsah.
Logotyp ani titulky se již také neomezovaly pouze na černou a bílou barvu, ale
byly různě barevné, případně měly i (nejčastěji černý) obrys, většinou to odviselo od
barevnosti fotografie v pozadí.
Titulky na obálce v tomto období působily uceleněji co do rozsahu, velikosti i
písma. V naprosté většině případů na ně bylo použito písmo groteskové, často
osobitějších fontů, jen výjimečně antikva. Měly zpravidla stejnou velikost, až
v ročnících 1989 a 1990, kdy časopis upravoval Jiří Staněk, se titulky začaly velikostně
diferencovat. Byly jednobarevné či dvoubarevné a často podtržené linkou, nejčastěji
stejné barvy jakou měl titulek sám, ale někdy i barvy rozdílné.
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pouze výjimečně byla slova „Žena“ a „móda“ umístěna pod sebou, např. Žena a móda č.5/1968.
některé logotypy byly v zájmu čitelnosti také černobílé, v závislosti na kontrastu figury v pozadí.
108
logotyp se ustálil v horní části časopisu a pozici již neměnil.
107
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Údaje o vydání byly nadále umístěny pod logotypem a informovaly o čísle,
ročníku a ceně. V roce 1982 byl vynechán i ročník, navíc údaje o čísle byly už jen
číselné. S novým logotypem se v roce 1989 přesunuly údaje nad logotyp.

3.7.4 Období 1991–1995
Obálka Ženy a módy v poslední etapě svého vycházení opět změnila logotyp, tentokrát
dvakrát, v roce 1991 a v roce 1994. Na pozadí stále figurovala titulní fotografie,
mnohem častěji však zabírala pouze obličej modelky.
Titulky měly schéma velmi podobné jako v etapě minulé, ale byly už i
tříbarevné, případně i s odrážkami. Na některých obálkách naopak titulky nebyly žádné.
Nově se také objevovaly titulky nakloněné, nejčastěji v pravém dolním rohu obálky,
které upozorňovaly na soutěže a podobné záležitosti. Jako písmo pro titulky se
využívaly antikva i grotesk.

Obr. 10 Obálky č.1/1991 a č.1/1995

Poslední novinkou na obálce byl údaj o ceně, který se v roce 1993 uváděl v české a
slovenské měně zvlášť, a který se spolu s informací o čísle a ročníku opět navrátil pod
logotyp.
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3.8 Reklamy
Reklamy byly součástí Ženy a módy po celou dobu jejího vycházení, oproti dnešním
módním časopisům nebo i zahraničním západním dobovým časopisům jich bylo však
jen velmi málo. Mezi lety 1949 až 1952 byl reklamám, které měly mnohdy spíše formu
jednoduchého inzerátu, určena dvoustrana, případně strana a půl, na konci časopisu a
zadní strana obálky. Reklamu na zádní straně obálky ale od roku 1953109 nahradila
fotografie, zpravidla ze stejné kolekce fotek, ze které byla i fotografie na obálce.
Téhož roku (1953) zmizela inzerce z časopisu úplně, a to na dva roky. V roce
1955 se inzerce do Ženy a módy vrátila, opět na poslední stranu, ale byla zredukována
na dva inzeráty na číslo, přičemž zabíraly jen spodní polovinu strany. Většinou šlo o
reklamy na kosmetiku, potraviny, obchodní domy, boty apod. Podoba reklam poté
zůstala na dlouhou dobu stejná110, až v roce 1969 se počet reklam na zadní straně zvedl
na čtyři a zaplnil tak i horní polovinu stránky.
V roce 1972 se na zadní stranu časopisu reklama vrátila a setrvala tam pak až do
roku 1995. Rozšíření časopisu v roce 1976 přineslo mírné rozšíření reklamních sdělení i
uvnitř listu, kde byla nově reklamám věnována celá dvoustrana na konci listu. Stejné
uspořádání si reklamy v Ženě a módě udržely dokonce i po roce 1989, kdy se pouze
ojediněle objevilo několik reklam i na dalších vnitřních stránkách časopisu, případně na
dvoustraně za titulní stranou.

109

na jaře roku 1953 probíhala v Československu měnová reforma a úbytek reklam by teoreticky mohl
souviset právě s ní. Ve stejném období se také pohybovalo s cenou časopisu, v roce 1952 stála Žena a
móda 15 Kčs, v lednu 1953 cena vzrostla na 20 Kčs, ale příští rok klesla na 4 Kčs.
110
až na drobné výjimky, např. Žena a móda č.1/1966, kdy se reklamy přesunuly na protější stranu,
zachovaly si však stejné rozměry i vzhled.
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4. Nástin grafické úpravy zahraničních časopisů
Na západ od železné opony slavily v druhé polovině 20. století úspěch dodnes
vycházející časopisy, mezi nimi proslulý Vogue, Harper’s Bazaar nebo Elle.
Při listování francouzským Vogue111 z ledna roku 1949 teprve naplno vyniká
obrovský rozdíl mezi oběma časopisy112. Vogue byl vytištěn na papíře, jehož kvality
nedosahoval papír použitý pro tisk Ženy a módy ani po roce 1989. Výjimkou bylo
několik listů uvnitř časopisu s ilustracemi, pro které byl použit hrubší a tmavší papír.
Tato skutečnost však celkový vzhled listu nijak neshazovala, obyčejnější papír
s módními náčrtky naopak budil dojem listů vytržených přímo z návrhářského bloku.
Fotografie byly taktéž mnohem kvalitnější, ostřejší, i barevné. Totéž platilo i pro
obrazové reprodukce látek a také ilustrace, kterých však ve Vogue bylo mnohem méně
než v Ženě a módě. Byly však lépe zpracované a přirozeně k nim nepatřila žádná
střihová příloha.

Obr. 11 Porovnání obálek – Žena a móda č.3/1949 a Harper’s Bazaar č.2/1949
111

Vogue, nejznámější módní časopis na světě, vznikl v roce 1892 jako původně jako týdeník ve
Spojených státech, později se začal vydávat i v Británii (1916) a ve Francii (1920) a v současnosti vychází
v téměř dvaceti různých edicích. Jako měsíčník vychází od roku 1973.
112
na druhou stranu je třeba při srovnávání těchto časopisů s Ženou a módou vzít v úvahu i skutečnost, že
především Vogue a Harper’s Bazaar byly již v té době považovány za „nejlepší z nejlepších“, mnohem
více než v současnosti se také zaměřovaly hlavně na luxusní modely, které si nemohl dovolit každý.
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Pro sazbu základního textu byla použita lépe čitelná antikva, která na kvalitním
papíru dobře vynikala. Úprava časopisu byla velmi jednoduchá, prakticky bez linek,
ornamentů či podobných typografických prvků. Za rušivý element by se daly považovat
všudypřítomné reklamy, kterých bylo v časopise více než původního obsahu, ostatně
nejinak je tomu i dnes. Časopis měl 92 stran. Stejných kvalit a velmi podobné úpravy113
dosahoval jak britský Harper’s Bazaar114, jehož lednové číslo vyšlo v rozsahu 82 stran,
tak i britský Vogue, který vyšel na 92 stranách, oba z téhož měsíce a roku.
Magazíny si zachovaly svou kvalitu i v průběhu druhé poloviny 20. století.
Americký Vogue z ledna 1963 obsahoval fotografie, které by se daly snadno zaměnit za
editorialy dnešních čísel (viz Obr. 14). Pro text se opět využívala spíše antikva, linky a
rámečky jen velmi decentní, s menší tloušťkou, než tomu bylo u Ženy a módy, od které
se časopis lišil také svým masivním rozsahem 158 stran. Stejného trendu se držel
například i britský Vogue z července 1978, ve kterém byly použity linky a rámečky
taktéž velmi decentně, písmo ale bylo už i groteskové.

Obr. 12 Porovnání obálek – Vogue č.1/1963, Žena a móda č.9/1964

113

britský Harper’s Bazaar například používal stejně jako Vogue uvnitř časopisu několik hrubších a
tmavších stran pro dlouhé texty, a stejně jako u časopisu Vogue tento prvek působil naopak příznivě.
Papír byl podobný papírům, které se používají pro tisk knih, a protože nebyl tak bílý, lépe se z něj četlo.
114
Harper’s Bazaar byl založen rovněž ve Spojených státech, a to již v roce 1867, což z něj činí nejdéle
vycházející módní časopis na světě. Stejně jako Vogue vycházel původně jako týdeník, s měsíční
periodicitou se vydával od roku 1901. V současnosti má přes dvacet regionálních mutací, včetně české.
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Magazín Elle115 se od časopisů Vogue a Harper’s Bazaar lišil hned v několika
aspektech. Především měl mnohem širší tematický záběr a nezaměřoval se pouze na
módu. Například v čísle z ledna 1967, které mělo 154 stran, byl pro tisk použit méně
kvalitní papír, který měl blízko k papíru používanému pro Ženu a módu. Časopisu
chyběla elegance a uměleckost časopisů Vogue a Harper’s Bazaar, nebylo v něm takové
množství reklam, obsahoval méně módních fotografií a většina z nich byla navíc
černobílá. Podobnou úpravou se vyznačovalo i o téměř deset let mladší číslo Elle z roku
1976. V mnohém se tedy Elle podobala spíše Ženě a módě, než dvěma výše
jmenovaným.

Obr. 13 Porovnání obálek – Žena a móda č.4/1967 a Elle č.1/1967

Společným rysem všech tří jmenovaných magazínů byla proměnlivost rozsahu,
počet stran se číslo od čísla lišil, přestože celkově počet stran během let narůstal.
Například britský Vogue z roku 1991 vyšel v lednu toho roku v rozsahu 163 stran,
zatímco v říjnu stejného roku měl 314 stran.
Přelom 80. a 90. let znamenal pro Vogue a Harper’s Bazaar změnu orientace
z vyšších vrstev na běžné čtenářky, což znamenalo především rozšíření obsahu na
podobnou šíři témat, která pokrývala Elle. To se promítlo i na jejich typografii.
115

Na rozdíl od dvou předchozích, magazín Elle vznikl ve Francii, a to navíc mnohem později – v roce
1945. V roce 1981 začala Elle vycházet ve Spojených státech. V současnosti vychází ve více než čtyřiceti
edicích (včetně české) a je nejprodávanějším módním časopisem na světě.
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Například britský Vogue z ledna 1992 měl již v podstatě stejnou úpravu a prvky jako
mají čísla současná. Velkoformátové módní editorialy známých fotografů doplňovaly
nově stránky s velkým množstvím menších fotografií z přehlídek a společenských
události, koláže a zátiší kosmetických výrobků apod. Přibylo také textu, který už neměl
tolik prostoru, díky množství obsahu se nemohl roztahovat tolik, co dříve. To vedlo
k ekonomičtějšímu zacházení s místem na úkor uměleckého dojmu. Zvýšila se i celková
barevnost. Opět se navýšil i počet reklam, přibyly také neodmyslitelné parfémované
stránky. Dalo by se říci, že v mnoha ohledech byly tyto změny krokem zpět v
umělecké kvalitě úpravy časopisu Vogue, znamenaly ale zároveň i přirozenou reakci na
vývoj společnosti. Stejný kurz nabral i časopis Elle, pro který ale stejné inovace
znamenaly naopak nárůst kvality.
Celkově byl vzhled časopisů, které vycházely v západních zemích s fungujícím
tržním systémem, přehlednější a jednodušší (snad až na kontroverzní počet reklam), ale
hlavně lépe zpracovaný. Změny v grafické úpravě byly mnohem plynulejší, již čísla
z roku 1949 ostatně v mnohém připomínala své současné nástupce.

Obr. 14 Ukázky „módního editorialu“ – Žena a móda č.1/1964, Vogue č.1/1963
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5. Nová konkurence po roce 1989
Po sametové revoluci byla obnovena svoboda slova a možnost soukromého podnikání,
což vedlo k masovému zakládání nových titulů českými vydavateli. Do země přicházeli
také vydavatelé zahraniční, kteří rovněž vstupovali na trh s novými periodiky, a
zahraniční kapitál přispěl mimo jiné i k inovaci technického vybavení. V následujících
letech došlo v mediální sféře ke dvěma vlnám privatizací (nejprve privatizace spontánní,
poté privatizace klasická) a velká část zprivatizovaných titulů i vydavatelství připadla
zahraničním vlastníkům.
Ženě a módě přibyla během krátkého období konkurence, se kterou se nemusela
potýkat přes čtyřicet let. Mezi nové časopisy určené ženám patřily časopisy Burda
(1991), Verena (1992), Tina (1992), Žena a život (1994), Elle (1994), Cosmopolitan
(1994) nebo Katka (1995).
Časopis Tina vsadil na vysokou barevnost, vycházel v rozsahu 32 stran a
obsahoval mimo jiné i zprávy bulvárního charakteru.

Obr. 15 Časopis Tina, březen 1992
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Obr. 16 Žena a život, duben 1994

Žena a život byla taktéž barevnější než Žena a
móda, měla modernější a kvalitnější módní
fotografie a i obsahově nabízela totéž co Žena a
móda, navíc vycházela častěji, každých 14 dní.
Číslo mělo toho času 48 stran.
Ze všech titulů však na novém trhu nejvíce
vynikal magazín Elle, obsahově i kvalitou.
Zatímco dva předchozí tituly vycházely na ne
příliš kvalitním papíru nízké gramáže, Elle měla
kvalitní papír, bělený a hladký, obálka byla lesklá.
Časopis vycházel ze svých zahraničních mutací,
měl stejné schéma, rozsah a úpravu. Protože
časopis přebíral některé články i fotografie ze zahraničí, přinášel módní fotografie od
světově uznávaných fotografů, fotografie z přehlídek nebo rozhovory s osobnostmi,
které jiné časopisy na trhu nabídnout nemohly. Elle také obsahovala, na rozdíl od Ženy
a módy, velké množství reklam, především na světové módní a kosmetické značky
(např. United Colors of Benetton), které přicházely na český trh, a které samy o sobě
kontrastovaly s domácími inzercemi zpracováním i nápaditostí.

Obr. 17 Časopis Elle, duben 1994
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Po roce 1989 rostla navíc nejen nabídka tiskovin, ale i nabídka veškerého zboží,
včetně oblečení, a domácí šití začalo postrádat smysl. „Neúprosné zákony trhu“, jak tuto
skutečnost popsala v posledním rozloučení se čtenářkami tehdejší šéfredaktorka
Gabriela Převrátilová, vedly v červenci roku 1995 i ke konci Ženy a módy.
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Závěr
Typografie Ženy a módy byla poplatná době, ve které vycházela. Vzhled
časopisu byl determinován jeho volnočasovým charakterem a jeho grafický vývoj byl
podle předpokladů ovlivněn řadou faktorů ideologických a především technologických.
To se potvrzuje hlavně při srovnání se zahraničními časopisy, které měly k dispozici
nejnovější technologie, nepodléhaly ideologiím a změny v jejich grafické úpravě se
formovaly pod tlakem konkurence na trhu.
Časopis mezi lety 1949 a 1963 postrádal jednotnou koncepci. Vypadal sice
stejně celých 15 let, nebylo to však dokladem promyšlené koncepce, ale spíše
bezradnou nutností. V následujících letech se podařilo časopis sjednotit, kvalita tisku se
však zvedala jen pomalu, stejně jako kvalita papíru. Většina vnitřních stran byla navíc
stále jen černobílá, a přestože nápad Marie Jančové využít černou barvu v letech 1964–
1975 ve prospěch vzhledu časopisu byl zprvu úspěšný, po přečtení několika čísel se
okoukal a ještě více upozorňoval na nedostatek barev, pro módní magazín
nepostradatelných.
Rok 1976 znamenal v úpravě časopisu krok dopředu, zlepšila se kvalita papíru i
fotografií, vzrostla celková barevnost, sazba textu byla lépe zpracovaná, rozšířil se i
počet použitých fontů apod. Tyto změny byly umožněny především díky postupujícímu
technologickému vývoji. Není koneckonců náhoda, že stejný rok znamenal i nárůst
počtu stran, byla to pravděpodobně právě zlepšující se technika, která umožnila časopis
rozšířit na více než dvojnásobek původního rozsahu. Naopak krok zpět zaznamenala
v tomto období koncepce časopisu, která nebyla příliš jasně definovaná a ztratila
osobitost grafické úpravy Marie Jančové.
Poslední etapa vycházení Ženy a módy byla poznamenána změnou poměrů
v zemi, paradoxně ale spíše negativně. Přestože již byly k dispozici kvalitnější
prostředky i technologie, nové rozložení sil na trhu pravděpodobně způsobilo redakci i
odliv prostředků, a kvalita časopisu tak v podstatě stagnovala. V podobné fázi se ocitla i
typografická úprava Ženy a módy, ve které přibylo několik sjednocujících prvků
(množství vertikálních titulků apod.), ale žádné zásadní změny v koncepci časopisu se
neudály.
Žena a móda názorně ilustruje téměř půl století vývoje typografie v totalitním
Československu a zároveň dokládá, jakými způsoby se s neutěšenými podmínkami
snažil módní časopis vyrovnat.
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Summary
The typography of the monthly magazine Žena a móda was determined by the character
of the magazine and its graphical design was widely influenced by many factors,
ideological as well as technological. The purpose of this thesis was to divide the
evolution of the magazine into periods according to specific changes and development
in the graphical appearance of the magazine. Four periods were described in the thesis,
the first period from 1949–1963, second period from 1964–1975, third period from
1976–1990 and the last period from 1991–1995. Each of the periods carried some
specific typographical features such as different typesetting, physical qualities, typeface
etc. Typography of the monthly magazine Žena a móda illustratively portrays the
struggle of the magazine with the bleak and uneasy conditions in the country.
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Grafik
Vojtěch Michal
František Turek
Marie Jančová
Miloš Kánský
Pavel Kloc
Jiří Staněk
Ivona Illichová
Jitka Šafusová
Oldřich Fanta
Regina Štípková
Jarmila Jarešová
Monika Lukešová

Období
do srpna 1949, 1954–1963
září 1949–1952
1964–1982
1981–1982
1983–1988
1989–1990
1991–březen 1992
září 1991–duben 1995
duben 1992–květen 1992
červen 1992–duben 1995
květen 1995květen 1995–červenec 1995
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