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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na obnovu typografie od 90. let 19. století, zhruba do 
poloviny 20. století. Zvláštní pozornost je v této práci věnována typografické tvorbě Vojtěcha 
Preissiga a jeho tvorbě českého původního písma typografického. V návaznosti na Preissigův 
odkaz pak práce sleduje typografickou tvorbu několika jeho současníků, především Jaroslava 
Bendy a Karla Dyrynka. Práce tak vytváří přehlednou studii poukazující na celkovou situaci 
české typografie v daném období.  

 

 

 

 

 

Abstract  

This bachelor thesis is focused on the restoration of typography from the 1890s to the first 
half of the 20th century. Special attention is paid to the Vojtěch Preissigs typograhy and his 
work on the original Czech typography font. Following the legacy of Vojtěch Pressig is the 
typography work of some of his contemporaries also included in this thesis, especially work 
of Jaroslav Benda and Karel Dyrynk. This thesis creates a summary of the overall situation of 
the Czech typography within a given period. 
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1 ÚVOD 

I když písmo, relativně nejmenší z věcí umělecky uchopitelných, stojí při prvním 

pohledu na okraji, při bližším a posléze hlubším zkoumání vyjevuje stejnou nosnost nových 

impulsů, jako ostatní oblasti umění a vizuální kultury. Je jednak prvotně psáno tvůrci své 

doby, nese ve slově citlivost, skepsi, optimismus, tedy v největší míře vše, co danou dobu 

historicky situuje. Svým obsahem je nejen svědkem, ale i prorokem či historikem. Slovo a 

hned po něm písmo má největší účinnost, avšak je i nejsnáze zneužívatelné a může být i 

programově matoucí. Podoba, kterou písmo dostává po vynálezu knihtisku, a kdy kniha není 

již jen originálním rukopisem a stává se tedy obecnějším majetkem s daleko větším dosahem, 

doznalo mnoho změn. 1 

Tato skutečnost, domnívám se, by měla být výchozím bodem mé studie, neboť z jejího 

poznání vyplývají další, zdánlivě druhořadé, ale při jasné formulaci neméně důležité závěry. 

Není pro nás v tomto okamžiku důležité jen to, jak tištěné písmo vypadalo, ale co které 

období potřebovalo, nebo se domnívalo, že musí vydat, aby o sobě svědčilo, nebo poukázalo 

do budoucnosti či minulosti. Použité neutrum nesměřuje k výkladu imanentnosti umělecké 

tvorby. Určitá období jsou však zaplněna konkrétními idejemi, realizovanými konkrétními 

subjekty. Tvůrčí síly moderní doby jsou téměř ve všech svých projevech opakem anonymity. 

Umělecká hnutí se rozvíjela a dodnes rozvíjí ve znamení několika osobností, mnohdy 

podmíněna silou jedince. V roce 1895 vychází manifest České moderny, formulovaný jednou 

z nejvýraznějších osobností doby, Františkem Xaverem Šaldou: 

,‚Naše modernost není to, co je právě v modě. Předvčírem realismus, včera naturalismus, 

dnes symbolismus, dekadence zítra satanismus… Umělče, dej do svého díla svou krev, svůj 

mozek, sebe – ty tvůj mozek, tvá krev bude žíti a dýchati v něm, a ono žíti bude jimi. Chceme 

pravdu v umění, ne tu, jež je fotografií věcí vnějších, ale tu poctivou pravdu vnitřní, jíž je 

normou jen její nositel – individuum.‘‘ 2 

                                                            
1ROUS Jan: Cesta k stylu, Poezie konstrukce, Krása a funkce, in: Typografia 77, 1974, 383 – 384. 
2 Manifest české moderny byl napsán roku 1895 a vyšel v 1. čísle Rozhledů na rok 1896, autory byli J. V. Krejčí, 
F. X. Šalda, J. Třebický, O. Březina, J. S. Machar, V. Mrštík, A. Sova, K. Šlejhar, V. Choc, K. Körner, J. Pelcl, 
Fr. Soukup.  
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Individuum, jeho význam a tím i jeho charakteristický přínos, je požadavkem nastupující 

generace. Silný literární proud svým významem však podmíní i silný zájem o tiskovou 

podobu děl těchto osobností. V 80. letech 19. století se situace v Čechách nejevila nijak 

pokrokově, když zde byli výrazné výtvarné osobnosti a bylo možné opřít se o anglickou a 

francouzskou knižní tvorbu. Počátky moderní české knihy můžeme nacházet již v grafických 

úpravách Zdenky Braunerové na konci 19. století. Reprezentuje totiž to, co kniha dosud nebo 

velice dlouhou dobu neměla, a sice styl[1]. Tedy to, co John Ruskin, 

anglický spisovatel, básník, vědec a umělecký kritik, nazýval kniha v plném a vlastním slova 

smyslu a ne pouhý potištěný papír, kniha se stává se reprezentantem stylu své doby. 

Braunerová první neilustruje, ale tvoří z knihy ucelené umělecké dílo. Pozoruhodná a 

významná je ta okolnost, že i když hned od počátku je knize vtisknut charakter spíše 

bibliofilský, byla Braunerová první, kdo poukázal k české tradici – k českému baroku laické a 

didaktické literatury, a to byla vazba nesmírně důležitá. Hodnotila výtvarný potenciál a 

s vědomím těchto již existujících hodnot budovala nové pojmosloví v rámci mezinárodního 

stylu. Kromě toho se k počátkům moderní krásné knihy v Čechách váže i aktivita okruhu 

Moderní revue, zejména básníka Karla Hlaváčka, díky jeho výtvarnému nadání. 

 Růst této nové umělecké aktivity vedl k založení vydavatelství Kamily Neumannové. 

Ta v letech 1905 – 1931vydávala edici Knihy dobrých autorů. V roce 1905 je přenesen 

z Plzně orgán českých tiskařů, časopis Typografia. Redakcí je pověřen Karel Dyrynk, jeden 

z nejlepších kritiků, informátorů, teoretiků a hlavně praktiků této oblasti. Avšak ještě o dva 

roky dříve vstupuje na scénu osobnost Vojtěcha Preissiga, jehož rukou vznikly nejnázornější 

doklady o pochopení základních fakt shrnutých do pojmu stylově jednotné knihy. Text, 

ilustrace, písmo, tisk, papír, jednotná grafická úprava. Řada dalších umělců té doby dala tisku 

pouze punc své osoby. Především díky Vojtěchu Pressigovi se kniha stala skutečně krásnou, 

bytˇ nesla v sobě stále stopy výlučnosti. Měla v podstatě povahu bibliofilie. Obracela se 

nanejvýš k některým společenským skupinám. Zásady formulované na přelomu 19. a 20. 

století bylo nutné převést do moderního světa. Tuto pozitivní agresivitu přinesla až doba po 

první světové válce. 3 Kniha se totiž musela stát masovou, aby se mohla účastnit procesu 

transformace typografie. 

                                                            
3 ROUS 1974 (pozn. 1), 384. 
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1. 1. Typografie 

Typografie, jakožto uspořádání obrazových prvků a textu v tisku, má v první řadě 

funkci komunikační a estetickou, ale také funkci uměleckou. Toto uspořádání, čili 

typografické řešení, se obvykle podřizuje potřebě recepce textu a dalších prvků, potenciálně 

však obsahuje i vlastní významové napětí jako je např. vizuální a experimentální poezie. 

Základním skladebním prvkem typografické kompozice je typografické písmo, které je 

charakterizováno unifikací písmového souboru a zároveň diferenciací písmových znaků a 

jejich variabilitou. Podle užití se písma tradičně dělí na dílová (text knihy, periodika) a 

akcidenční (titulky, reklamy atp.)4 

 

1.1.1.  Zrod české moderní typografie 

Typografii ovlivnil kromě písmařství také vývoj příbuzných oborů – kaligrafie, 

ilustrace, užité grafiky a vývoje grafických technik. Vznikla a vyvíjela se souběžně 

s knihtiskem, s nímž byla i ztotožňována pro propojení řemeslné a umělecké složky tisku. 

Pojmové rozlišení typografie a knihtisku souvisí s jeho technickým rozvojem v 19. století, 

v jeho druhé polovině pak s konstituováním knihtiskařství jako průmyslového odvětví. V 19. 

století je knižní typografie postavena před nové potřeby technické civilizace, jejím úkolem se 

stává úprava knih vyráběných ve velkých nákladech. Proti úpadku výtvarné kvality strojově 

vyráběných knih vystoupil Angličan William Morris5, hlásající návrat k předrenesančním 

formám knihy. Z Morrisova podmětu vzniklo hnutí, které vedlo ke vzniku bibliofilií, knih, 

které více než z hlediska účelu jsou upravovány v duchu snahy o jedinečnost a estetickou 

náročnost tisku. Morrisův příklad souvisel se vznikem secesního umění, které se snažilo dát 

knize působivý emotivní výraz. Neobyčejně zajímavá byla cesta, jakou došlo k morrisovské 

obrodě i v české typografii. Čeští tiskaři devadesátých let, veskrze závislí na německém 

knihtisku, měli jen skromný přehled o tom, co se současně dělo v Anglii či Americe. Lépe 

orientovaní ve světovém dění byli umělci Spolku výtvarných umělců Mánes6, ustaveném roku 

1888, Mikolášem Alšem jako svým čestným předsedou. Proto když roku 1896 vyšlo první 

                                                            
4 POCHE Emanuel: typografie, in: Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1975, 542. 
5 MUZIKA František: Krásné písmo ve vývoji latinky 2/2, Praha 1963,401. 
6 POCHE Emanuel: spolky, in: Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1975, 486. 
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číslo Volných směrů, jejich grafická úprava byla v našich tehdejších poměrech hotovou 

revolucí. A svojí typografií neméně revoluční byly i katalogy prvních výstav Mánesa, jejichž 

tisk a úpravu měl na starosti Jan Štenc. Pokud jde o písmo, byla to zatím slabá stránka nejen 

sazby textu, ale i kreslených titulů, jejichž písmařství jevilo stopy spíše pařížské nebo 

vídeňské secese než anglické novorenesanční typografie. Ačkoli taková písma, jaká do svých 

grafických návrhů komponovali Vladislav Županský, Jan Preisler, Arnošt Hofbauer a Jan 

Kotěra, jsou bezesporu důležité pro vývoj na přelomu století, pro českou typografii 

nepoměrně větší význam měla ryze grafická obálka druhého ročníku Volných směrů z roku 

1897, kterou navrhl první stoupenec morrisovské reformace u nás, Vojtěch Preissig.7 Secesní 

typografie směřovala od klasického typu knihy s pevně kompozičně vázanou sazbou k typu 

volné sazby u nás poprvé používané Vojtěchem Preissigem. Se secesním uměním souvisí úsilí 

o moderní českou knihu, a zároveň se v tomto období uzavírá proces vzniku nových druhů 

typografické tvorby. S tradicí je nejvíce spjata úprava knih krásného písemnictví. Secese 

přinesla mj. asymetrické uspořádání titulního listu a volně řádkovou sazbu. Toto řešení 

proniklo do úprav Alfonse Muchy či Viktora Olivy. Poznamenalo ranou tvorbu Jaroslava 

Bendy, Vratislava Hugo Brunnera a Františka Kysely, kteří později, inspirováni kubismem, 

zasáhli významně i do poválečné typografie a dalších oborů užitého umění. Vývoj typografie 

byl ovlivněn též avantgardním uměním. Typografie ruského konstruktivismu, německého 

Bauhausu, holandské skupiny De Stijl dala základy nové typografické tvorbě, v níž v českém 

prostředí vynikal Karel Taige a jeho obrazové básně. V celku však můžeme uvést, že u zrodu 

české moderní typografie stáli především Karel Dyrynk, Method Kaláb, Antonín Chvála či 

Slavoboj Tusar, kteří spolupracovali s již zmíněnými umělci, a díky tomu se typografická 

úprava stala nedílnou součástí knižního celku.8 

 

 

 

 

                                                            
7 MUZIKA 1963 (pozn. 5), 424. 
8 POCHE 1975 (pozn. 4), 543. 
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1.1.2. České písmařství před nástupem V. Preissiga 

Absence původního typografického písma v českém prostředí, snadno vysvětlitelná 

řadou okolností, nebyla u nás výrazněji politována až do prvního desetiletí 20. století, kdy 

teprve vyvstaly v Čechách snahy zařazení se do současného světového písmařského dění, ale 

ty zatím narazily na překážky především finančního a technického rázu. Teprve po roce 1918 

se naskytla příležitost k realizaci některých pokusů o český příspěvek k světovému úsilí o 

moderní písmařský výraz, při čemž vůdčí ideou v těchto letech rozvoje moderního národa 

byla, podobně jako v architektuře a uměleckém průmyslu, přirozeně snaha o formu specificky 

národní odvozenou z vlastního prostředí. Otázka národního písma se však nenaskytla v té 

době poprvé. Na stejný problém narazil již i Josef Mánes, když mu šlo o nápisový doprovod 

jeho rukopisu Královédvorského z roku 1859, návrhů praporů pražského Sokola a Hlaholu 

z roku 1862, návrhu praporu zpěváckého spolku Lukes z roku 1868 a jeho úkoly v oblasti 

užité grafiky, jež vyžadovaly začlenění písma v kresebné či malířské kompozici. Josef  Mánes 

hledá vzory ve starých rukopisech, studuje písmo i ornamentiku starých iniciál a touto cestou 

dospívá k vlastnímu písmu, konstrukčně odvozenému z unciály středověkých modifikací 

čtvercové majuskuli. Národní český charakter pak své, takto na universálních, nenárodních 

historických vzorech založené abecedě dodal dekorativní prvky, čerpanými z lidové 

ornamentiky. Výsledkem bylo písmo, které se znamenitě vázalo s češstvím Mánesovy kresby 

a malby v dokonalé jednotě kompozičního celku. 9 

Poučen Mánesovým příkladem, i Mikoláš Aleš své kresby doprovázel písmem 

odvozeným z historických vzorů, ovšem jeho písmový rejstřík byl mnohem bohatší. 

V nápisech větších prací a v nadpisech drobných kreseb se většinou opíral o historické vzory 

písem10, kterým národní charakter dodával rovněž lidovými ornamentálními typy. [3] Delší 

texty národních písní a říkadel pak nejraději psal či kreslil písmy gotického typu, švabachem a 

frakturou, kterými tomuto svému, především lidu určenému dílu navíc dodával charakter 

lidovosti v době, kdy švabachové a frakturové nebeklíče a kalendáře byly dosud běžné na 

českém venkově. Třebaže šlo tu o písma německá, přece se Alšovi i bez použití národního 

ornamentu podařilo vtisknout jim něco z češství svého kreslířského rukopisu. Z  tohoto 

dědictví Josefa Mánesa a Mikoláše Alše čerpala i generační skupina umělců, která po první 

                                                            
9 BRUNNER Vratislav Hugo: Krise českého knihtisku, in. Volné směry, roč. XVII, Praha 1913, 195. 
10 Šlo především o písma majuskulová, unciály a gotické majuskule. MUZIKA 1963 (pozn. 5), 522. 
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světové válce určila směr vývoje české typografie, těmto umělcům se budu věnovat v jedné 

z dalších kapitol. 

 

1.1.3. Tiskárny a nakladatelství 

K neobyčejnému rozmachu tisku došlo v Čechách v druhé polovině 19. století, po 

uvolnění politických poměrů. Významné tiskárny, které sehrály historickou úlohu, byly např. 

Dělnická tiskárna, Melantrich, Politika, Grégrova, Neubertova a Vilímkova. Za počátek 

nových snah o obrodu krásné české knihy se považují knihovna Moderní revue, vycházející 

v 90. letech 19. století, později Knihy dobrých autorů, edice Symposion a Volné směry. Kolem 

těchto publikací se sdružovala skupina umělců, jako např. Arnošt Procházka, Karel Hlaváček, 

Miloš Marten, Zdenka Braunerová a po návratu z Paříže Vojtěch Preissig. Ten ve svém 

Grafickém atelieru od roku 1904 po pět let upravoval, ilustroval nebo tiskl řadu vzorových 

experimentálních bibelotů, zpočátku ovlivňovaných secesí, později geometricky utvářeným 

stylem anglickým, navazujícím na tehdejší styl. Vyšly zde, mnohá díla kupř. Broučci, 

grafická obálka II. ročníku Volných směrů, Komenského Didaktika, Nahlédnutí do tajů dílny, 

periodikum Česká grafika, stanovy Spolku českých bibliofilů, část ročníku Českého bibliofila, 

výzdoba Slezských písní Petra Bezruče, či vlastní rukopis Barevný lept a barevná rytina. 

Bohužel vlivem finančních potíží byl Preissig nucen již po necelých pěti letech pronajmout 

zařízení ateliéru tiskárně Politika. 11 

Spolutvůrcem sazebných a výtvarných zásad moderní krásné knihy se stal Preissigův 

přítel, typograf Karel Dyrynk. Původně sazeč novinářského závodu Politika, později faktor 

akcidenčního oddělení, přebírá jako umělecký typografický poradce Grafický ateliér a 

důsledně dbá na to, aby knihy vycházely z přesné grafické osnovy a byly technicky dokonalé. 

Tiskárna Politika se tak záhy dostává na čelní místo, dává impuls k soutěžení a vchází do 

historie renesance krásné knihy. Avšak vzhledem k politické situaci ne na dlouho. V roce 

1908 vzniká sice ještě Spolek českých bibliofilů, v témže roce zakládá Jan Štenc svůj 

Grafický závod a Ludvík Bradáč zřizuje na Vinohradech knihařskou dílnu, s kterou 

spolupracovali ti nejlepší typografové a výtvarníci. Zásluhou J. Bendy, V. H. Brunnera a F. 

                                                            
11 DYRYNK Martin: Tiskárny v době Karla Dyrynka, in: Typografia, 79, 1977, 382 – 384. 
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Kysely byla založena skupina Artěl. [6] Naplno pracuje také redakce Typografie pod vedením 

Karla Dyrynka. Během první světové války snahy o krásnou knihu vlivem válečného napětí 

upadají. Teprve vznik Československé republiky roku 1918 měl další podstatný význam. 

Místodržitelská tiskárna, založená roku 1896, byla přebudována na moderní Státní tiskárnu, 

jejíž technickým ředitelem se stal K. Dyrynk, který byl během války propuštěn z redakce 

Typografie. 12 

Do historie české krásné knihy vešla i novinářská Dělnická tiskárna, později Grafia, 

založená v Praze roku 1896. Radikální proměnou prošel podnik roku 1907, při nástupu 

ředitele Karla Mrázka, který se později osamostatnil a založil podnik Papír Mrázek Praha, 

jenž se soustřeďoval a zásoboval trh převážně zahraničními přírodními ručními papíry. Od 

roku 1909 v této tiskárně zakotvuje Method Kaláb. Deset svazků Nové edice Antonína 

Boučka je nejvýmluvnějším svědectvím obratu, který nastal v Grafii ve prospěch idejí české 

moderní typografie. Od tiskárny Politika přebírá časopis Typografia, tiskne časopis Náš směr, 

nástěnné kalendáře a Umělecký měsíčník, vydávaný Skupinou výtvarných umělců, které 

rázem upoutaly pozornost veřejnosti svou kvalitou. 

Method Kaláb přispěl svou knižní tvorbou k poznání krásy materiálu – písma i 

ornamentace. Spolu s Františkem Kyselou pedagogicky působil v knižních kursech 

Uměleckých řemesel, mezi jejichž účastníky patřil mj. i Slavoboj Tusar. Kaláb se po zásluze 

stává roku 1922 prvním technickým ředitelem nové, účelně budované Průmyslové tiskárny 

v Praze na Letné, z které jeho zásluhou vznikl soběstačný závod nového typu a s novým 

pojetím jakostní knižní produkce. Tiskne se zde grafická revue Hollar, Vitrinka Arthura 

Nováka, Ročenky Radhoště a knihtiskařů, dělají se pokusy s novým písmem Slavoboje 

Tusara. Úspěchy přivádějí další nakladatele – Družstevní práci, Uměleckou besedu, Spolek 

českých bibliofilů, Aventinum i nakladatelství Jana Otty. 13 

Nemalý podíl na dalším vývoji moderní knižní tvorby měl teoretik Karel Teige, 

výtvarní umělci Petr Dillinger, Václav Mašek, František Muzika, Jan Rambousek, František 

Tichý a mnoho dalších. 

                                                            
12 DYRYNK 1977 (pozn. 11), 385. 
13 ZÁRUBA Alan: Historie časopisu Typografia,in: Typografia 12, 1964, 305 – 306; DYRYNK 1977 (pozn.11), 
384. 
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2 VOJTĚCH PREISSIG ZAKLADATEL MODERNÍ ČESKÉ GRAFIKY 

 Vojtěch Preissig, grafik, typograf, ilustrátor a malíř, který významně zasáhl do dějin 

moderní výtvarné tvorby, žil po celý život uzavřen v uměleckém mikrokosmu svých idejí a 

představ. [9] Jeho osobnost jako by zahalovala tajemná aura umělecké geniality, která je 

běžnému chápání tak vzdálena a již tak často nazýváme podivínstvím až bláznovstvím. I 

Preissig se svým posláním postavil na pomyslný ,,druhý břeh,“ určený individualitou a 

výjimečností a tedy obtížně pochopitelnou schopností rozlišovat ty nejjemnější nuance 

přírodních tvarů, barev a zvuků. Tato hluboká orientace v neviditelně vířících principech 

světa a podstaty člověka měla však i svou stinnou stránku. Tato duše se jen stěží vtěsnávala 

do poměrů ji obklopujících, do tvrdého a veskrze materiálního světa, jenž ignoruje vše jemné 

a bezbranné. Tato duše se musela odcizit, musela ustoupit do bezpečného přítmí samoty, aby 

nebyla vyčerpána neustávajícím tempem světa. Snad právě proto jsou Preissigovy obrazy 

ostrovem klidu, harmonie a ticha, které mu ve zběsilém chvatu doby tolik chyběly. 

      Umělec se s tímto tak bohatě inspirujícím a současně traumatizujícím světem potýkal 

s odvahou i rozhodností. Naproti umělecké socializaci dob minulých u něj vyvstávala priorita 

nová, a sice individualizace v zájmu modernosti. Vlastní vášně, úzkosti i traumata vystoupily 

na povrch jako dlouho ukrývaná tabu. Umělec přestal být osobou poplatnou společnosti a 

počal existovat ve své jedinečnosti jako člověk se vším dobrým i hrůzným, co k němu od 

pradávna patřilo. Úzkostné dodržování prověřených akademických postupů ustalo a 

nejhlubším uměleckým zájmen se stala ryzost, upřímnost a výraz. Vojtěch Preissig patřil mezi 

ty, kdo si revolučnost a současně zhoubnou protikladnost těchto změn uvědomovali.14 

 

2.1 ŽIVOT A DÍLO 

      Jestliže celá generace devadesátých let byla nazývána generací revoluční a 

zakladatelskou, potom významné místo v jejím středu po právu náleží Vojtěchu Preissigovi. 

Byl zakladatelem moderní české grafiky, umělcem, který u nás uvedl techniky umělecké 

grafiky, především barevný lept a akvatintu, umělcem, jenž založil moderní tvorbu krásného 

písma, tisku a knihy, jedním z průkopníků umělecké fotografie a navíc osobnost, která tvůrčí 

                                                            
14 KUČERA Martin: Vojtěch Preissig – portrét jednoho života, in: Historický obzor XVI, ½, 2005, 2. 
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zkušenosti jednotlivých oblastí specifikovala a uplatnila v široce založeném kulturním 

kontextu, v němž místo měla literatura i filosofie, geometrie i botanika. [9] 

2.1.1.  Počátky tvorby 

      Vojtěch Preissig vyrůstal v rodině bánˇského inženýra a ředitele severočeských dolů 

Eduarda Preissiga, který byl výraznou osobností českého hospodářského života konce 19. 

století. Technické úspěchy moderní doby byly pro Preissiga vhodným zázemím i 

předpokladem, který mohl využít pro své tvůrčí cíle. Rodina, na kterou zůstal umělec po celý 

život silně fixován, patřila ke vzdělané vrstvě tehdejší české buržoazie. Vzdělání 

v humanitních a technických oborech profilovalo umělcův výtvarný talent. Celé jeho 

dospívání bylo naplněno intenzivními studiemi krajinných a přírodních motivů, grafických 

forem a studiemi památek. Toto prolínání se zájmů technických a výtvarných projevilo se již 

na gymnáziu a v letech 1892 – 1897 na uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde studoval 

dekorativní architekturu u Friedricha Ohmanna. Tento profesor zprostředkoval Preissigovi 

přístup k těm podstatným otázkám středoevropské kultury, které vycházejí z baroka. Tyto 

studie se nadanému žákovi staly východiskem vlastní cesty k secesi. [10] Kontakty s barokní 

problematikou Preissigovi pomohly najít osobitý přístup k hlavnímu úkolu studia dekorativní 

architektury, a sice k dekorativním vzorům. Geometrické systémy šablon a tapet, vázané na 

plochou zeď, přestávaly v konkávně a konvexně zakřivených plochách, které jsou vlastní 

barokní architektuře, platit. Řešením těchto problémů Preissig nacházel cestu k tvůrčím 

úkolům nové geometrie, ke kterým se pak ve své tvorbě po celý život vracel. 15  

      V Preissigově tvorbě dosáhla česká secese jedné z nejtišších poloh. Secesní vitalismus 

dynamického rozmachu uvolněných přírodních sil v člověku měnil se zde v jemná 

prozařování neznámých oblastí vizuální citlivosti a imaginace. Na rozdíl od vyhraněných 

projevů secesního umění obrací se umělec k oblasti vizuální citlivosti, v jejíž struktuře 

zaregistrovaných vjemů vizuální pamětí může zaznamenávat i ty obrazové události, které 

v rámci gesta symbolického výrazu by jinak unikaly. Od školních prací je jeho tvorba 

poznamenána úsilím nalézt pro obraz formu, která by mohla i nejprostšímu motivu dát 

neočekávaný poetický náboj. Tato touha, konvenující sociálním představám secese v jejím 

                                                            
15 VLČEK Tomáš: Umění secese a symbolismu, počátky modernosti, in: Dějiny českého výtvarného umění IV/I 
PETRASOVÁ Taťána (ed.), Praha, 1998, 86-87. 
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úsilí měnit život uměním a proměnit umění v život, podmínila v hledání nejúčinnějších 

prostředků eklektismus snažící se zužitkovat nejširší oblasti soudobého umění. Preissigův 

osobitý projev se utvářel čerpáním z nejrůznějších pramenů. Resumoval podměty japonského 

umění, prvky impresionismu, vedoucí k nové senzibilitě vizuálního vnímání, dobíral se 

k základním otázkám symbolistických principů stavby a noetické podstaty jeho uměleckého 

díla spolu s proniknutím do oblastí secese poskytující nové pohledy do přírodního mystéria. 

V tvůrčím hledání postupně převládly otázky prostorového kontinua plochy, tvaru a barvy 

nad otázkami literární dosažnosti námětu.16Ve své tvorbě dodržoval určité zásady. Dílo musí 

být interpretací, ne pokusem vypravovat svůj motiv, a selekcí hlavních fakt s náležitým 

zdůrazněním některého z motivů, jeho podřízenosti či nadřízenosti vůči jiným, úplným 

vynecháním nedůležitých a zřejmě nepodstatných nebo překážejících prvků. Druhou zásadou 

bylo to, že dílo nesmí vykročit z mezí svého prostředku vyjadřovacího.17 

      Za Preissigovu prvotinu považujeme ilustrace k Tyrolským elegiím Karla Havlíčka 

Borovského z roku 1893.18 Tragický stín osudu neúnavného bojovníka provází pak Preissiga 

po celý jeho život, podněcuje jej k nekompromisním postojům a odvážným rozhodnutím, jenž 

významným způsobem ovlivnil jeho práci. Bezesporu jedním z nich bylo i pohotové využití 

možnosti studia v zahraničí. I když zdaleka ne za ideálních podmínek, odjíždí na zkušenou do 

Vidně, Mnichova a nakonec do Paříže. Pracuje zde v ateliéru Alfonse Muchy, v grafické 

akademii u Emila Delauna, překvapujících výsledků dosahuje v dřevorytecké dílně Augusta 

Schmida a úspěšně se uplatňuje i v jiných tiskařských oficínách. Nejzajímavější práce 

vznikaly nejprve stranou dekorativního cvičení v podobě ‚‚vyznání‘‘. Kresby, které se staly 

později předlohami grafických listů, sloužily jako prostředek intimního sdělení rodičům nebo 

Ireně Vanˇousové, která se roku 1901 stala Preissigovou ženou, ve formě malovaných 

dopisnicových lístků z Paříže ještě před rokem 1900.[16] Jako jednoho ze základních motivů, 

vyhovujícím jeho sklonu k melancholii, využívá v těchto dopisnicových kvaších motivu 

krajiny v podobě známé z francouzského umění konce století v okruhu malby těžící z tradice 

Pont-Aventské školy.19 

                                                            
16 VLČEK Tomáš: Vojtěch Preissig, in: Výtvarné umění VII, 1968, 307. 
17 KUČERA 2005 (pozn. 14), 3-5. 
18 FRAUENTERKA Miroslav: 1873 Vojtěch Preissig 1973, in: Typografia 848/1, 1973, 297. 
19 VLČEK 1968 (pozn. 15), 308-309. 
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      Jeho pařížský pobyt byl bohatě naplněn, kreslil karikatury, známý je jeho cyklus O 

životě bretaňských sedláků (1903), navštěvoval Académie de La Grande Chaumiére, avšak 

stále významnější povahy nabývaly jeho vazby k domovu. Snad tím intenzivněji, čím 

vzdálenější se mu český svět jevil. V roce 1902 proto spatřila světlo světa ,,první moderně 

upravená krásná kniha česká‘‘20 Broučci z pera Jana Karafiáta, kniha, kterou Preissig jako 

první doprovodil barevnými ilustracemi. Pohádkovost a meditace určovaly ladění jeho 

grafických listů, zejména barevných leptů a akvatint. Mezi nejznámější z této doby patří 

Modráček (1900) a Sedm havranů (1903).21 [19, 20] 

      Když se roku 1903 umělec definitivně vrátil do Čech, měl do budoucna připraveny 

smělé plány. Byl optimistickým, tak trochu naivním důvěřivcem. Paříž mu ukázala možnosti 

a Preissig se jich rozhodl plně využít. [18] Nemohl tušit, že české prostředí je od toho 

pařížského dosti vzdálené.22 

2.1.2. Tvorba v prvním desetiletí 20. století 

      Doba prvého desetiletí 20. století znamenala pro Preissigovu tvorbu možnost prožít 

jedno ze svých skrytých přání, a sice nacházet nové rezonance a vzrušení uměleckým dílem 

jako výrazem esence života. Zde splývaly barvy s hudebními a zvukovými fikcemi, barvy 

byly vnímány jako synonyma nehmotnosti, spirituálnosti dojmu, fantastiky mlhy a práce. 

Pramenem umělcovy barevné skladby jsou poznatky Whistlerovy estetizující redakce 

impresionismu i lyrického malířství, které vytvořilo určité nálady prostřednictvím 

dominantního barevného to´nu, jak jej užívali nabisté i romantizující malíři Forain, Carriére 

nebo Raffaeli, jehož vzoru se Preissig dovolával. Grafický přepis jednotlivých motivů z let 

1900 – 1906, navržených v letech 1899 – 1903, redukuje barvy na velké barevné plochy. 

Namísto dominantního to´nu jako pocitové determinanty vstupuje orfická skladba někdy i 

nelomených barev, jak je nacházíme např. v jednom z řešení námětu Tajemného ostrova. [21]  

      Suverenita a preciznost v grafické práci proměňovaly sentimentální téma v estetický 

zážitek, na druhé straně však ohraničovaly tvůrčí možnosti Preissigova projevu a na konci 

prvého desetiletí 20. století vedly ke krizi. Byla to krize, kterou umělec neměl možnost 

                                                            
20 STEHÍKOVÁ Blanka: Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Praha, 1984, 14.  
21 KUČERA 2005 (pozn. 14), 3. 
22 Ibidem, 4 - 5. 
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v českém prostředí rozřešit. Jedním z prostředků k tomu bylo zvěcnění projevu, vyloučení 

barevnosti, zjasnění skladby užitím geometrických forem, třeba jen v podobě šrafury přímek. 

Nebyl to první z pokusů spojit geometrii a imaginaci, dvě podstatné oblasti, jejichž 

kontaminace charakterizuje celou Preissigovu tvorbu. Spojení ve formě symbolistické 

permutace se objevilo v jeho kresbách a grafických listech vsazením zobrazivých forem do 

geometrické dekorace již před rokem 1900. Tapeta, písmo, knižní dekorace stávají se 

Preissigovi místem, v němž se má spojit úsilí o originalitu se světem komunikačních znaků a 

objektivity geometrie v tom smyslu, aby byl získán co nejúplnější komunikační prostředek, 

tak jak o něj usilovala secese ve všech formách svého projevu, ústícího v potřebu 

,,souhrnného uměleckého díla‘‘. Preissigův ornament se po oživení měkkou secesí podrobuje 

geometrizaci obdobným způsobem, jakým přírodní motivy analyzoval Owen Jones. Jeho 

kniha The Grammar of ornaments23 mohla se Preissigovi později stát jednou z cest 

pokračování v secesní tradici. V letech po roce 1900, počínaje prací na výzdobě již 

zmíněných Broučků, tapetách, prvních nákresech původního písma, proměňuje se vegetativní 

dynamismus secesní linie v dynamismus geometrických forem, utvářejících se jako opticko-

pohybový obraz. [22] Organizace plochy i detailních tvarů podle pravidla asymetrie, 

vyloučení přísně svislých a vodorovných forem, stejně jako zrelativizování vztahů v obrazové 

ploše, kde přechází kresba plochy z negativu v pozitiv a naopak, vnášejí do organizace plochy 

pohyb vzrušující čtenářovu či divákovu pozornost. Postupnou geometrizací se Preissig snažil 

nejen zachovat imaginativní účinnost forem – očí hmyzu, proměnlivých hybridních tvarů 

květin, hmyzích křídel, kořenů a větvoví stromů nebo biologické tkáně, ale zredukovat je do 

nejsugestivnější podoby. Tyto zásady konsekventně vyplývající z principů symbolistického 

umění hermeticky uzavíraly dosavadní možnosti Preissigova projevu.24 

      Po definitivním návratu z Paříže si v Praze zbudoval moderní ateliér pro barevnou 

grafiku i bibliofilské tisky. Právě grafické práce ve stylu secese z těchto let jsou z jeho tvorby 

nejznámější. Už téměř rok před otevřením grafického ateliéru, roku 1904 založil periodikum 

Česká grafika a shromáždil své nejvýznamnější grafické práce do souboru určeného pro 

                                                            
23 První vydání bylo publikováno v Day and Son roku 1856 v Londýně, v pouhých sto kusech. Toto vydání 
obsahovalo 112 barevných chromolitografických desek, včetně barevného frontispisu. JESPERSEN J.K.: 
Originality and Jones’s The Grammar of Ornament of 1856, in: Journal of Design History, vol. 21, no. 2, 2008, 
64. 
24 VLČEK 1968 (pozn. 15), 311. 
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českou i mezinárodní distribuci.25  Tím, že disponoval vlastními nástroji a nářadím, mohl 

Preissig kolem tohoto svého projektu sdružit českou grafickou elitu a Česká grafika 

v následujících letech vydávala práce mistrů svého oboru, mezi něž kromě samotného 

Preissiga patřili i Viktor Stretti, Miloš Jiránek, František Kupka, Max Švabinský, František 

Šimon a další. [24] Pokus České grafiky zůstal však izolovaným jevem, nesetkal se s hlubším 

zájmem veřejnosti a z finančních důvodů, k velké lítosti jeho iniciátora, musel být zastaven. 

Osud České grafiky byl pouze jedním z průkazných faktů, které svědčily o neschopnosti české 

veřejnosti nalézt v Preissigově práci kvality, které by za jiných okolností a v jiném prostředí 

strhávaly pozornost a zasluhovaly uznání. Kvůli nedostatečným zakázkám, jež nedokázaly 

pokrýt finanční náklady na provoz ateliéru, přijal Preissig místo v Knihtiskařském závodě na 

Vinohradech, pracoval ve Weinbergově ateliéru, současně se účastnil takřka 

padesátihodinových týdenních kurzů spolku Typografia jako pedagog.26 

      Rok 1906 znamenal v Preissigově profesním životě nečekaný a výrazný úspěch 

v podobě vydání dvaceti barevných leptů lakonicky nazvaných  Colour etching čili Barevný 

lept. [26] Kritika se nestačila předhánět v kladných hodnoceních a oslavách nenadále 

objeveného Preissigova talentu. Jejich nadšený aplaus však tlumila nepříjemná okolnost. 

Barevný lept nebyl – a to ani v budoucnu – nikdy vydavatelsky podepsán samotnou českou 

společností, první vydání vyšlo v New Yorku, druhé v Londýně. Česká společnost přijímala 

zahraničím ,,potvrzený‘‘ výtisk, jako by si sama na prim jeho hodnocení netroufala.  

Po vydání Colour etching, kritika sice jásala, avšak veřejnost odmítala kupovat. 

Ačkoliv je všech dvacet leptů vybavenou tou nejpreciznější technikou, Preissigovy práce 

divák přecházel spěšně a nezaujatě. Nezaujala ho ani tajemná zákoutí prázdných dvorů, které 

svou atmosférou připomínaly Preissigova učitele Jakuba Schikanedera, nezískaly si je ani 

zahloubané postavy obestřené šerem, tak blízce se hlásící k umění Jana Preislera. Fakt, že 

divák zůstal apatickým, nepramenil tedy z formy či obsahových premis Preissigova díla, 

nýbrž tkvěl v divákovi samotném a jeho obecném postoji ke grafice. Jeho přičiněním se stalo, 

že grafické techniky patřily ještě dlouho za počátkem 20. století k výtvarným odvětvím, jímž 

široká veřejnost přisuzovala až druhořadou roli. K malířství stály tyto techniky v podřadném 

vztahu – jen jako jakási reprodukční metoda, jenž měla ,,popularizovat‘‘ význačná díla 

                                                            
25 Ibidem. 
26 KUČERA 2005 (pozn. 14), 6 - 7. 
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z oblasti olejomalby a zanechat ve středně bohaté domácnosti maloměštáka dojem 

uměleckosti a erudice. Vojtěch Preissig se svými barevnými lepty pokusil ,,spotřebitele‘‘ 

uměleckých děl přesvědčit o tom, že grafická technika je svébytným uměleckým projevem, 

kvalitativně srovnatelným s malbou či jinou technikou.27 

      Vyvrcholením jeho pokusů o nové využití grafiky v kulturním životě měla být výstava 

jeho děl uspořádaná v Topičově salonu roku 1907. Úspěch, kterého se Preissigovi dostalo, 

nebyl přesto schopný zachovat mu jeho prioritní místo v české kultuře v letech 1905 – 1910. 

V nových kritériích, která do uměleckého života přinesla generace avantgardních umělců 

narozených v osmdesátých letech 19. století, se začala měnit i Preissigova tvorba. Přecházela 

od symbolismu k věcnosti, od nároku jedinečnosti k požadavkům širší společenské sdílnosti. 

To se projevilo jak částečným útlumem zájmu o volnou grafiku, tak i proměnou jejího výrazu. 

Namísto dominantního zájmu o barvu a o barevnou plochu se po roce 1907 v jeho grafickém 

díle objevuje významný zájem o jednoduchý čárkový lept. Hlavní oblastí tvorby se stala 

knižní grafika. Významným krokem směrem k autorské knize bylo akvatintové řešení další 

dětské knihy Byl jednou jeden domeček z roku 1905 dále Preissigem upravované ještě ve 20. 

letech v Americe. Převratnou knihou v dějinách českého krásného tisku se stalo jeho vlastní 

dílo, v němž zhodnotil své obsáhlé znalosti a objevy na poli grafických technik: Barevný lept 

a barevná rytina, kterou vydal roku 1909 v České grafice.28 Tomuto tématu se budu věnovat 

podrobněji v dalších kapitolách. 

2.1.3. Spojené státy americké 

      Základní dílo konce prvního desetiletí 20. století, které Preissiga vyčerpalo finančně i 

pracovně, bylo první knižní vydání Bezručových Slezských písní v náročném výtvarném 

řešení. Umělec pocítil skepsi Bezručova ducha, ztotožnil se s ní a vytvořil tak něco, co ještě 

po mnoha desítkách let vzbuzuje tesknou, tíživou melancholii slezských hor a současně 

představuje ,, vzor bibliofilního tisku,‘‘29 který naznačil přelom v dobové typografii a zrod 

moderní české krásné knihy vůbec. Práce na objevení a vydání Bezručovy poezie vyhrotila 

Preissigovy vlastní tvůrčí sklony a kulturní nároky až do konfliktu, a to nejen se spolkem 

bibliofilů, který vydání částečně financoval, ale s širší uměleckou veřejností, což nakonec 

                                                            
27 KUČERA 2005 (pozn. 14), 7. 
28 MURAT René: Mistři knižní grafiky. Vojtěch Preissig (1873 až 1944). Za čtenářem, 8, 1961. 
29 MAREK Petr: K problematice vydání Slezských písní roku 1909, časopis slezského muzea, 2, 1994, 74. 



20 

 

 

vedlo Preissiga v roce 1910 k odchodu do Spojených států amerických. Musel být pevně 

přesvědčen o tom, že české prostředí jeho práci nezhodnotí natolik adekvátním způsobem, 

aby v něm nadále setrvával. Typografia se ještě pokusila na tyto jistě nejednoznačně 

zodpověditelné otázky dát odpověď: ,, Neměl jste kapitálu, byl jste českým člověkem a bez 

ověření cechařů, neměl jste publika, poznal jste jaké je to neštěstí, nemá-li národ bohaté 

inteligence…. Přišel jste brzy a nesl jste tíhu strastí průkopníka.‘‘30 

A tak jedno z děl, které hluboko tkvělo v evropské tradici při důležitých úkolech 

středoevropské a české kultury, mohlo dojít ke svým konsekvencím až v nových podmínkách 

moderní americké kultury. Právě zde Preissig nalezl tendence spojující evropské moderní 

umění s kulturou Dálného východu v novém výtvarném projevu.31 V Americe se dostává do 

prosecesního prostředí. Secese zde dlouho přežívala stranou progresivního amerického umění 

navazujícího vztahy k evropské avantgardě. Preissig využil možností, které mu nové prostředí 

skýtalo, jako místo dovolující myslet a tvořit v kontextu nové univerzality. Rozvinul zde své 

vztahy k předmětnému světu rostlin, materiálů a objektů, které začlenil jak mezi náměty a 

prostředky svých děl, tak i fyzicky do jejich skladby. Zároveň s analýzou struktury stromů, 

která provázela celé jeho životní dílo a které se mimořádně věnoval v klíčovém období na 

počátku svého uměleckého vývoje v 90. letech 19. století, dospěl při uplatňování materiálů 

rozličné povahy k novému výtvarnému řešení – k abstraktním kolážím, které vznikaly 

v letech po roce 1915. Jde o průsečík plurality Preissigových tvůrčích zájmů, představujících 

objekty, v jejichž poetice se sloučily protikladné principy a tvůrčí postupy. 32  

Vlast byla daleko, vzpomínky Preissiga příliš zaměstnávaly, než aby se je pokoušel 

vytěsňovat z mysli. Začal pracovat na rozsáhlém projektu písmové a akcentové reformy, na 

jejímž konci stál zrod nového a vlastně vůbec prvního českého písmového typu, tzv. 

Preissigovy antikvy. Vedle toho v prvních letech amerického pobytu, zřejmě z důsledku ztráty 

zázemí a pocitu jisté ,,vykořeněnosti,‘‘ vyšel krátký cyklus vzpomínkových vedut Prahy. 33 

Krizi, která se u Preissigovy tvorby opět objevila, snaží se rozřešit analytickým rozložením 

procesu umělecké tvorby a uměleckého díla na elementy, kterými by bylo možno objektivněji 

                                                            
30 Literární archiv památníku národního písemnictví, Staré hrady, fond Miroslav Janovský: Typografia Vojtěchu 
Preissigovi. 
31 VLČEK 1998 (pozn. 15) 87-88; VLČEK 1968 (pozn. 13,) 311. 
32 Ibidem. 
33 KUČERA 2005 (pozn. 14, 7-8. 
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tvořit v oblasti vizuálního vnímání. Jeho výklad kubistické obrazové stavby jej upevňoval 

v tomto úsilí: ,,Nacházím, že jsem začal správně budovat oním písmem ,kubistickým‘, 

primitivním, jaksi cihlové podstaty, a navracím se k němu…‘‘34[27] Tato věta se nevztahuje 

jenom k akcidenčnímu písmu, ale postihuje umělcův problém, jímž bylo sloučení lineárního 

grafického projevu, který má tendenci vyjadřovat se grafickým znakem, tedy určitou opticky 

uzavřenou formou, s nekontrolovatelnou oblastí vizuálního vjemu a imaginace.35 I ve 

Spojených státech stál nakonec Preissig stranou všech důležitých uměleckých proudů 

dvacátých let. Všeobecně lze říci, že za pobytu v USA se Preissig zabýval zejména typografií, 

vytvářením abstraktních kompozic, které se blížili pozdějšímu op-artu a experimentoval 

s asamblážemi. 

I přes Preissigův pobyt v USA se ho dotkla situace v Evropě, a sice rok 1914 a první 

světová válka. Za několik málo měsíců vytvořil v americké produkci dvanáct propagačních 

plakátů namířených ostrým nacionalistickým hrotem proti habsburské monarchii. Plakáty 

měly obrovský úspěch a u Američanů vzbuzovaly senzaci, zejména ve výkladních skříních, 

kam je umisťoval a formou pohlednic se pak rozlétly po celém světě a v řadách legionářů 

posilovaly touhu po vítězství a samostatný československý stát. [29] Přesto ještě dlouho po 

uzavření příměří přetrvával v české společnosti nevděk k Preissigově práci. I přes všechny 

neduhy nové republiky se Preissig snažil stát podporovat. Jeho největší snahou však zůstal 

pokus o návrat. V tomto ohledu se umělec snažil marně, ač dostal několik nabídek (místo 

grafika v Bankovním úřadu ministerstva financí, profesor na uměleckoprůmyslové škole 

v Praze či ředitel nově zřízené Státní grafické školy) žádnou z těchto pozic nakonec za 

podivných okolností nezískal. Preissig byl zklamán. Vnitřní konflikt, způsobený rozpolceností 

mezi americkým domovem a skutečnou vlastí se umělci stalo noční můrou. Často pak u něj 

docházelo k návalům deprese i optimismu. Střídavě se s radostí těšil, že se vrátí do Prahy, 

jindy se naprosto vzdával myšlenky na návrat. Nakonec na jaře roku 1930 přijíždí do Prahy, 

aby řídil tisk amerických bibliofilií, a rozhodne se zde již natrvalo zůstat. 

 

 

                                                            
34 KUČERA 2005 (pozn. 14), 8. 
35 VLČEK 1968 (pozn. 15), 314. 



22 

 

 

2.1.4. Návrat do Prahy a završení grafické tvorby 

Když ani souborná výstava v Topičově salonu v roce 1933 neprobudila publikum 

z letargie a jeho bibliofilní úprava Franklinovy The Way to Wealth a starofrancouzské pověsti 

Aucassin a Nicolete [30] se nesetkaly s vřelejším přijetím, Preissig povzdychl: 

,‚ Patrně je to poslední, co jsem na tomto poli spáchal. Předešle jsem už naznačil, že přejdu 

na jiné.‘‘ 36 

Vojtěch Preissig se opravdu s klasickou grafikou rozloučil. Jeho ‚ přejdu na 

jiné‘neznamenalo nic jiného než novou výtvarnou činnost, která položila základy českému 

umění druhé poloviny 20. století a vytvořila životodárné zázemí pro mohutný proud českého 

informelu.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
36 Literární archiv památníku národního písemnictví, pracoviště Staré hrady, fond Josef Portman, inv.č.2521 – 
2524, dopis V.P. Josefu Portmanovi ze dne 6. 5. 1933. 
37 KUČERA 2005 (pozn. 14), 10. 
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2.2.  TYPOGRAFICKÁ TVORBA 

2.2.1. Význam písma v tvorbě Vojtěcha Pressiga 

To, co tvoří významnost Pressigovy typografické tvorby spočívá v jeho aktivním 

zodpovídání otázek vývojových procesů umění jeho doby. Jednou z nich byla otázka 

formulace a přenosu prostřednictvím vizuálních forem, vedoucí k tvorbě díla jako znakového 

systému, schopnému celek světa nově pojmout a zprostředkovat možnost tohoto jeho nového 

pojetí člověku. Typografie nejen doprovázela jeho malířskou a grafickou tvorbu, byla 

organickou součástí jeho pojetí umění. V něm litera jako součást soustavy písmových znaků 

hrála asi takovou roli, jakou hraje slovo v poezii symbolismu. Je to právě symbolismus, jehož 

noetickým východiskům se Preissig aťˇ již vědomě či nevědomě přiblížil, ten symbolismus, 

který pochopil problematiku jazyka jako klíč k problematice světa. 

  Nalézt univerzální znakový systém schopný zprostředkovávat setkání a sepětí lidského 

myšlení a proměňujícího se světa, o to usilovala řada tvůrců ovlivněných symbolismem. Celá 

větev secesního malířství hledala ve svých cyklech přírodních, biomorfních, zoomorfních 

útvarů, či v cyklech pocitů – elementy projevu nově pociťovaného života ve světě. Ve stínu 

těchto tvůrců zůstal Preissigův přínos, který jednak byl blíže původním východiskům 

symbolismu, jednak vedl konsekvence i jiným směrem. Celou jeho tvorbou procházejí dvě 

tendence, jedna směřující k univerzální abstraktní formě počínající redukcí přírodních útvarů 

a procesů a vedoucí k elementárním formám ponejvíce geometrického charakteru, druhá 

navazuje na kontakty s věcmi v jejich konkrétní podobě a vede k uplatnění samotných 

materiálů a věcí či jejich otisků v uměleckém díle, obraze, grafickém listě, či koláži. Obě tyto 

tendence se objevily ve vývoji moderního umění, některé v projevech současných 

s Pressigovým dílem, některé o desetiletí později. V málokterém díle se objevily tyto 

tendence najednou a v takovém propojení jako u Preissiga. V každé oblasti jeho tvorby jsou 

obě tendence ve vzájemném poměru, přičemž ta či ona nabývá rozhodujícího postavení – 

v kolážích, materiálové grafice, asamblážích je využito především autentického života věcí, 

zatímco typografie se více blíží stylizované tvorbě. Nikdy však nechybí polaritní vztah 

k druhé tendenci.38 

                                                            
38 VLČEK Tomáš: Písmo v tvorbě Vojtěcha Pressiga, in: Typografia VIII, 1973, 300 – 304. 
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Systém, nikoliv jednotlivá forma nebo dílo, je prostředek, který má nově obsáhnout svět. 

Nalézt znakový systém odpovídající mnohovýznamovosti a mnohoznačnosti událostí a jevů 

světa nebylo pro Pressiga, vnímajícího tuto polyfoničnost, možné jen abstrakcí a redukcí. 

Stejně jak na jedné straně abstrahuje, redukuje a stylizuje z jevového světa odpozorované 

tvary, aby nalezl univerzální, pro existenci rozličných věcí společnou formu, na druhé straně 

se snaží zahrnout do díla předměty světa v jejich různosti. Tak události a tvary sečítá, 

inventarizuje. Nejsou to jenom rostliny, které sleduje a vřazuje do svého díla, ale i jiné oblasti 

věcí, se kterými se setkává.39 

2.2.2. Knižní návrhy  

Jinou formou Pressigovy snahy vytvořit celistvý systém pokrývající mnohotvárný a 

rozmanitý svět byly projekty knižních návrhů. Roku 1900 začal umělec připravovat návrh 

úpravy knihy, která přestože neznamená v české literatuře žádný významný předěl, zapadá do 

vývojové problematiky Preissigovy tvorby. Jsou to Karafiátovy Broučci. Kniha o formátu 

185x270mm, je dětem určené a dětskou představivostí vedené vypravování o životě broučků, 

idylický obraz života rodiny v přírodě. 40Jde o první moderní stylově upravenou českou 

knihu, která je jednotná od patitulu až po konečnou špičku, až po předsádku a obálku. 

V dekorativní bohatosti knihy text nikterak nezaniká, naopak sceluje stále se vyskytující 

tentýž motiv. Každá stránka je ozdobena linkou v záhlaví i zápatí a obě jsou spojeny liniemi 

tvořícími rámeček, v němž je umístěn text. Linie stejné síly se opakují v kresbě i v písmu, 

hustota kresby je zcela vyvážená s plochou a silou textu. Do ornamentálních záhlaví jsou 

často vpleteny ilustrace, které podtrhují celkovou dokonalou promyšlenost stránky do 

posledního detailu. Preissigův smysl pro typografickou výzdobu se jeví i v tom, že ač je kniha 

bohatě vyzdobena kresbami, má jen prostě vysázený titul, pečlivě upravený až do ryze 

sazečské drobnosti, jakou je vypuštění tečky z formátu sazby. Právě tato péče o výzdobu 

především vnitřních stran knihy charakterizuje Preissiga – typografa.41 [31] Následující práce 

                                                            
39 ERHART Gustav: Knižní obálka jako zrcadlo avantgardy – Půvab melancholické secese, in: Antique, Praha 
1998, 189. 
40 VLČEK 1973 (pozn. 38), 306. 
41 DYRYNK Karel: Typograf o knihách, Praha, 1911, 42 – 49. 



25 

 

 

podobného cítění byl cyklus ilustrací pro pařížský časopis L’Assiette au Beurre, publikovaný 

roku 1922 jako jakási parafráze Broučků.42 [39] 

Třebaže se Preissigova tvorba po secesní předehře značně rozvětvuje, otázka souhrnu 

jednotlivých elementů do jednoho celku, kterým je kniha, se ještě jasněji objevuje v prvním 

desetiletí 20. století, a to v projektu knihy The House již dříve zmíněné jako Byl jednou jeden 

domeček. [40] Námět zde opět souzní s pojetím knižního designu. Pojetí knihy jako 

architektury, funkčně jasné, přitom životem naplněné stavby je pro Pressiga výzvou. Volba 

této knihy tkví v potřebě nalézt zcela jednoduchý literární útvar, který by dovoloval díky své 

jednoduchosti zahrnout všechny složky a objevované elementy tvorby do jednoho díla a 

využít jejich součinnosti k formulaci komplexního, ale i složitého, mnohoznačně otevřeného 

systému sdělení. Jádrem Preissigova knižního návrhu byl projekt písma. Několik návrhů 

písem vytvořených pro tuto knihu patří k podstatným projektům, které směřovaly později k 

Preissigově antikvě a kurzívě. [42] Textové motivace, jak již bylo řečeno, poukazují k centru 

umělcova tvůrčího zaměření. Kniha, obdobně jako dům, je mu soustavou forem sloužících 

lidskému životu -  je jeho jakýmsi elementárním modelem. Jeho prvky nevycházejí a 

neodpovídají jeho funkcím a mechanice sdělovacího prostředku, jak tomu převážně bylo u 

funkcionalismu, ale i funkcím přírody. Samotná litera, stavební prvek knihy, je útvarem 

utvářeným tak, jak jsou tvořeny ilustrace jeho knih, ilustrace sledující vegetativní formy růstu 

stromů, jejich větví a kořenů, připomínající ve stejné době patrně vznikající Pressigovy 

koláže. Asymetrický princip stavby, disonance forem tvořících lokální napětí zahrnuté do 

organicky živého celku většího prostorového útvaru, to jsou prvky, které se po secesní etapě 

tvorby v elementárnější podobě objevovaly v umělcově tvorbě.43 

Od roku 1907 Preissig připravoval vydání Slezských písní 44od Petra Bezruče, jedné 

z nejkrásnějších českých knih. [47] Kniha, ve formátu malého oktávu (120x185mm), 

vytisknutá dvoubarevně, černí a barvou šedomodrou, na holandský papír s filigránem, 

vysázena anglickým písmem Arlington v dekorativním, ale dobře čitelném provedení, je navíc 

vyzdobena třemi Preissigovými kresbami. Umělci byl zde dán nelehký úkol především díky 

rozdílným stavbám básní. Básně o dlouhých verších střídají se s básněmi o verších krátkých, 

                                                            
42 Ibidem. 
43 VLČEK 1973 (pozn. 38), 306. 
44 DYRYNK 1911( pozn. 41),  50 – 58. 
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řádky dlouhé s krátkými, což nanejvýš znesnadňuje jednotnost provedení. Problémů si byl 

Preissig vědom a pokusil se jim vyhnout vysázením textu verzálkami, řádky doplnil drobnými 

ozdobami, a takto utvořenou plochu uzavřel do silného rámu negativní kresby. [48] Celek 

působil klidně, roztříštěnosti textového obrazu bylo zabráněno, ale vznikla jiná, horší vada, a 

sice to, že text byl nepřehledný a špatně čitelný a veršová forma se zcela ztratila. Upustil tedy 

od této úpravy a pokoušel se o jinou. Jedním z těchto pokusů bylo nakreslit celou knihu 

krásným medievalem, zinkograficky reprodukovat a tisknout ze štočků. Záhy se Preissig 

přesvědčil, že knihu tak obsažnou jako Slezské Písně nelze tímto způsobem provést, neboť 

bylo téměř nemožné dodržet jednotnost kreslených typů v celém jejím rozsahu. Vrátil se proto 

k provedení ryze typografickému, vyhledal typy, svou vážností, výrazností a jakousi drsností 

k povaze básní. Písmo doplnil novými typy, některá písmena pozměnil, navrhl české akcenty 

a s hotovým písmem opět provedl řadu zkoušek. Umělci se konečně podařilo spojit háčky a 

čárky, jež jsou nejchoulostivější stránkou české sazby tak, že neruší a dokonce dodávají 

písmu jistou malebnost. Silné písmo energické kresby se odráželo od bílé plochy papíru, ale 

nesneslo přílišné proložení. Proto byly jednotlivé odstavce od sebe odděleny celou řádkou a 

sloky půlřádkovou mezerou. Teprve po této pečlivé přípravě bylo přikročeno k sazbě. Aby 

písmo působilo malebněji, nakreslil umělec od jednotlivých typů několik způsobů a určil také, 

kde se dají které upotřebit tak, aby řádky byly světelně vyrovnané. Stanovil také šířku mezer a 

úpravu titulů. Pro každou změnu od běžného způsobu měl důvod, vyplývající z logického 

řešení dle jednotného plánu. Při lámání do stran mu byl vodítkem soulad dvou protilehlých 

stran, a to vzhledem k nestejné šířce básní. Také proto začíná text nahoře v téže výšce bez 

ohledu na titulky, čímž dosahoval text rovnováhy ve světelnosti stránek. Tam, kde bylo třeba 

lomit dlouhý řádek ve dva, vždy řešil každý případ samostatně a s ohledem na protější 

stránku. Také postavení stran na papír nemohlo být předem stanoveno pro všechny strany 

stejně, nahoře začínají ovšem ve stejné výšce, ale vzdálenost textu od hřbetu je téměř u každé 

strany jiná dle délky řádek. Při úpravě do stran bylo pro nestejnou stavbu básní třeba řešit 

každý případ samostatně, bez stanovených šablon, ale s ohledem na délku veršů a celkovou 

symetrii dvou protilehlých stran. Tak vznikla kniha do podrobností jednotně promyšlená a 

řešená, jejíž vnější forma se váže s obsahem a která je skutečným uměleckým dílem, které 

snese porovnání s celosvětovými bibliofilskými edicemi.45 

                                                            
45 DYRYNK 1911 (pozn. 41), 50 – 58. 
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Knižní dekor zde není pouze ozdobou. Viněty, čtverce, v nichž se objevují dva trojité 

rozvětvené lineární útvary, tvoří celou soustavu vztahů vnímatelných dokonce můžeme 

v přeneseném slova smyslu říci ,,čitelných‘‘podle jejich individuality, a zároveň celostně jako 

článek jednotné znakové soustavy, systému. [51] Formulace znakových útvarů, uvnitř 

jednotného systému uplatněná ve variačních studiích a knižní grafice, byla spojena 

s problematikou písma. Stejně, jak se tyto principy vlastní tvorbě písma promítly do ostatní 

tvorby, přecházely do problematiky písma principy vlastní jeho kresbám či grafice. Obdobně 

tomu, jak Preissig později spojoval ony organické struktury s geometrickými kresbami a 

variačními soustavami elementárních geometrických forem, přiváděl i do řešení písma 

principy stavby prostorového kontinua, psychofyziologické prvky formulace a vnímání 

vizuálních forem.46 

  Z ostatních Preissigových prací uvedu knihu, kterou sice sám nesázel, ale byla 

provedena pod jeho vedením, a její úpravu do podrobností sám rozluštil, vyzkoušel a určil. 

Probral a vyzkoušel veškerou úpravu až do typografických maličkostí, určil počet řádek i 

umístění stránek, úpravu titulů a stránkových číslic, velikost zarážek či mezery mezi slovy 

s takovou pečlivostí, jakoby knihy byly celé jeho vlastním dílem, jako by je sám provedl. Jsou 

to jeho vlastní technické poznámky vydané nákladem České grafiky roku 1909 pod názvem 

Barevný lept a barevná rytina. [53] Kniha, zhruba 100 stránková, oktávového formátu o 

velikosti 125x195mm, je tištěna velkými terciovými typy Cheltenham vide. Každá kapitola 

začíná plnou verzálkovou řádkou a zakončena je linií protaženou přes celou šířku stránky.  

Stránkové číslice jsou umístěny doprostřed pod text. Výzdobu knihy tvoří mnoho ilustrací, jež 

jsou zajímavým rozřešením obtížného problému, a sice dekorativní kresby technické ilustrace. 

[54] Rozličné nástroje a pomůcky k leptání jsou seskupeny v malebná zátiší, která však 

zachovávají názornost vyobrazení. Kresby jsou pečlivě vyrovnány se silou a liniemi typů a je 

zřejmé, že umělec je kreslil přímo k určitému písmu. 47 

Probíráme-li a promýšlíme znovu její úpravu, stále dál se přesvědčujeme, jak 

plánovitě bylo postupováno při jejím řešení a to i v podřadných detailech např. obrázky, které 

jsou kresleny na určitý počet řádek tak, že jejich vrchní i spodní část je v linii s řádkami 

protější stránky. Vzdálenosti textu od obrázku, konečné linky od poslední řádky stránkových 

                                                            
46 Vlček 1973 (pozn. 38), 304. 
47 PREISSIG Vojtěch: Barevný a lept a barevná rytina, Praha 1909. 
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číslic jsou odvozeny od mezer mezi jednotlivými řádky. Kniha je pečlivě vytisknuta tak, že se 

řádky v protlaku přesně kryjí. Toto je jen několik příkladů o tom, jak důkladně se Preissig 

svými pracemi zabýval. 48 

Od roku 1920 Preissig pracoval na návrhu environmentu Art Fundamental. Je to 

prostor, v němž procházející člověk je obklopen tvary kontinuitně přecházejícími od podlahy 

po zdech až na strop, takže tvoří tvarově dynamicky pohyblivé prostředí. Toto prostředí je 

soustavou znaků odpovídajících vztahu vnímajícího člověka, kterého obklopují, znaků 

tvořících jakýsi model jeho psychických procesů při vnímání umění a dominantních složek, 

které jsou v tomto procesu účastny. Jsou to znakové útvary, které Preissig označil jako 

invenci, senzibilitu, koncentraci, individuálnost, imaginaci, inspiraci, harmonii, extázi, rytmus 

a energii. Jeho touha objevit soustavu prvků schopných navázat živý, univerzálně fungující 

komunikační proces, nebyla tedy jen záležitostí knihy, i když písmo a kniha zůstaly v jádru 

jeho tvůrčího úsilí.  

Tendence procházející celým dílem, jedna směřující k univerzální abstraktní formě 

počínající redukcí přírodních útvarů a procesů a vedoucí k elementárním formám, druhá 

navazující na kontakty s věcmi v jejich konkrétní podobě, je možné zřetelně rozeznat 

v souboru Preissigových studií pocházejících nejčastěji z dvacátých a počátku třicátých let, 

kdy krystalizují ve dva významné okruhy prací. První z nich se zabývá strukturami plošného 

prostoru a událostí v něm. Jsou to ponejvíce sítě, ke kterým Preissig docházel ze studií tkanin 

a struktur organické hmoty prostřednictvím zkušeností z práce s textilií a jejím uplatněním 

v grafickém projevu, a ovšem i ze struktur secesních vzorů i principů obrazové stavby. Není 

zde místo k tomu, sledovat celou tuto genealogii formulace plošného prostoru a organického 

pohybu v něm, působící na celou psychofyziologickou oblast lidského vnímání. V druhé 

skupině prací se v řešení těchto vztahů uplatnila systémovost, tedy prvek imaginace, spjatý 

více než s psychologickými procesy a myšlenkovou schopností řešit tvarové možnosti v jejich 

vzájemných protikladech, diferenciacích, v jejich znakových polohách. Principem strukturace 

je zde variabilita elementárních znakových útvarů jako je čtverec, trojúhelník, obdélník. Tato 

významná oblast Preissigovy tvorby, která předznamenala některé z problémů moderního 

                                                            
48 ,,Neváhám tvrditi, že je to nejdokonaleji provedená česká ilustrovaná kniha, ba nejlépe provedená česká 

krásná kniha vůbec.‘‘ Dyrynk 1911 (pozn. 31), 48. 
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umění o desetiletí dříve, než je začalo řešit, měla své vztahy a příbuznosti s otázkami písma, 

knižní grafiky a typografie. 49 

2.2.3. Písmo 

Najít univerzální znakový systém otevřený jak objektivnímu světu a jeho procesům, 

tak i k lidskému světu, a to i k těm jeho oblastem vedoucím od počátků cítění a myšlení až k 

jejich komplexním formám, bylo cílem, který Preissig sledoval i v návrhu písma. To, že se 

musel při přecházení od prvků ‚abecedy světa‘ ke komplexnějším formám sdělení obracet jak 

k univerzálnímu systému, tak opět rozvětvovat svou tvorbu do různých druhů projevů, 

nevyvrací klíčový význam písma v jeho tvorbě, neboť toto rozvětvení vede opět 

k souhrnnému znakovému systému. Celá tvorba stává se jakýmsi vzorníkem našeho 

objevování tvarových procesů a možností polymorfního univerza. Preissig dokázal založit 

svou tvorbu na tomto širokém základě a navázat nové, dříve neznámé kontakty se světem, 

pokusit se uvést do spojitosti prostředek dorozumívání s jeho smyslem a zakotvit ho 

ontologicky i eticky.50 

2.2.3.1. Přizpůsobování cizích písem 

Víc než půl života věnoval Preissig knize a typografii, a právě tak dlouho se zabýval 

také problémem tiskového písma a hledal řešení jeho české formy. Jistě nebyl sám, kdo 

pochopil aktuálnost tohoto požadavku z přelomu 19. a 20. století, kdy krize písmařské a 

typografické výroby vyvolala celoevropské hnutí obrody, vedené a proklamované Wiliamem 

Morrisem. Byli tu Brunner, Benda, Kaláb, Braunerová, Kysela a zejména Dyrynk, Tusar a 

Svolinský, kteří sjednoceni vlivem Morrisova programu hledali i pro českou typografii pevné 

základy, na nichž by bylo možné vybudovat moderně orientovanou tvorbu původního českého 

tiskového písma. Preissig byl však první z nich a jediný, kdo s touto snahou nezůstal 

v ateliéru, u skic, ale vkročil do písmolijny. Ani zde nezůstal u kreslícího prkna návrháře, 

přešel k ryteckému stolku a přímo do výrobní haly slévárny písma, respektive České slévárny 

písma51, do které nastoupil roku 1903. Upravoval zde české akcenty pro řadu písem 

                                                            
49 Vlček 1973 (pozn. 38), 305. 
50Ibidem. 
51 Slévárna písem, česká akciová společnost v Praze, vznikla roku 1903 převzetím staršího slévárenského 
podniku z vlastnictví známé rodiny Grégrovy. Hned v počátcích snažila se opatřiti si návrhy nových 
typografických ornamentů. Prostřednictvím sochaře Feldmanna navázala v květnu 1903 jednání s akademickým 
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zahraničního původu, navrhuje i několik souborů tiskových ornamentů a linek, z nichž 

nejúspěšnější byly právě ty, jež byly výrobní signaturou Flora expedovány již v roce 1905, a 

brzy zakotvili v sazárnách ostatních českých tiskáren.52 

V roce 1905 otevírá vlastní grafický a tiskařský ateliér v chodské ulici v Praze na 

Vinohradech. Koncepce tohoto skutečně moderně chápaného grafického střediska byla tak 

velkorysá, že předčila mnohé své vzory evropské. A opět se vrací k problémům tiskového 

písma, základnímu existenčnímu předpokladu každé tiskařské oficíny. Nabídky písma 

konvenčních kreseb z produkce německých písmolijen nedokázaly vyhovět vysoké úrovni 

jeho požadavků. Podařilo se mu však získat některá americká i anglická písma, jež ve své 

kresbě nápadně vybočovala z běžné konvence. Neměla však české akcenty. A tak aby jich 

mohl použít pro sazbu svých edicí, musel pro tato písma české akcenty nejprve vytvořit sám. 

Výrazné a osobité knihtiskové písmo doplnil stylově shodnými českými čárkami a háčky a 

některá písmena dokonce přetvořil po svém vkusu, než jimi začal sázet a tisknout četné 

drobné tiskoviny a těch několik knižních prací, které vyšly z jeho dílny za krátkou dobu jejího 

trvání. Známá je jeho úprava tučného písma o silných čarách zvané Roycraft, kterým bylo 

sázeno první, původní vydání Preissigovi odborné příručky Barevný lept a rytina, které 

zůstalo bohužel nedokončeno a tedy i nevydáno. Šlo o písmo měkkých tvarů s výrazným 

charakterem v řádkové sazbě. Jeho varianta s Preissigovými českými akcenty s dokonalým 

ohledem na původní tvarovou koncepci písma vůbec neprozrazovala dodatečný, a tedy cizí 

zásah do jeho kresby. 53 Druhé vydání je tištěno terciovými typy Cheltenham vide. Další 

písmo, pod kterým je podepsán Vojtěch Preissig je široké nízké písmo Post, rovněž výrazně a 

měkce kreslené, kterým byl vysázen katalog Preissigovy výstavy z roku 1906 a také první 

stanovy Spolku českých bibliofilů. 54 

                                                                                                                                                                                          
malířem Vojtěchem preissigem, tehdy v Paříži. Jednání skončila uzavřením smlouvy, podle které nastoupil 
Preissig 1. srpna 1903 do služeb Slévárny písem. MENHART Oldřich: Písmař a typograf Vojtěch Preissig, in: 
Hollar, XXI, 1948, 175. 
52 Vojtěch Preissig předložil návrh výrobního programu, schváleného na schůzi 14. ledna 1904. V návrhu jsou 
uvedeny tyto práce, z nichž některé byly započaty: národní ornament kombinační, národní vignety, linky a 
záhlaví, národní iniciály, národní písmo a výplně k němu, národní ozdoby řadové, národní vignety příležitostné a 
národní záhlaví kalendářní. Ibidem. 
53 FRAUENTERKA 1873 (pozn. 18), 298.  
54 DYRYNK Karel: Preissigova antikva a kursiva, in: Český bibliofil, Praha, 1931, 49 – 58. 
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  Nejznámější je z této jeho tvorby však modernizovaný medieval Arlington [55], jehož 

štíhlá kresba a plynulý rytmus Preissiga zaujali natolik, že jej určil pro sazbu druhé edice 

Spolku českých bibliofilů, a zejména pro Bezručovy Slezské písně a též umělcem vydaný 

dodatek k této knize.  

Téměř současně s nemenší péčí a citlivým ohledem doplňuje českými akcenty i jiná cizí 

písma, zejména pro Státní tiskárnu v Praze. Anonymitu své účasti na počeštění písma F. W. 

Goudyho, romány a kurzívy Garamond a řady dalších chápe jako naprostou samozřejmost a je 

pro něho příznačné, že nepokládá tuto práci za podřadnou, ale za povinnost českého grafika 

aktivně přispět ke konkrétnímu obohacení rejstříku české sazby, a tím i k obrození českého 

tisku. [56] Za této situace je tedy možno říci, že význam Preissigovy tvůrčí práce i v této 

oblasti je přímo průkopnický a dosud nedoceněný.55 

2.2.3.2. Původní české písmo 

Kromě přizpůsobování písem cizích se Preissig zabýval i záměrem vytvořit písmo 

vlastní, což bylo patrné již z pokusů o napsání Slezských písní malebným širokým 

medievalem, pro vydání v zinkografické reprodukci jako hand lettered book. Bohužel zde 

zůstalo u pouhých návrhů. Na vytvoření původního českého typografického písma se tehdy 

ještě neodvážil. Úzké, provinciální poměry v našem písmolijectví neposkytovali nejmenší 

naděje v uskutečnění takto technicky obtížného a finančně nákladného podniku. 

Od roku 1910, kdy Preissig odešel do Ameriky, se podmínky pro uskutečnění 

myšlenky původního písma pro knihtisk oddalovaly. Avšak z četných návrhů víme, že se 

umělec těmito myšlenkami stále zabýval. Preissig se za své pedagogické činnosti v této době 

věnoval zvláště řezbě do dřeva a linořezem. [57] Těchto technik využívá i v typových tvarech 

písem, která jsou skutečně řezaná nožíkem, nikoli vyrytá a pilníčky vyhlazená. Typografická 

písma vytvořená Preissigem v Americe jsou vesměs sytě výrazná, jak bylo tehdy ve Státech 

oblíbené, avšak nikdy nebyla provedena definitivně.56 Jsou to písma plakátová, písma pro 

akcidenční tisky a tisková písma knižní. Téměř všechna tato písma opatřil českými akcenty, 

pečlivě řešenými pro minusky i verzálky. I když jich bylo použito převážně pro tisk 

anglických textů, jsou to v podstatě česká původní písma, jedna z prvních. I když téměř každá 
                                                            
55 Vlček 1973 (pozn. 38), 305 – 306. 
56 Vlček 1973 (pozn. 38), 306. 
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varianta byla určena pro odlišné využití v tisku, přece jen vykazují společné tvarové prvky 

v kresbě, tak charakteristické pro autora. [58] 

Bohatá písmařská činnost spadá do období Preissigovy lektorské činnosti na 

odborných grafických učilištích v USA, zejména na The Arts Students League (1912) a 

později na Teachers College of Columbia University v New Yorku (1914). Preissig zde získal 

uznání nejen jako vynikající grafik, ale i pedagog, který později přechází do Bostonu, aby zde 

vedl School of printing and Grafic Arts Wentworthova ústavu (1916), kde má možnosti i 

podmínky věnovat se tvorbě písma opět systematicky a intenzívně. [62]Z celé série těchto 

Preissigových písem lze sestavit určitou vývojovou řadu, která je dána dvěma koncovými 

daty a pojmy, a sice časovým rozsahem let 1912 až 1922 a kontrastem respektu k tradičně 

zaobleným tvarům a tendence nahradit je systémem lomených přímek.  

Preissig si tedy po celé toto období ověřoval dílčí tvarová řešení jednotlivých prvků 

kresby písmových znaků pro konečnou koncepci své antikvy. Počáteční studie pro toto písmo 

jsou však mnohem staršího data a spadají do roku 1907, myšlenkou na vytvoření původního 

typografického písma se zabýval údajně již roku 1903.57 V kresbě verzálek je sice koncepčně 

poplatný Arlingtonu, ale pokouší se tu zcela záměrně traktovat oblé tvary lomenou čarou, 

pouze s měkkou retuší průsečíků dílčích přímek.  

Preissigova antikva se po letech hledání konečné formy dočkala realizace v roce 1925. 

Písmo bylo odlito ve Státní tiskárně v Praze pro sazbu dvou edičních titulů, jež měly 

reprezentovat úroveň české polygrafické výroby na Mezinárodní výstavě dekorativních umění 

v Paříži ještě téhož roku.58 Po četných zkouškách bylo nalito tolik písma, kolik bylo zapotřebí 

k sazbě dvou knih určených pro výstavu. První knihou, která byla vytištěna Preissigovou 

antikvou byla Přednáška T. G. Masaryka při otevření Ústavu slovanských studií v Paříži a 

druhou již zmiňovaná Preissigova příručka Barevný lept a barevná rytina. 

Preissigovy zkušenosti nebyly nepatrné. Byl tehdy jediným českým výtvarníkem, 

který ovládal technická úskalí a řemeslné požadavky této nesmírně choulostivé práce. Preissig 

                                                            
57 ,, Kdyby se byl Vojtěch Preissig po svém zaujetí pro morrisovskou obrodu typografie místo do Paříže 
k Alfonsu Muchovi obrátil do Londýna, kde tehdy působil Edward Jonston, byl by jeho postoj k tvárnému 
problému písma získal mnohem bezpečnější základ…Ve Francii nenalezly tyto snahy nikdy vážný ohlas.‘‘ 
Menhart 1948 (pozn. 51), 176. 
58 Vlček 1973 (pozn. 38), 305.  
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zřejmě přeceňoval funkci českých akcentů v latinské abecedě. Snažil se povýšit je 

z pomocných diakritických znamének k důležitosti vlastních znaků a tím vnesl do svého 

písma, v proporcích dobře vyváženého, rušivý živel.59 Státní tiskárna neměla tehdy rycí stroje 

na vrtání písmových matric. Preissig se tedy rozhodl vyřezat své typy ručně sám, do měkkého 

kovu pomocí nožíků, týmž způsobem, jakým byl zvyklý pracovat v linoleu.60 

Významný úspěch Preissigovy antikvy na mezinárodní přehlídce, kde současně 

reprezentovala i původní českou písmařskou tvorbu a výrobu, vyprovokoval jejího autora 

k další práci.[67] Dlouho hledané konečné řešení kurzívy ke svému písmu odesílá opět Státní 

tiskárně v Praze, která v roce 1928 realizovala její dokonalé odlití. [68] Preissigova antikva 

konečně vyhovovala požadavkům kladeným na knihtiskové písmo. V koncepci své kresby 

dokonale původní, bez jakýchkoli tvarových závislostí na tradičních vzorech nejen české, ale i 

evropské písmařské tvorby, stala se významným historickým faktem. Právě touto kvalitou 

ovlivnila pozdější generace tvůrců písma navazující na její nekonvenční pojetí.61 

,,Je to písmo o poměrně velké výšce středových písmen, spodní dotažnice jsou krátké, mnohem 

kratší než dotažnice hořejší. Kontrast mezi stíny a vlasovkami jest silný, kolmice jsou ostře 

ukončeny dlouhými jemnými serify, nepřecházejícími v dřík písmeny. Písmo jest husté, o 

malých vzájemných vzdálenostech písmen a výborně vyrovnané.‘‘62 

Potřeba ověřit pravdivé základy tohoto pojetí tiskového písma vedla Preissiga k tomu, 

že se ke své antikvě stále vracel a vytvářel její další studijní varianty, obměny akcentů a jejich 

situování, nová řešení kresby jednotlivých písmových a číslicových znaků, vytvořil pro ni 

také sérii řeckých znaků a konečně i graždanku63, a to nejen ve studijních kresbách, ale i 

                                                            
59 DYRYNK 1931 (pozn. 54), 53 – 54. 
60 Všechny Preissigovy studie tiskového písma od roku 1910 byly založeny na povaze měkkého materiálu, 
řezaného nožem. Tento způsob práce, nevyhnutelně závislý na bezděčných úchylkách konturové linie, svedl 
autora posléze k tomu, aby záměrně zdůrazňoval lomení všech obloučitých tvarů latinky a proměnil tak 
přirozenou nesnáz, se kterou se potkával, na jakýsi systém. To se projevilo nepřirozeným rozkládáním jednoho 
oblouku na 5 – 6 lomených částí. Menhart 1948 (pozn. 51), 177. 
61 DYRYNK 1931 (pozn. 54), 51. 
62 Ibidem,  52. 
63 zkratka z ruského гражда́нский шрифт, tj. písmo světské, je původně jen grafická obměna cyrilice sblížená 
k latinské antikvě, později s vypuštěním některých dosavadně méně používaných písmen. Graždanka vznikla v 
dobách Petra Velikého v letech 1708-1711. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-599-
4/hesla/graZdanka.html, vyhl. 28. 4. 2013. 
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v písmolijeckých matricích. Realizace těchto svých návrhů se však nedočkal – ani po svém 

konečném návratu do Prahy. Jeho antikva se však dočkala nových a dalších reedicí a ještě po 

půl století své existence, kdy vkročila do historie jako první původní české tiskové písmo 

průmyslově vyráběné, byla ve výrobním programu písmolijny národního podniku 

Grafotechna.64 

,, Písmař Vojtěch Preissig odvážil se jíti novou cestou, jež zajisté jest nesnadná. Jeho 

písmo je zvláštní a nezvyklé nikoliv základními tvary svých písmen, nýbrž tím, že tyto běžné 

tvary jsou vytvořeny svéráznou výrobní technikou. Tak vznikla hranatost Preissigových typů, 

ve velkých písmových stupních snad až bizardní, že někdy překáží. Ve stupních menších, kde 

se zvláštnost osobitého řezu méně vtírá zraku svými podrobnostmi, vynikne především 

harmonická vyrovnanost a krása písma výlučně uměleckého, bibliofilského, jež ovšem není 

určeno pro běžnou, každodenní potřebu knihtiskovou.‘‘65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
64 FRAUENTERKA 1873 (pozn. 18), 299. 
65 DYRYNK 1931 (pozn. 54), 54 - 58. 
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3. PREISSIGOVI SOUČASNÍCI TYPOGRAFOVÉ 

Jak již bylo řečeno, z dědictví Josefa Mánesa a Mikoláše Alše čerpala i generační 

skupina umělců, která po první světové válce určila směr vývoje pražské 

Uměleckoprůmyslové školy. Ve snaze dát české moderní architektuře a uměleckému řemeslu 

viditelný český charakter, nedospěly však většinou než za povrch věci, nikoli k např. 

k národní architektuře, ale pouze k ,,národnímu‘‘ dekoru fasády. Dekorativností téhož druhu 

se vyznačovala i mnohá ornamentální písma, jakými své grafické i jiné návrhy z oboru 

uměleckého řemesla provázel František Kysela, přední představitel tohoto dílčího směru 

české výtvarné tvorby té doby. Tam, kde Kysela vytvářel písma nedekorovaná, prozrazovala 

jeho písmařství příslušnost ke kaligrafické škole E. Johnstona. 66Z téže školy vyšel i další 

představitel tohoto směru, Vratislav Hugo Brunner, avšak jeho závislost na jejích dogmatech 

se rychle uvolňovala stálou spoluprací na běžné knižní produkci a stálým stykem s moderním 

polygrafickým průmyslem. Škoda jen, že tomuto umělci, jenž tak rozuměl potřebám moderní 

typografie, nebyla poskytnuta příležitost k technické realizaci tiskového písma, o něž se 

ostatně pokusil roku 1915 návrhem antikvy ve starém slohu. 67 

V. H. Brunner vtiskl pečeť své výtvarné osobnosti na šesti stům knihám. Používá v 

nich všech prostředků – písma, jež kreslí i volí do sázených typů, ornamentu, jež přizpůsobí 

charakteru díla i volně komponuje v ukázněné fantasii, kreslí kresby ilustrující i v obsahově 

plné zkratce, měří poměry písma a kresby, rámce, výplně, viněty či iniciály. Mezi svými 

současníky má od počátku postavení poněkud výlučné. Jmenován často v trojici Kysela, 

Brunner, Benda věnoval podstatný podíl své činnosti právě české knize a proto v úsilí o 

zharmonizování tradičních zásad knižních s jejím výtvarným vybarvením, zůstal 

nejklasičtějším a nejčistším, i když ne vždy nejprůbojnějším a nejefektivnějším.68 [69] 

Co se týče realizací vlastního písma, v tomto směru neměl větší štěstí ani Jaroslav 

Benda, třetí z této trojice vůdčích představitelů ,,umprumismu‘‘ v českém písmařství a knižní 

tvorbě, třebaže návrh jednoho z jeho písem, osobitě koncipované antikvy a italiky z roku 

1923, dospěl již ke stádiu pokusného řezu. Na rozdíl od obou předchozích jmenovaných, 

Benda věnoval otázkám písma přední místo ve své činnosti a jako písmař se vyznačoval 
                                                            
66 MUZIKA 1963 (pozn. 5), 527. 
67 DYRYNK Karel: Moderní české písmařství, in:Typografia, 1947, nepag. 
68 KYBALOBÁ Ludmila: Tvůrce české knihy V. H. Brunner, Praha 1961, 9-11. 
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mnohem patrnější pravověrností zásadám hnutí W. Morrise a E. Johnstona. Ideálem mu proto 

bylo rovněž krásné písmařství raného středověku a rané renesance a ze studia unciály, 

karolinské a humanistické minuskuly docházel ke kresbě vlastních písem svých nesčetných 

rukopisů, adres, diplomů apod.69Výčet jeho činnosti na tomto poli je nesčetný. Proto 

pokládám za nutné se tímto umělcem zabývat do větší hloubky nežli výše zmíněné. Zhotovil 

řadu plakátů, pozvánek, tanečních pořádků a množství jiných drobných i obsáhlejších 

grafických prací. [70] Provedl četné obálky a tituly, kreslené i sestavené z typografického 

materiálu a vůbec z našich umělců se zvláště významně zabýval knihou.70 

Jaroslav Benda stál u začátků vážných pokusů obnovit uměleckou úroveň české knihy 

na počátku 20. století. Zájem o knižní kulturu provázel Bendu již od studií, nelze jej však 

vykládat odděleně jen jako projev osobní záliby. Důležitou úlohu v umělcově vývoji mělo 

pražské prostředí české umělecké mládeže, která hledala nové podměty, a proto se živě 

zajímala o vše nové za hranicemi jejich domoviny. Proto teoretické myšlenky Angličanů 

Ruskina a Morrise vzbudili obrovský zájem. První ze jmenovaných byl spoluiniciátorem 

vážného zájmu o umělecké řemeslo a druhý pak svými názory podnítil mladé výtvarníky 

k práci na úpravě knihy. Tyto podměty si umělci ztvárňovali v duchu svého dobového pojetí a 

snažili se je podřídit požadavku jednoty všech složek výzdoby knihy. Jejich práce nemohla 

mít ovšem podstatnější vliv na tehdejší oficiální knižní produkci. Přímý pokus o obrodu 

knižní kultury se mohl projevit pouze v soukromích edicích, které přímo vycházely z okruhu 

mladých intelektuálů, a ti byli také velmi často jejich jedinými odběrateli. Tak vznikaly Knihy 

dobrých autorů Kamily Neumannové nebo i Nová edice Antonína Boučka. Grafickou 

úpravou se odkláněly od historismu anglické školy a přidržovaly se více dekorativismu 

podobných podniků v Německu. Tato činnost byla improvizací, udržovanou nadšením 

vydavatelů a tvůrců.71 

První práce Jaroslava Bendy jsou poznamenány úsilím o potlačení dekorativnosti. 

Knihu řeší především z hlediska její typografické stránky. Začátkem nové etapy vývoje 

Bendova díla se nám jeví vydání Březinových spisů v S. V. U. Mánes roku 1913. Úprava 

                                                            
69 MUZIKA 1963 (pozn. 5), 527. 
70 DYRYNK 1931 (pozn. 54), 128 – 134. 
71 JAVŮREK Josef: Knižní tvorba Jaroslava Bendy, in: Hollar XXXIII, č. 1, Praha 1964, 1 – 10. 
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překvapuje svou jednoduchostí a naprostým odklonem od historismu. Rámeček je zdoben 

jednoduchým snítkovým ornamentem. Rozhoduje zde rozdělení plochy, ne dekor. Jedním 

z hlavních požadavků je čitelnost a přehlednost textu, která zvlášť v případě Březinova 

volného verše, abnormálně dlouhého, je velmi důležitá. Proto jej umisťuje do jednoho řádku. 

Podporuje tím i estetickou hodnotu stránky, její malebnost, dosaženou písmem 

medievalového typu. Jedinou výzdobou je viněta na obálce a přední desce. Jednoduchými 

prostředky vytvořil Benda vzornou užitkovou knihu, ukazující tak cestu dalšímu vývoji. I 

v dalších knihách potlačuje zdobnost jednotlivých ornamentů a zdůrazňuje jejich plošnost, 

aby dosáhl účinné kompozice plochy. V těchto knihách se podřizuje Benda především 

typografickému hledisku a omezuje se jen na výzdobu titulního listu. K oproštění ještě 

většímu dospívá při práci na knihách edice Dobré dílo, kde vypouští veškeré prvky výzdoby, 

které by měly i jen poněkud historizující charakter. Výzdoba se omezuje na drobné 

dřevorytové frontispisy, které jsou řešeny jako doplněk k sazbě titulního listu. Současně 

připravuje Benda některá výtvarná řešení pro Laichtrovo nakladatelství. S podobnou vážností 

jako knihám polobibliofilského se věnuje úpravě díla vědeckého, což bylo ve své době 

průkopnickým činem. Navrhuje obálku k Drtinovu Úvodu do dějin filosofie [85], jehož první 

svazek vychází roku 1916.  Omezuje se na střídmý rámeček, typografické uspořádání nápisu a 

drobné dřevoryty. Celkovým řešením navazuje na úpravu knih Dobrého díla. Vlastní 

typografickou úpravu si pořizovalo sice ještě nakladatelství samo, ale i zde můžeme 

pozorovat rostoucí náročnost. Zájem o úpravu vědeckých knih provází Bendu i nadále. Je 

nutno připomenout jeho obálku pro několikasvazkovou monografii Václava Novotného Jan 

Hus, jejíž první svazek vyšel v roce 1919 v Laichtrově nakladatelství. Zde totiž poprvé 

využívá dekorativního účinu plochy s nápisovým písmem, tedy výtvarných prostředků, které 

plodně rozvíjí v celém svém dalším díle.72 

Během první světové války a brzy po ní se vytváří mohutný proud, který vynáší 

krásnou knihu z ústraní soukromých pokusů. Na tomto úsilí se podílejí příslušníci 

Tvrdošijných73 a Osmy74, kteří ovšem přistupují k výtvarné spolupráci na knize z jiných pozic 

než vlastní iniciátoři obrodného hnutí. Stranou nezůstává ani Jaroslav Benda, ačkoli jeho 

                                                            
72 BENDA Jaroslav: Úkol typografie, in: Styl V., č. 1, Praha 1913, 149 – 152. 
73 POCHE Emanuel: Skupiny tvůrčích umělců, in: Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1975, 460-
462. 
74 Ibidem, 463. 
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knižní práce v té době vznikají na okraji ostatních prací uměleckých, pedagogických a 

organizačních. Přesto Benda pokračuje velmi intenzivně v pracích pro edici 

polobibliofilského rázu, tak i pro Laichtrovo a Štensovo nakladatelství, kde upravuje vědecké 

publikace a díla o výtvarném umění.75 

V druhé polovině dvacátých let působí na vývoj díla Jaroslava Bendy podmět, který do 

značné míry zasáhl českou a téměř celou evropskou typografii jako celek. Konstruktivistická 

typografie přinutila řadu umělců k zamyšlení nad jejich dosavadním dílem. Podařilo se jí totiž 

rozbít historizující tendence v knižní úpravě a dovedla rehabilitovat zavrhovaná písma 

devatenáctého století. Konstruktivistická typografie přinesla zvrat do dosavadní praxe knižní 

výzdoby. Místo rovnoměrného vyvažování prostoru a principu symetrie, přináší jako základ 

řešení napětí mezi oběma složkami, papírem a písmem. Tyto zásady umožňují rozbít 

dosavadní typografickou úpravu, řešit titulní list, umístění kreseb a fotografií novým 

způsobem. Zdánlivým přilnutím ke konstruktivismu se jeví úprava publikace Fráni Šrámka a 

Karla Čapka Chvála české řeči z roku 1930. Užití silných groteskových písmen v titulu, 

vytváření nepravidelných obrazců, sazba k jedné straně, posazení paginace mimo formát 

sazby, to vše by ukazovalo na nejpravověrnější konstruktivismus. A přece sleduje jiný cíl, 

nekoncipuje totiž každé písmeno nebo řádek jako samostatnou jednotku, která se má odrážet 

od světlé plochy. Umělci zřejmě jde o poměr těchto ploch. Podměty konstruktivistické 

typografie mu pouze umožňují rozrušit jejich obvyklé vztahy a pomáhají nalézt nové. 

K prozkoumání těchto nových principů využívání Pourovy brněnské knižnice Atlantis. Zde 

totiž Benda pokračuje v nastoupené cestě. Na titulním listu novely Stefana Zweiga Waterloo 

z roku 1928 umisťuje celý nápis do pravého horního rohu na malou čtvercovou plochu, která 

je rovnoměrně zaplněna písmem. Výsledkem je pak vztah dvou ploch různých velikostí. 

Chybí však jakékoliv napětí mezi sazbou a plochou papíru. Podmět konstruktivistické 

typografie přináší sice jiné uspořádání, ale neruší podstatu Bendova přístupu ke knižní tvorbě, 

odhaluje pouze nové možnosti dekorativního řešení. Které se zdají zdánlivě vyčerpány. 

Grafická výzdoba, dřevoryty, jsou komponovány tak, aby odpovídaly struktuře sazby. 

Tendence vytvářet působivé dekorativní řešení kombinací různých ploch se projevuje 

v obálkové tvorbě knih užitkových. Zvláště pak u knih Laichtrova nakladatelství. V obálce 

                                                            
75 JAVŮREK 1964 (pozn. 71), 10 – 13. 
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k Dějinám literatury české Jana Jakubce z roku 1930 zvyšuje účin ještě barevnost. [86] Jako 

barevná plocha s dekorativní funkcí je zde řešena i viněta. 

 Benda neopouští pole dekoratismu, ale jeho výrazové prostředky jsou naprosto 

moderním a odpovídají možnostem třicátých let. Podstata jeho přístupu tkví především 

v kompozici a v tom, že využívá ke svým záměrům přímo charakteru písma, i když tu jde o 

písmo moderní bez serifů, které je však zbaveno určité robustnosti obvyklých grotesků. 

V obálkách připravených pro další edice Laichtrova nakladatelství usiluje Benda právě 

kompozicí plochy přiblížit se k obsahové stránce knihy a vytvořit tak určitý symbol. Na 

úpravu těchto knih přímo navazuje práce na Československé vlastivědě. Zajímavá je Bendova 

úprava vazby, zdobené symboly státního a národního života, státním znakem a lipovými 

ratolestmi.76 

Benda pokládá knihu za nedílný celek, jehož výtvarnou hodnotu určují všechny 

složky. Proto nepřekvapuje, že téměř celé jeho tvůrčí období věnuje veliké úsilí písmu, a to 

nejen typografickému, ale i nápisovému a kaligrafickému. I tady čerpá podměty z anglického 

obrodného hnutí, ale upouští od planého historismu. Historická písma jsou mu pouze 

inspirací, snaží se dosáhnout obdobného plošného účinku, aby jednotlivá písmena v řádku 

tvořila souvislou plochu a nevynikaly jednotlivé tahy. Ty naopak zjednodušuje. Bohaté 

zkušenosti, získané s nápisovým písmem při tvorbě obálek i plakátů i s písmem 

kaligrafickým, může pak uplatnit při pokusu vytvořit české písmo typografické. Bendovo úsilí 

o vytvoření typografického písma bylo současí úsilí o vytvoření českého národního písma, 

které započal Vojtěch Preissig. První Bendovy pokusy skončily v roce 1924 u zkušebního 

řezu, v roce 1939 těsně před válkou jednal o použití svého nového písma s anglickou firmou 

Monotype, nákresy byly za války bohužel zničeny při bombardování Londýna. I když vychází 

ze stejných zásad jako např. Dyrynk a Menhart, jeho záměry se v podstatě liší. Usiluje totiž 

především o vytvoření písma užitkového. Národní rys písma nehledá v historismu, ale v tom, 

jak dovede sloužit českému jazyku, jeho seskupení slov a hlásek. Řez nového písma má 

ozdobný charakter, ale přitom směřuje k jednoduchosti a k určité strohosti. Písmenům dává 

robustní, poněkud nepravidelné tělo, omezuje jemné linie, choulostivé pro tisk. Dekorativního 

účinu dosahuje plošností a celkovou kompozicí řezu. I když původ koncepce je nutno hledat 

                                                            
76 DYRYNK 1931 (pozn. 54), 128 – 132. 
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v morrisovské škole, písmo působí zcela originálně i soudobě a neprozrazuje inspiraci na 

historických vzorech.77 Na celkovém rázu Bendova písma se odrážejí zejména kaligrafické 

zkušenosti. Vytváří tak písmo, které má silný estetický účin, ale přitom v souvislé knižní 

sazbě nepůsobí neobvykle, ani příliš slavnostně a svou určitou měkkostí sbližuje čtenáře se 

čteným textem. 

 Jaroslav Benda byl příslušníkem generace, které se podařilo vytvořit dobový sloh, 

zahrnující všechny projevy užitého umění, i když každý z tvůrců přinášel své osobité, 

neopakovatelné rysy. Vedle osobností formujících českou typografii se Benda jeví jako 

osobnost sevřenější a oproštěnější, která hledá pokud možno nejstručnější výtvarný výraz, 

který by byl vhodným ekvivalentem literárního obsahu. Sevřenost a zdánlivá prostota jej vede 

k vymycování veškerých zbytečných ozdob, k jednoduché linii i ploše. Tato schopnost jej 

nejvíce sbližuje s uměleckými směry prosazujícími se od druhé poloviny dvacátých let. 

Schopnost pochopit podstatu literárních děl a vyjádřit jí ve výtvarné zkratce mu umožňuje 

dosáhnout takové jednoty knihy, že všechny složky téměř splývají.  

Jaroslav Benda se vždy projevoval jako upravovatel knihy, a ne jako ilustrátor, a proto 

se snaží, aby ty složky, které vyjadřují její obsah, byly pokud možno nedílnou součástí 

typografické stránky. Často si hledá námět v názvu díla nebo knižnice. Jindy charakterizuje 

předmět obvyklými symboly a tvůrčí přínos je v jejich uměleckém zpracování. Dosáhl-li 

Benda vysoké úrovně mezinárodní kaligrafie, nedospěl tím ani on ještě ovšem k rozřešení 

problému písma národního. 78 

3.1.  Typografie poloviny 20. let 

Teprve při příležitosti mezinárodní výstavy dekorativního umění v Paříži roku 1925, 

kterou české kruhy typografické, se ctižádostí napoprvé poněkud troufalou, se rozhodly 

obeslat i českým příspěvkem z oboru typografického písmařství, naskytla se konečně možnost 

technické realizace českého původního písma moderního. Pro mezinárodní výstavu připravily 

dvě pražské knihtiskárny79 čtyři knihy tištěné novými, původními typy českých umělců. Byly 

to knihy Máchův Máj, Weinerova Ulice a již zmiňovaná Přednáška Dr. T. G. Masaryka při 
                                                            
77 DYRYNK 1947 (pozn. 67), nepag. 
78 JAVŮREK 1964 (pozn. 71), 12 – 13.  
79 Šlo o Státní tiskárnu v té době pod vedením Karla Dyrynka a o Průmyslovou tiskárnu s ředitelem Slavobojem 
Tusarem. MUZIKA 1963 (pozn. 5), 528.  
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otevření Ústavu slovanských studií v Paříži a Preissigův Barevný lept a barevná rytina. 

Všechny čtyři knihy jsou dnes bibliofilskou vzácností. Weinerova kniha Ulice-Boulevard je 

vysázena písmem Slavoboje Tusara. [74] Jeho antikva ve srovnání s Preissigovou, je 

nepoměrně klidnějším, a tudíž v sazbě užitečnějším písmem, ačkoliv se také vyznačuje 

osobitými odchylkami písmového obrazu 

Máchův Máj, rozměrná kniha formátu 48x68cm, byl vytištěn písmem stupně tři a 

půlcicerového, které roku 1924 k tomu účelu nakreslil malíř a grafik Karel Svolinský. Ten 

roku 1933 navrhl vkusnou a svižnou italiku pro sázecí stroje vyráběné firmou Lanston 

Monotype v Londýně.80Svolinského antikva, vyrobená v jediném stupni velikosti a určená 

k vytištění jediného díla, aby poté byla opět rozlita, je pozoruhodná nejen po této stránce, ale i 

jako svědectví mladické kuráže, která se neohlíží na tradiční konvence. [88] Proto také v jeho 

písmu není již zjevné stopy po morrisovsko-johnstonovském písmařství a historismu, jeho 

písmová forma chce být nová a pokud možno nezávislá. aťˇ se toto úsilí Svolinskému dařilo 

či nikoliv, nelze zajisté upřít jeho písmu pozoruhodný grafický účin v celku sazby. Je proto 

třeba vyslovit lítost nad tím, že po této zkoušce svolinský se intensivněji nevěnoval tvorbě i 

v tomto oboru působnosti. Jediným jeho písmařským dílem z následujícího období je pouze 

tiskový skript z roku 1933, kolmé, střízlivě dekorativní písmo pro Monotype, která jej vydala 

pod názvem Wenceslas.81 [75] 

Podobné myšlenky ,‚čistoty a harmonického ztvárnění‘‘ v typografii je možné 

sledovat i u dalšího typografa působícího ve 20. letech a možno říci, že i jedné 

z nejvýznamnějších osobností českého písmařství Oldřicha Menharta82, který podobně jako 

Jaroslav Benda tvrdil, že obraz a text účinkují na oko stejnými prostředky a že musí mít tedy i 

stejný rytmus a prosazuje plynulé vnímání literárního díla vhledem k uspořádání ilustrací a 

celkově typografie.83 Dokonalá typografie je výsledkem dokonalého souladu všech jejích 

složek. Toho je docíleno správným poměrem formátu knihy vzhledem k jejímu obsahu a 

rozsahu, úměrností prázdných okrajů knihy, potlačením plochy papíru, vyvážeností čtyř 

nestejných okrajů strany, charakterem a velikostí písma vzhledem k formátu sazby nebo také 

                                                            
80 DYRYNK 1947 (pozn. 67), nepag. 
81 MUZIKA 1963 (pozn. 5), 533. 
82 BARTÁK Jan: Typografové 1468 – 1936, Praha 1996, 16 – 17. 
83 MENHART Oldřich: Tvorba písma a grafická úprava knihy, příloha časopisu Typografia, Bratislava 1961, 21 
– 25. 
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odstupem, tj. prosvětlením řádků ve vzdálenosti stránkové číslice nebo záhlaví nad okrajem 

knihy. Úprava knihy pro něj není problémem jen technickým a výtvarným, ale i 

psychologickým. Oldřich Menhart byl prvním, kdo svůj veškerý zájem a tvůrčí ctižádosti u 

nás obrátil pouze k písmu. Jeho písmařský debut Menhartova antikva [77] z roku 1930 a další 

počiny srovnatelné s přední světovou písmařskou scénou vznikaly zejména v 30. letech a staly 

se nedílnou součástí vývoje české typografie.84 

Všechna první moderní tisková česká písma z doby kolem roku 1925 byla vyrobena 

celkem primitivním technickým postupem, a teprve poté, když Státní tiskárna v Praze získala 

moderní rycí stroj, dalo se očekávat, že dojde k rychlejšímu vývoji českého typografického 

písmařství. První, kdo využil tohoto mechanického zlepšení státní tiskárny, byl sám její 

ředitel Karel Dyrynk. 

Ke krásné knize přivedla Dyrynka kniha A. Hubbarda William Morris. Láska ke knize, 

kterou považoval za víc než nositelku cizích myšlenek, smysl pro rehabilitaci řemesla, výběr 

písma, přírodních papírů, svěží typografická invence a řemeslná profesionalita sazeče i 

tiskaře. Těmito vlastnostmi velice brzy vynikal a stal se uznávaným vzorem. Inklinoval 

k anglickému stylu. Výsledkem bylo pojetí ryze klasické, vzácné stylové čistoty, opírající se o 

typografické samozřejmosti, bez kuriozit a přemíry romantismu. Vše bylo předem promyšlené 

podle jednotného plánu až do nejmenších podrobností. I přesto si byl ale vědom toho, že 

knižní úprava není vázána nepřekonatelnými absolutními pravidly, že je dílem rozmanitosti 

uměleckého citu a vkusu. 

Knihy v Dyrynkově úpravě jsou prosté a vkusné, spíše komorního rázu. Vycházel 

z přesvědčení, že umělci, jakými byli Luciem Pissarro, William Morris, Bradley, Walter Gran 

a další, se nejprve důkladně seznámili s typografií, aby pak kladli důraz na řemeslně dokonalé 

zhotovení svých knih. 

Karel Dyrynk se zdarem uplatňoval své teoretické principy u vlastních úprav, které 

byly živnou půdou pro řemeslně služebnou typografii povyšovanou soustavným Dyrynkovým 

pokusnictvím do oblasti umění. Roku 1910 byl s V. Preissigem postaven před úkol vyřešit 

první členskou publikaci edice Spolku českých bibliofilů, Komenského Kšaft umírající matky 

                                                            
84 MUZIKA 1963 (pozn. 5), 534 – 539. 
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Jednoty bratrské [78] . Za symbolický emblém byl zvolen motiv labutě, který se vžil a užíval 

v patitulech všech publikací této edice [79] .V roce 1911 se jeho tvorba rozrůstá o knižní 

realizace, např. Čelakovského Ohlasy či volným vydáním Erbenovy Kytice.85 

Své idealistické zaujetí pro moderní typografii neponechal bez zvěčnění. Napsal 

Pravidla sazby typografické, které vydala Typografia roku 1908. Tato kniha je sbírkou norem 

jasně vyslovených, logicky seřazených pouček, účelné a odpovědné práce. Vložil tím do 

rukou typografů příručku, která poučovala o všech fázích, v nichž sazeč vystupuje jako první 

činitel knihy. 86Zakrátko v roce 1909 vydává další svoje knižní dílo s názvem Krásná kniha – 

její technická úprava, která je věnována příteli Vojtěchu Preissigovi. Kniha obsahuje jakési 

normy a pravidla pro úpravu krásné knihy. Jsou to normy všech kompozičních prvků – papír, 

písmo, formát, sazba, její zalomení, malířská výzdoba, vlastní tisk a toho všeho doklady.  

‚‚Jsou knihy, typograficky napodobující bohatou uměleckou výzdobu, ale jsou 

nevkusné a hrubé. Umělec pracuje za zcela jiných podmínek než sazeč, a kresbou může si 

dovolit mnohem více. Pamatujme, že není ta kniha krásná, ve které je hodně výzdoby – 

výzdoba má pouze doplňovat a zvyšovat krásu ostatních složek knižní výpravy. Sám ornament 

knize krásy nedodá. ‘‘ 87 

Čtyři sta výtisků vydala opět Typografia a za 14 let Dyrynk beze změn uskutečňuje 

druhé vydání takřka beze změn. Rok 1909 je rokem rozpuku. Krom dalších aktivit na poli 

české typografie, Karel Dyrynk přejímá redakci Typografie. Jeho činnost roste do šíře i 

hloubky. Přímým pokračovatelem jeho Krásné knihy se stává Typograf o knihách, který 

vychází jeho vlastním nákladem ve 110 výtiscích a bohatým doprovodem i barevně 

reprodukovaných ukázek a v dokonalé vazbě. Prakticky po celé druhé desetiletí se věnuje 

psaní statí do Ročenek českých knihtiskařů.88 O Vánocích roku 1916 vychází časopis 

Knihomil o knihách, lidech a událostech, který Dyrynk zakládá spolu s Ludvíkem Bradáčem.  

Bohaté praktické zkušenosti shrnuje do Sazby akcidenční vydané roku 1920. Také v této práce 

podtrhuje technickou stránku teorie o vkusu. 

                                                            
85Dyrynk Martin: Krásná kniha Karla Dyrynka, Praha 1967, 18 – 22. 
86 NOVAK Arthur: Dyrynk – obnovitel, in: K 50tinám Karla Dyrynka spolek Typografia, roč. XXXIII, č. 3, 
Praha 1933, 67 – 68. 
87 DYRYNK Karel: Krásná kniha - její technická úprava, Praha 1909, 78. 
88 Např. stať ,,Pro řemeslně správnou výpravu knižní‘‘ (1911) nebo ,,Úprava titulní části knihy‘‘ (1914), 
NOVAK (pozn. 86), 69. 
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  Znovunabytá státní samostatnost postavila Dyrynka v roce 1919 do čela Státní 

tiskárny. Díky této šťastné okolnosti postavil Dyrynk za několik let vyčerpávající práce na 

troskách vyžilého závodu podnik, který později patřil k prvořadým v oboru. Obnovil sazbový 

materiál novými písmy, první přináší americká písma řezaná podle klasických vzorů, které 

dává adaptovati logickými českými diakritickými značkami Vojtěchu Preissigovi, přičleňuje 

k tiskárně písmolijnu, z níž vyšlo již tolikrát zmiňované původní české písmo Preissigovo. 

Uskutečňuje tak sen české typografie a dává jí to první, na čem může zakládat svůj nárok na 

individualitu – vlastní písmo, čin zcela mimořádného dosahu. Českou produkci krásné knihy 

obohacuje vydáním Typografa o knihách, druhým vydáním Preissigova Barevného leptu a 

barevné rytiny, Jiránkovými Dojmy a potulkami, novým vydáním Máchova Máje in folio a 

uveřejňuje svou stať v 8. ročence českých knihtiskařů České původní typografické písmo, 

která jako první monografická práce shrnující pokusy o písmo českého původu a líčící 

podrobně vznik prvního písma Preissigova. 89 Sám Dyrynk se pouští do návrhů písma roku 

1926 a o rok později jej vydává pod názvem Malostranská antikva. Úspěch, který toto písmo 

mělo v kruzích bibliofilských, byl umělci pobídkou k další písmařské práci. Roku 1929 

vznikla Dyrynkova latinka [80],  první české písmo přijaté do mezinárodní rodiny latinkových 

písem a obchodně nabízeno tiskárnám. Třetím Dyrynkovým knižním písmem je návrh z roku 

1930 s původním názvem Romana III, později změněným na Grégrovu románu, nazývanou 

nejkrásnějším jeho písmem, vhodným zvláště k tisku bibliofilií. Světovým unikátem byly 

Hethitské hieroglyfické znaky, jichž v letech 1932 – 1934 připravil více jak 800 pro tiskové 

užívání orientálního ústavu v Praze. Bylo jediným typograficky provedeným písmem tohoto 

druhu a na mezinárodní scéně vzbudili mimořádnou pozornost.90 

,,Karel Dyrynk vtisk klasickému tvaru typů svůj osobitý charakter, zbavil písmo vší 

starobylosti a přenesl jej do svěžího světa obrozeného knihtisku.‘‘ 91 

Karel Dyrynk a Method Kaláb se po pařížské výstavě stávají členy Lipské akademie a 

Arhur Novák a M. Kaláb jsou přijati do elitního londýnského bibliofilského klubu, The 

Double Crown Club, který měl v roce 1925 pouze 39 členů. Pařížská výstava přinesla české 

                                                            
89 To vše vesměs roku 1925, NOVAK (pozn. 86), 71. 
90 DRBOHLAV Vladimír: Karel Dyrynk – Tvůrce typografických písem, in: Typografia, roč. 79, 1977, 178-180. 
91 Archiv národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, fond Vojtěch Preissig, inv.č. 021, Dopis V. Preissiga 
neznámému odesílateli adresovaný do státní tiskárny roku 1932. 
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typografii také jedno zásadní setkání, a sice s ruským konstruktivismem, o kterém se zmiňuji 

již v předchozích kapitolách a zejména u tvorby Jaroslava Bendy. Vliv konstruktivismu se 

rychle šířil zejména v oblasti plakátů a reklamního tiskopisu, kde komerční zájmy rychle 

překonaly lpění na dosavadní estetické koncepci. Typografická úprava knihy v duchu 

konstruktivistických zásad se prosazovala mnohem pomaleji a vcelku byla odbornou kritikou 

odmítána, ač jako jediný ze záplavy poválečných uměleckých směrů typografii přece jen 

ovlivnila. Období pronikání konstruktivistické typografie můžeme nazvat jakousi 

symbolickou tečkou za obdobím vrcholu české klasické knižní a akcidenční tvorby v období 

první třetiny 20. století.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
92 ZÁRUBA 1964 (pozn. 13), 305 – 306.  
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4. ZÁVĚR 

V této práci jsem se pokusila zmapovat stav české typografie především v období 

první třetiny 20. století, tedy období tvůrčích snah několika osobností vynikajících na poli 

typografickém a především zakladatele moderní české grafiky a tvůrce původního českého 

písma typografického Vojtěcha Preissiga. Na závěr této mé studie bych ještě chtěla 

podotknout skutečnost, že má práce vznikala souběžně s knihou PhDr. Lucie Vlčkové, tudíž 

se mi naskytla možnost předčíst si knihu až po dokončení mé práce a bohužel jsem z ní 

nemohla čerpat. 

V 19. století je knižní typografie postavena před nové potřeby technické civilizace, 

jejím úkolem se stává úprava knih vyráběných ve velkých nákladech. Proti úpadku výtvarné 

kvality strojově vyráběných knih vystoupil Angličan William Morris, hlásající návrat 

k předrenesančním formám knihy. Morrisův příklad souvisel se vznikem secesního umění, 

které se snažilo dát knize působivý emotivní výraz. V 80. letech 19. století se situace 

v Čechách nejevila nijak pokrokově, nebyla zde žádná výraznější výtvarná osobnost, ač bylo 

možné opřít se o anglickou a francouzskou knižní tvorbu. Počátky moderní české knihy 

můžeme nacházet až v grafických úpravách Zdenky Braunerové na konci 19. století, či 

básníka a výtvarníka Karla Hlaváčka. Podporu a inspiraci nacházeli umělci také ve vůdčí 

osobě Jana Štence. 

Ačkoli taková písma, jaká do svých grafických návrhů komponovali Vladislav 

Županský, Jan Preisler, Arnošt Hofbauer a Jan Kotěra, jsou bezesporu důležité pro vývoj na 

přelomu století, secesní typografie směřovala od klasického typu knihy s pevně kompozičně 

vázanou sazbou k typu volné sazby u nás poprvé používané Vojtěchem Preissigem. Secese 

přinesla mj. asymetrické uspořádání titulního listu a volně řádkovou sazbu. Toto tvarosloví 

proniklo do úprav Alfonse Muchy či Viktora Olivy. Poznamenalo ranou tvorbu Jaroslava 

Bendy, Vratislava Hugo Brunnera a Františka Kysely, kteří později, inspirováni kubismem, 

zasáhli významně i do poválečné typografie a dalších oborů užitého umění.  

Růst nové umělecké aktivity počátku 20. století vedl k založení vydavatelství Kamily 

Neumannové, která dlouhá léta vydávala edici Knihy dobrých autorů. V roce 1905 je 

přenesen z Plzně orgán českých tiskařů, časopis Typografia. Důležitou úlohu sehrály také 

významné tiskárny, především Dělnická tiskárna, Melantrich, Politika, Grégrova, Neubertova 
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a Vilímkova. Za počátek nových snah o obrodu krásné české knihy se považují knihovna 

Moderní revue, edice Symposion či Volné směry. Spolutvůrcem sazebných a výtvarných 

zásad moderní krásné knihy se stal Preissigův přítel, typograf Karel Dyrynk. V roce 1908 

vzniká sice ještě Spolek českých bibliofilů, v témže roce zakládá Jan Štenc svůj Grafický 

závod a Ludvík Bradáč zřizuje na Vinohradech knihařskou dílnu, během první světové války 

však snahy o krásnou knihu vlivem válečného napětí upadají. 

Po roce 1918 se naskytla příležitost k realizaci některých pokusů o český příspěvek 

k světovému úsilí o moderní písmařský výraz, při čemž vůdčí ideou v těchto letech 

probuzeného národního svědomí byla snaha o formu specificky národní. Otázka národního 

písma se však nenaskytla v té době poprvé. Na stejný problém narazil již v dřívější době i 

Josef Mánes v úkolech, jež vyžadovaly začlenění písma v kresebné či malířské kompozici. 

Poučen Mánesovým příkladem, také Mikoláš Aleš své kresby doprovázel písmem odvozeným 

z historických vzorů. Z  tohoto dědictví Josefa Mánesa a Mikoláše Alše čerpala i generační 

skupina umělců, která po první světové válce určila směr vývoje české typografie. 

Jestliže celá generace zmíněných umělců byla nazývána generací revoluční a 

zakladatelskou, potom významné místo v jejím středu po právu náleží Vojtěchu Preissigovi. 

Byl zakladatelem moderní české grafiky, umělcem, který u nás uvedl nové techniky umělecké 

grafiky, zakladatelem moderní tvorby krásného písma, tisku a knihy, jedním z průkopníků 

umělecké fotografie a navíc osobnost, která tvůrčí zkušenosti jednotlivých oblastí 

specifikovala a uplatnila v široce založeném kulturním kontextu. 

Od školních prací je jeho tvorba poznamenána úsilím nalézt pro obraz formu, která by 

mohla i nejprostšímu motivu dát neočekávaný poetický náboj. Jinou formou Pressigovy snahy 

vytvořit celistvý systém pokrývající mnohotvárný a rozmanitý svět byly projekty knižních 

návrhů. Víc než půl života věnoval Preissig knize a typografii, a právě tak dlouho se zabýval 

také problémem tiskového písma a hledal řešení jeho české formy. Z celé série Preissigových 

písem lze sestavit určitou vývojovou řadu v časovém rozsahu let 1912 až 1922 a kontrastem 

respektu k tradičně zaobleným tvarům a tendence nahradit je systémem lomených přímek. 

Preissigova antikva se po letech hledání konečné formy dočkala realizace v roce 1925 při 

příležitosti mezinárodní výstavy dekorativního umění v Paříži roku 1925, kterou se české 

kruhy typografické rozhodli obeslat i českým příspěvkem z oboru typografického písmařství. 
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Pro mezinárodní výstavu byly zhotoveny čtyři knihy tištěné novými, původními typy českých 

umělců. Byli to Máchův Máj, Weinerova Ulice, a především Preissigovým písmem vysázená 

Přednáška Dr. T. G. Masaryka při otevření Ústavu slovanských studií v Paříži a Preissigova 

autorská kniha Barevný lept a barevná rytina. Potřeba ověřit pravdivé základy tohoto pojetí 

tiskového písma vedla Preissiga k tomu, že se ke své antikvě stále vracel a vytvářel její další 

studijní varianty, obměny akcentů a jejich situování, nová řešení kresby jednotlivých 

písmových a číslicových znaků. Jeho antikva se však dočkala nových a dalších reedicí a ještě 

po půl století své existence, kdy vkročila do historie jako první původní české tiskové písmo 

průmyslově vyráběné. 

Pařížská výstava přinesla české typografii také jedno zásadní setkání, a sice s ruským 

konstruktivismem. Typografická úprava knihy v duchu konstruktivistických zásad se 

prosazovala mnohem pomaleji a vcelku byla odbornou kritikou odmítána, ač jako jediný ze 

záplavy poválečných uměleckých směrů typografii přece jen ovlivnila. Období pronikání 

konstruktivistické typografie můžeme nazvat jakousi symbolickou tečkou za obdobím vrcholu 

české klasické knižní a akcidenční tvorby v období první třetiny 20. století tedy v období 

tvorby Vojtěcha Preissiga. 

Kniha je výmluvným svědkem své doby a v její historii jsou období, kdy vábila 

k experimentům i soustředěnému úsilí mnoho pokrokových umělců. Hledaly se nové cesty, 

nové tvůrčí postupy. Zmizela dosavadní zdobnost, módní dekorativnost, secese uvolnila místo 

jednoduché optické harmonii jednotného stylu a slohovosti. Tvůrci zatoužili po krásné knize 

jako celku. Průkopnické experimentální usilování je spjato s pražským grafickým ateliérem 

Vojtěcha Preissiga, jehož rukou vznikly nejnázornější doklady o pochopení základních fakt 

shrnutých do pojmu stylově jednotné knihy a se jménem typografa Karla Dyrynka. Doménou 

těchto dvou osobností byla tvorba krásné knihy. Soustavně sledovali vývoj světové 

typografie, nezalekli se přívalu nových možností, využívali všech dostupných prostředků, i 

když stáli zprvu osamoceni se svými představami proti mašinérii průmyslu a jejich názory 

vyvolávaly četné polemiky i vysvětlování. Překonávali nedůvěru a neporozumění, pracně 

obraceli knihtisk k jeho starému tématu – knize a věnovali tomuto úsilí všechny své síly. 
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1. Elémir Bourges: Ptáci odletí a květy opadají, nakladatelství J. Otto v Praze, 1905, obálka 

Zdenka Braunerová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miloš Marten: In memoriam Karla Hynka Máchy, 1910, titulní list Zdenka Braunerová. 
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5. Mikoláš Aleš: Wiesnerův útržkový kalendář, návrh na titulní list, písmo a ornamentální 

výzdobu, kresba perem a tuší, 1884. 
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                     7. Jaroslav Benda: Předsádkové papíry – řada I, obálka sešitu, 1908. 
                     8. Jaroslav Benda: Záhlaví dopisního papíru Artěl Praha, 1908/1909. 
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                                    9. Vojtěch preissig: Dobová fotografie, nedatováno.     

                      10. Vojtěch Preissig: Návrh dekorativního panelu, akvarel, asi 1899. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             11. Vojtěch Preissig: Návrh na obálku časopisu Volné směry, akvarel, 1909. 

12. Vojtěch Preissig: Návrh na dekorativní linku pro časopis Volné směry, kresba tužkou a 

tuší, 1903. 
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            13. Vojtěch Preissig: Dekorativní návrh, akvarel, kvaš, kolem r. 1900. 

 

 

 

 

 

                       14. Vojtěch Preissig: Dekorativní návrh, kvaš, 1898. 

 

 

 

 

 

 

                       15. Vojtěch Preissig: Kompozice, akvarel, kvaš, 1896. 
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16. Vojtěch Preissig: Ležící ženský akt , Coloured Etchings, V., Spring, barevný lept, 1900. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               17. Vojtěch Preissig: Návrh ležícího ženského aktu, kresba tužkou, 1899.  
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18. Vojtěch Preissig: Návrh pro záhlaví časopisu L‘ art du cuir, kresba tuší, kolem r. 1900. 
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19. Vojtěch Preissig: Modráček, Coloured Etchings, XIV., Blue-Bird, barevný lept, 1900. 

20. Vojtěch Preissig: Sedm havranů, Coloured Etchings, XIII., The Seven Ravens, barevný 

lept, 1903. 

 

 

 

 

 

 

21. Vojtěch Preissig: Opuštěný ostrov, Coloured Etchings, XV., A Desolate Island, barevný 

lept, kolem r. 1900 – 1903. 
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                            22. Vojtěch Preissig: Vegetativní návrhy, litografie, po 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                23. Vojtěch Preissig: Návrh - geometrická konstrukce, tužka a tuš, po 1900. 
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24. Propagační leták pro periodikum Česká grafika, Arlington, barevná litografie, kolem 1907 

                 25. Obálka pro periodikum Česká grafika, Roycroft, litografie, kolem 1909. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Vojtěch Preissig: Staropražský motiv, Coloured Etchings, XVIII., barevný lept, poč. 

20.stol 
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                          27. Vojtěch Preissig: Návrh původního písma, tuš, 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             28. Vojtěch Preissig: Návrh původního písma, tuš, 1913.  
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29. Vojtěch Preissig: Czechoslovaks! Now or never! (také v české verzi – Kdo za pravdu 

hoří! Budˇ a nebo!), plakát, barevný linoryt, 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Vojtěch Preissig: Aucassin a Nicolete, typografická výprava a ilustrace knihy, 1931. 



71 

 

 

 

 

 

 

 

           31. Vojtěch Preissig: Broučci, vazba knihy, 1903. 

     32. Vojtěch Preissig: Broučci, titulní dvoustrana, 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                33. Vojtěch Preissig: Broučci, návrhy titulní strany, kresba tuší, po 1900. 
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34. Vojtěch Preissig: Broučci, návrh ilustrace reprodukovaný na folii s dekorativním secesním 

rámem, 1903. 

 

 

 

 

 

 

 

35. Vojtěch Preissig: Broučci, návrh ilustrace reprodukovaný na folii s dekorativním secesním 

rámem, 1903. 
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             36. Vojtěch Preissig: Broučci, ilustrace ke knize, perokresba tuší, 1902. 

 

 

 

 

 

             37. Vojtěch Preissig: Broučci, typografická úprava a ilustrace knihy, 1903. 

 

 

 

 

 

 

 

       38. Vojtěch Preissig: Broučci, návrhy ozdobných záhlaví a zápatí, 1901 – 1903. 

       39. Vojtěch Preissig: Broučci, ilustrace pro časopis L‘ Assiette au Beurre, 1922. 
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            40. Vojtěch Preissig: The House, typografická úprava dvoustrany, linořez, 1905. 

                                   41. Vojtěch Preissig: The House, detail, linořez, 1905. 
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             42. Vojtěch Preissig: studium písma pro knihu The House, tuš, 1914 – 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Vojtěch Preissig: Typ písma navržený k přípravě knihy The House, retušovaná alternativa 

pro tisk, 1914. 
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44. Vojtěch Preissig: Typ písma navržený k přípravě knihy The House, retušovaná alternativa 

pro tisk, 1914. 
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                     45. Vojtěch Preissig: Finální verze písma pro publikaci The House, 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Vojtěch Preissig: Výstava 50 let Mánesa, návrh plakátu s použitím vlastního písma, 1937. 
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                            47. Petr Bezruč: Slezské písně dodatky, titulní strana, 1909. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         48. Petr Bezruč: Slezské písně, první z návrhů typografické úpravy stránky, 1907. 
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         49. Vojtěch Preissig: Návrhy na ozdobné linky ke knize Slezské písně, tuš, 1907. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         50. Vojtěch Preissig: Návrhy na linky a značky ke knize Slezské písně, tuš, 1907. 
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                   51. Vojtěch Preissig: Návrhy na viněty ke knize Slezské písně, tuš, 1907 

 

 

 

 

 

 

 

 

                52. Vojtěch Preissig: Návrhy na viněty ke knize Slezské písně, detail, tuš, 1907 
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 53. Vojtěch Preissig: Barevný lept a barevná rytina, technické poznámky 1/2 , druhé 

přehlédnuté vydání, 1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     54. Vojtěch Preissig: Barevný lept a barevná rytina, ilustrace, 1909. 
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                     55. Vojtěch Preissig: písmo Arlington s českými akcenty, od 1908. 

 

 

 

 

 

         56. Vojtěch Preissig: Šablona pro české akcenty k písmu Garamond, kolem 1910. 

 

 

 

 

 

  57. Vojtěch Preissig: Šablona vyřezaného nápisu pro Wentworth Institute, linořez, 1918. 
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         58. Vojtěch Preissig: Matrice pro zkušební otisk s písmem Preissig Antikva, cirka 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      59. Vojtěch Preissig: Matrice pro jednotlivá písmena Preissig Antikvy, linořez, od 1920. 
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                     60. Vojtěch Preissig: Zkušební otisk původního písma, 1913 – 1916. 

 

 

 

 

 

           61. Vojtěch Preissig: studie písma s užitím kulatých i hranatých tvarů, cirka 1914. 
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 62. Vojtěch Preissig: Brožura,Wentworth institute, Boston, dvoustrana a titulní strana, 

linořez, po 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            63. Vojtěch Preissig: The Lakeside press, brožura, po 1920. 

                       64. Vojtěch Preissig: Leták, Wentworth institute, Boston, 1918. 
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         65. Vojtěch Preissig: Informační brožura, Wentworth institute, Boston, 1923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     66. Vojtěch Preissig: Brožura, Wentworth institute, Boston, po 1916. 
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                              67. Vojtěch Preissig: Preissig antikva, návrh, 1923 – 1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           68. Vojtěch Preissig: Preissig antikva, finální verze, Státní tiskárna v Praze, 1925. 
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69. Vratislav Hugo Brunner, přední a zadní strana obálky katalogu členské výstavy SVU 
Mánes, 1913. 

 

 

 

 

 

 

70. Jaroslav Benda. Obálka časopisu Styl, roč. I., č. ¾, Praha 1908. 

 

 

 

 

 

 

 

71. Jaroslav Benda: Plakát pro výstavu obrazů Richarda Laudy, Tábor, 1909. 
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                          72. Jan Jakubec: Dějiny literatury české, Praha, Laichter, 1911 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   73. František Drtina: Úvod do filosofie – myšlenkový vývoj lidstva, Praha, Laichter, 1916. 
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           74.Slavoboj Tusar: Tusarova antikva, Praha, Průmyslová tiskárna, 1926, 1936. 

            75. Karel Svolinský: Svolinského antikva, Praha, Průmyslová tiskárna, 1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       76. Karel Svolinský: Wenceslas, Monotype, London, 1933. 
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        77.Oldřich Menhart: Menhartova antikva, Bauersche Giesserei, Frankfurt, 1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   78. Jan Amos Komenský: Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, 1910. 
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                  79. Karel Dyrynk: Emblém labutě pro edice Spolku českých bibliofilů, 1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         80. Karel Dyrynk: Durynkova latinka, Praha, Státní tiskárna, 1929. 


