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1. Úvod  
 

 Můj zájem o československé gramoobaly (neboli obálky gramofonových desek) 50. a 

60. let 20. století trvá od té doby, co jsem si jich poprvé všimla v antikvariátech. Zaujaly mne 

po grafické stránce svou barevností, hravostí a přitom jednoduchostí. Můj zájem o 

gramoobaly narůstal a začala jsem se jim a jejich analýze systematicky věnovat. Mnohé 

gramoobaly však ani nenesly dataci či autorství návrhu. Více mou touhu po informacích 

uspokojily gramoobaly z edice Gramofonový klub, které většinou nesly mnohem více dat. 

Nikde jsem však nenašla ucelený souhrn gramoobalů z této doby. Zjistila jsem, že se v 

podstatě jedná o neprobádané území, o čemž svědčí i zájem, které projevilo o mou práci 

samotné vydavatelství Supraphon.  

 V září 1986 vydal Supraphon své první hudební CD, což předznamenalo počátek konce 

vinylových hudebních nosičů.1 S digitalizací a novými hudebními nosiči (jako CD či MP3 

přehrávače) totiž začal v 90. letech klesat prodej vinylových nosičů, finančně náročných na 

výrobu, a vinyly společně s gramoobaly tak upadly do zapomnění. Po estetické stránce se 

nikdo těmito obaly nezabývá a přitom se v kreativním oddělení hudebního vydavatelství 

Supraphon vystřídalo mnoho talentovaných výtvarníků. Mnozí z nich vystudovali na 

UMPRUM grafiku pod vedením Adolfa Hoffmeistera a tvořili i mimo médium produktové 

grafiky. I proto jsem se rozhodla svou bakalářskou práci věnovat právě gramoobalům a 

vyjasnit tak několik důležitých aspektů, který by se měl člověk uvědomit, když se na takový 

gramoobal podívá.  

 Ve dvacetiletí 1948—1968 docházelo v československé kultuře k řadě zvratů a 

vývojových proměn. Specifickou oblastí byly obaly na gramofonové desky, produkované v té 

době převážně vydavatelstvím Supraphon. V jeho produkci zaujímaly mimořádné místo obaly 

vytvářené pro předplatitele edice Gramofonový klub. Gramofonové desky zde byly chápány 

jako exkluzivní zážitek - ať už sluchový či vizuální. Tato práce si klade za cíl gramoobaly 

v tomto daném období zmapovat a následně analyzovat jejich grafickou a polygrafickou 

úroveň v naznačeném kontextu jednak představ o aktuální výtvarné hodnotě a jednak v 

kontextu západní vydavatelské praxe. 

 Práce, vedená jako diskurz kulturní politiky, dějin umění a sémiotiky, se nejprve zaměří 

na politicko-kulturní kontext, ve kterém gramoobaly vznikaly. Podíváme se tedy jak na 

politický, tak i kulturní vývoj Československa v období 1948-1968. Měli bychom zde 

                                                
1 SUPRAPHON. Historie společnosti - Supraphon.cz [online] © Supraphon 2015. [cit. 2015-06-16] Dostupné z: 
http://www.supraphon.cz/historie-spolecnosti/ 
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očekávat určitý myšlenkový přelom spojený s uvolňovacími tendencemi v politické oblasti. 

Práce se dále bude věnovat Světové výstavě, která se v roce 1958 odehrála v Bruselu. 

Záměrem je zjistit, jaký vlastně měla tato výstava význam pro československé umění a 

grafické trendy. Teprve poté, co si ujasníme toto politicko-kulturní východisko, se podíváme 

podrobněji na československý gramofonový průmysl a gramoobal jako takový. V této části by 

nám práce měla nastínit, v jakých podmínkách gramoobaly vlastně vznikaly a co v té době 

reprezentovaly. Ze získaných informací bychom následovně měli být schopni provést vizuální 

analýzu vybraných gramoobalů a pokusit se na nich najít sémiotickou analýzou znaky typické 

pro grafické trendy své doby.  

 

 

2. Československo 1948-1968 

 Gramoobaly, kterým se tato studie věnuje, vznikaly v kontextu politicko-kulturních 

změn, jejichž vliv je nepochybný. Je tedy zcela na místě se pro pochopení a analýzu 

gramoobalů těmito procesy zabývat a vyjasnit si je. 

 

2.1 Náčrt politického vývoje Československa 

 Po 2. světové válce se Edvard Beneš vrátil ke svému prezidentskému postu, ale fakticky 

byla veškerá politická moc postupně demokratickou cestou přiznána komunistické straně. Jak 

uvádí Zuzana Lizcová, Československo se vydalo na vlastní nesovětskou cestu k socialismu: 

,,Za souhlasu většiny obyvatelstva byly schváleny radikální transformační kroky, mimo jiné 

nový politický systém (včetně zákazu podstatné části politických stran, nevyjímaje před 

válkou mocné agrárníky), prvky centrálně plánovaného hospodářství či rozsáhlé znárodnění.“ 

Tuto československou cestu k socialismu ovšem ukončil komunistický puč v únoru roku 1948 

a Československo tak bylo podrobeno rázné sovětizaci.2 Po únoru 1948 komunistická strana 

izolovala Československo od svého okolí a ovládla veškeré složky společenského života. 

Prezidentského postu se ujal premiér Klement Gottwald a nastala doba čistek a 

vykonstruovaných procesů, které měly zneškodnit údajné nepřátele strany.  

 V březnu roku 1953 zemřel Josef Stalin a brzy na to i prezident Klement Gottwald. V 

SSSR se moci ujal Nikita Chruščov, který v únoru 1956 svým projevem na XX. sjezdu KSSS 

odsoudil Stalinovu politiku a zahájil tak první vlnu procesů destalinizace. Jak Lizcová uvádí, 

                                                
2 LIZCOVÁ, Zuzana. Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. 1. vyd. V Praze: Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2012. str.38-39 
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po Zápotockém, který nastoupil po Gottwaldově skonu a po čtyřech letech zemřel, se vedení 

strany a státu ujal v roce 1957 Antonín Novotný, ,,jehož vedení se z nových trendů včetně 

přezkoumání politických procesů z 50. let snažilo přebírat jen nezbytné minimum. […] Když 

od vývoje v Československu dala více méně ruce pryč i Moskva, která na XXII. sjezdu KSSS 

v roce 1961 vyhlásila druhou etapu destalinizace a začala uvolňovat napjaté vztahy se 

Západem, byli českoslovenští komunisté v čele s Novotným chtě nechtě nuceni zavést v zemi 

alespoň částečné reformy.”3 Jednalo se především o ekonomické reformy, navržené skupinou 

pod vedením Oty Šika. 

 Novotný se však musel potýkat se zhoršující hospodářskou situací, která mu byla 

dávána za vinu. Od poloviny šedesátých let se proti Novotnému uvnitř KSČ zvedala vlna 

nevole.4 Tato krize vyvrcholila počátkem roku 1968 poté, co se Novotný ,,jen o několik 

měsíců dříve pokusil zpřísnit cenzuru, nechal zakročit proti sjezdu svazu spisovatelů a tvrdě 

rozehnat studentské nepokoje na strahovských kolejích.”5 Lednové odvolání Novotného se 

považuje za počátek tzv. Pražského jara, tedy období politického uvolňování v 

Československu.  

 Po nuceném odchodu Antonína Novotného roku 1968 nastoupil do nejvyšších 

stranických funkcí Alexander Dubček, který se stal představitelem tzv. socialismu s lidskou 

tváří. Lizcová píše, že v březnu 1968 byla v zemi vyhlášena svoboda tisku a projevu a o měsíc 

později byl vyhlášen Akční program KSČ, který hlásal již částečně překonaný koncept 

,,demokratického socialismu”. Vzhledem k tlaku, které vyvolávalo sledování vedení 

,,bratrských” komunistických zemí, byla domácí situace o to víc napjatější. ,,V létě roku 1968, 

kdy vyšel mimo jiné pro konzervativce provokativní manifest Dva tisíce slov6, se pak již 

československému vedení nepodařilo ,,spřátelené” vůdce přesvědčit, že má situaci pod 

kontrolou a většina občanů si nepřeje konec socialismu.”7 

 Vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 celý vývoj situace zastavil, změny se však 

projevovaly až s postupem času. Lizcová uvádí: ,,Jako první se vrátila cenzura, která byla v 

pozměněné podobě obnovena již v září 1968. Nastupující normalizace postihla krutě 

především nezávislá periodika a vedení KSČ po několika měsících pod tlakem Moskvy 

                                                
3 LIZCOVÁ, Zuzana. Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. 1. vyd. V Praze: Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2012. str.40 
4 ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ. Antonín Novotný [online] © 2008 - 2014 Ústav pro 
studium totalitních režimů. [cit. 2015-05-11] Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/antonin-novotny 
5 LIZCOVÁ, Zuzana. Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. 1. vyd. V Praze: Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2012. str.41 
6 jehož autorem je nedávno zesnulý spisovatel Ludvík Vaculík 
7 LIZCOVÁ, Zuzana. Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. 1. vyd. V Praze: Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2012. str.41 
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rezignovalo i na další výdobytky společenského uvolnění. Přechodně sice zůstávala v 

platnosti poměrně liberální ustanovení o cestování do zahraničí, ale i ta měl nový režim záhy 

potřít.”8 

 Politická situace Československa 50. a 60. let byla vskutku proměnlivá. Po roce 1948 

můžeme sledovat státní opresi doléhající na společnost, následovanou mírně uvolňujícími 

destalinizačními procesy, které vyvrcholily vlnou osvobozujících momentů, které ovšem 

následně v důsledku sovětské okupace byly velmi rychle odstraněny.  

 

2.2 Kulturní rámec Československa 

 Politické proměny šly ruku v ruce s měnícími se mechanismy státní kulturní politiky a 

vzhledem k tomu, že tato práce pokládá gramoobaly za produktový výtvor umělecké hodnoty, 

je třeba se věnovat i kulturnímu vývoji v Československu 50. a 60. let. 

 Po komunistickém puči v roce 1948 se kultura měla stát nástrojem legitimizujícím 

komunistickou moc a nástrojem propagace. Lizcová uvádí, že v rámci této ,,kulturní 

revoluce”, bylo zapotřebí vytvořit nový systém, který by se stal pomocníkem strany a 

dekorací režimu: ,,K vytvoření ,,nové kultury” bylo především nutné přerušit kontinuitu té 

stávající, vyvázat ji z mezinárodního kontextu, reinterpretovat dosavadní měřítka a prosadit 

nové obsahy. V praxi to pro kulturní sféru znamenalo především cenzuru, rozsáhlé personální 

čistky (včetně emigrací a zatýkání), potlačení všech nezávislých institucí a spolků, pacifikaci 

vysokých škol, plošné znárodnění (zrušení soukromých divadel, nakladatelství, galerií, ale i 

ovládnutí celého filmového a polygrafického průmyslu), zákaz moderního výtvarného umění 

a jazzu, všech nepohodlných periodik či odstranění ,,nevhodných” svazků z veřejných 

knihoven.”9 Jindřich Chalupecký, teoretik, kritik, esejista a historik umění o této době 

poznamenává: ,,Komunističtí politikové se obraceli na umělce zpočátku dosti drsně. Umění 

mělo být především, jak se říkalo, pro lid, tedy zůstávat při konvenci umění deskriptivního a 

narativního, při tzv. realistické formě. Tato forma se ustálila během druhé poloviny minulého 

století (tj. 19. století, pozn. aut.) mezi konzervativními umělci, a tam se tedy měli moderní 

umělci vrátit.” 10  Chalupecký zde odkazuje na socialistický realismus - umělecký styl 

pocházející ze Sovětského svazu, který se tak měl stát oficiálním státním stylem uměleckých 

děl.  

 Stalinova smrt a následný proces destalinizace v letech 1953 až 1956 sice znamenal 
                                                
8 tamtéž 
9 LIZCOVÁ, Zuzana. Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. 1. vyd. V Praze: Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2012. str.42 
10 CHALUPECKÝ, Jindřich. Nové umění v Čechách. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. str.24 
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mírné uvolnění v rámci hospodářství, ale v kulturní sféře se toto projevovalo minimálně. 

Věčný boj mezi státníkem a umělcem nakonec vyústil v jakýsi kompromis. Chalupecký 

upřesňuje: ,,Byl rehabilitován impresionismus a volná malba fauvistického rázu. V sochařství 

bylo dokonce vítáno plastické zjednodušení, nikoli však plastická deformace. V klatbě zůstal 

abstraktivismus a surrealismus; obojí bylo vyloženo jako umění nepřátelské realitě, úpadkové 

a buržoazní. […] O socialistickém realismu se dál mluvilo, ale ta slova neměla od počátku 

žádný jasný význam, a ten se časem ještě dál rozmýval do nezřetelnosti.“11  

 XX. Sjezd KSSS v únoru 1956 představil novou sovětskou doktrínu o soutěžení kultur, 

což navodilo v kulturní sféře určitou pozitivní atmosféru. Liberalizace kulturní sféry tak 

opatrně začala v roce 1956 a za určitý zlom lze považovat i československou účast na 

bruselské Světové výstavě Expo ‘58 v roce 1958. Lizcová uvádí, že pro mnoho ze 

zúčastněných vědců a umělců toto předznamenalo i určitou ochranu před státním aparátem a 

především možnost vycestovat na Západ.  

 Nicméně jak sama uvádí, ,,režimu na rozdíl od roku 1948 chybělo budovatelské nadšení 

podstatné části inteligence. V jejich řadách převažoval spíše kritický pohled na dosavadní 

socialistickou produkci a touha po zásadní revizi kulturní politiky.” 12  I Chalupecký 

vysvětluje, že přelom 50. a 60. let byl dotknut kontinuálním bojem o svobodu uměleckého 

projevu, který nakonec vyústil v to, že v roce 1964 byl Adolf Hoffmeister zvolen do čela 

Svazu československých výtvarných umělců. Chalupecký tento moment popisuje takto: ,,[…] 

tlak pokračoval, něco se zakázalo, něco povolilo, a nevůle jen přibývalo. Koncem roku 1964 

došlo ve Svazu k volbám, a tu se najednou ukázalo, že proti dosavadnímu vedení nejsou jen ti 

mladí se svými radikálními uměleckými názory, kdekomu bylo stejně protivné, když se mu 

pořád někdo chtěl plést do práce. Bylo zvoleno docela nové vedení. Do čela se dostal starý 

komunista a starý obhájce moderního umění Adolf Hoffmeister a v předsednictvu byli 

především zástupci mladé či vlastně už střední generace. Umělci v Čechách mohli nyní 

plných pět let svobodně vystavovat a publikovat.”13 

 Státní kulturní politika po únorovém puči 1948 nasadila v zemi umělecký styl 

socialistického realismu, který ovšem budil vlnu nevole ze strany umělců. Po ustavičném 

,,zápasení“ došlo k některým kompromisům, které daly prostor mírné svobodě tvorby. 

Podívejme se blíže, v čem byl tento styl důležitý pro státní kulturní politiku a jaký měl 

význam pro československé umění.  
                                                
11 CHALUPECKÝ, Jindřich. Nové umění v Čechách. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. str.25 
12 LIZCOVÁ, Zuzana. Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. 1. vyd. V Praze: Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2012. str.46 
13 CHALUPECKÝ, Jindřich. Nové umění v Čechách. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. str.27 
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3. Socialistický realismus 

 

3.1 Vznik a význam 

 Po únoru 1948 byl stranickou nomenklaturou prosazován umělecký styl socialistického 

realismu (zkráceně sorela nebo socreál), který vznikl z potřeby zatlačení předešlého 

,,avantgardního (či řečeno tehdejším jazykem moci ,buržoazního‘) vzorce umění, určeného ve 

svých nejvýraznějších projevech pro relativně úzký okruh recipientů, a nastal proces širokého 

zlidovění a kolektivizace umělecké tvorby, její regulace prostřednictvím moci a s tím 

související centralizace a institucionální organizace.” Lizcová také uvádí, že toto převzetí 

sorely jako vzoru ideálního uměleckého výrazu je demonstrativním přiznáním poslušnosti 

vůči Sovětskému svazu, odkud tento směr pocházel.14 

 Výraz socialistický realismus poprvé použil Ivan Gronský v roce 1932 v časopise 

Literaturnaja gazeta. Za teoretika sorely se považuje Andrej Ždanov, který tento styl v roce 

1934 také velmi abstraktně definoval: ,,…pravdivost a historická konkretnost uměleckého 

zobrazení se musí pojit s úkolem ideového přetvoření a výchovy pracujících lidí v duchu 

socialismu. Taková methoda krásné literatury je tím, co nazýváme methodou socialistického 

realismu.”15  

 Sorela tak neměla jasně vymezený program, jelikož byla definována spíše obecnými 

programovými prohlášeními, plnými ,,abstraktních kritérií a norem, které se více či méně 

úspěšně snažily přeložit jazyk politiky do jazyka estetiky a umění.”16 Současní umělci byli tak 

postaveni před ideál ideologického umění, jehož sovětská doktrína byla již dvacet let stará. 

Teoretikům tedy nezbývalo ,,nic jiného, než opakovat a parafrázovat dávno vyřčené teze” a 

umělci byli ,,nuceni plnit předem jasně danou strukturu, tematický okruh a používat poměrně 

přesně určené výrazové prostředky, a tak se ze dne na den oprostit od výdobytků avantgard 

dvacátých a třicátých let.”17 

 

                                                
14 Sorela: webové centrum výzkumu literatury a umění československého socialistického realismu [online]. 
[Praha: Ústav české literatury a literární vědy FF UK, 2006] [cit. 2015-05-22] Dostupné z: 
http://cl.ff.cuni.cz/sorela/mytologizace01.htm 
15 ŽDANOV, A.: O umění. Orbis, Praha 1950. s. 11-22 
16 Sorela: webové centrum výzkumu literatury a umění československého socialistického realismu [online]. 
[Praha: Ústav české literatury a literární vědy FF UK, 2006] [cit. 2015-05-22] Dostupné z: 
http://cl.ff.cuni.cz/sorela/mytologizace01.htm 
17 tamtéž 
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3.2. Realita - uplatnění  

 ,,Zpočátku […] se komunistický režim snažil ještě taktizovat, neprosazovat socialistický 

realismus zcela autoritativně a tlumit radikály. K zostření poměrů došlo však vzápětí pod 

vlivem studené války,” říká Lizcová.18 Komunistická moc chtěla umění, které by bylo 

angažované a které by přinášelo užitek celé socialistické společnosti. Jak říká Chalupecký, 

problém nebyl přímo v myšlence socialismu. O potřebě socialismu byla v té době přesvědčena 

většina národa. Problém byl však v tom, že socialistický realismus nevznikl autonomně a 

přirozeným vývojem v Československém prostředí, ale ,,byl importován dopodrobna hotový 

ze Sovětského svazu a vložen na zemi, která byla historicky i sociálně dalekosáhle odlišná. 

Nadto nabyl socialismus právě tehdy v Sovětském svazu té podoby, kterou mu vtiskl Stalin a 

kterou jeho následovníci měli brzo označit jako deformovanou.”19  

 Chalupecký celkově o tomto paradoxu poznamenává: ,,Byli jsme socialisty a mezi 

Západem a Východem jsme volili Východ. Ne bez pochybností. Ale důvěřovali jsme, že k 

socialistickému zřízení dojde i v západní Evropě a že s touto oporou dokážeme se pokusit o 

jinou společenskou koncepci, než byla ta sovětská. Náš pokus obránit svou původní myšlenku 

rychle ztroskotal. Doufali jsme ve velké osvobození lidských iniciativ. Místo toho 

profesionální politici nám představili socialismus jako myšlenkovou a uměleckou uniformitu. 

Někteří se přizpůsobili, někteří to nedokázali. Bylo to tvrdé probuzení z dogmatických dřímot, 

ale bylo prospěšné.”20 

 

3.3 Kritika socialistického realismu 

 Československý veleúspěch na světové výstavě v Bruselu Expo ‘58, kterému se budu 

více věnovat v další části, naznačoval již v té době určitý myšlenkový odklon od 

socialistického realismu. Knapík ve svém Pokusu o charakteristiku socialistického životního 

stylu vykresluje rozpor mezi ,,zastánci návratu k lidovým tradicím a příznivci modernismu, 

velmi často čerpajícími z tradic meziválečné avantgardy. Modernisté se chtěli opřít především 

o nová zjištění vědy a zároveň byli otevřenější i vůči přijímání určitých trendů ze Západu. 

Tradicionalisté se naopak halasně přihlašovali k slovanství. Boj o rozsah přejímání lidových 

tradic proběhl například v oblasti výživy, odívání nebo nábytkářské tvorby. V druhé polovině 

padesátých let modernisté dokázali prakticky ovládnout veřejný diskurz. Za jejich symbolické 

vítězství lze považovat úspěšnou československou expozici na Expo ‘58 v Bruselu. V 
                                                
18 LIZCOVÁ, Zuzana. Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. 1. vyd. V Praze: Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2012. str.43 
19 CHALUPECKÝ, Jindřich. Nové umění v Čechách. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. str.23 
20 CHALUPECKÝ, Jindřich, Obhajoba umění 1934-1948. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1991.str8 
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domácích podmínkách modernismus organizoval mohutné kampaně proti kýči. Hlavní nápor 

směřoval proti přežitkům vycházejícím z měšťanských tradic 19. století, ale zapomenut nebyl 

ani ,,pseudolidový kýč”.”21 

 Na XII. Sjezdu KSČ v roce 1962 byla tato kritika socialistického realismu mírně, ale 

oficiálně vyřčena. Miloslav Brůžek uvádí: ,,V otázkách socialistické tvorby zůstává usnesení 

XII. sjezdu KSČ u nevyhraněných formulací, zdůrazňujících potřebu děl, která ,,umělecky 

přesvědčivě zobrazí dynamiku současného života, obohatí duchovní život člověka, aby 

bytostně prožíval současnost a aktivně bojoval za komunistickou budoucnost. Takové umění 

vylučuje schematismus, prostřednost a konzervatismus. V tomto smyslu mají umělci hledat a 

uplatňovat nové cesty a tvůrčí postupy.”“22 

 Moderní umění se tak mohlo začít více prosazovat. Lizcová uvádí, že se v těchto letech 

počala rozvíjet ,,co nejužší kulturní výměna se Západem, veřejnou diskuzi rozdmýchávaly 

významné zahraniční návštěvy (např. Jeana-Paula Sartra a Simone de Bauvoirové v roce 

1963). Stále více českých vědců a umělců vyjíždělo na zahraniční stáže do západních zemí.”23 

Tyto rozvíjející se zahraniční styky v 60. letech zřejmě podpořil i pozitivní příklad, jakým 

byla Světová výstava v Bruselu Expo ’58. 

  

 

4. Bruselská Světová výstava Expo ‘58 

 Československá účast na světové výstavě v Bruselu a úspěchy, které sklidila, bývají 

doposud připomínány a oslavovány. Z expozice vzešel tzv. bruselský styl, který v jistém 

smyslu charakterizoval grafické trendy následujícího desetiletí. Pro pochopení gramoobalů je 

tedy nezbytné podívat se na tento styl blíže.  

 

4.1 Československá reprezentace a její vítězství 

  Roku 1954 obdrželo Československo nabídku zúčastnit se Světové výstavy v Bruselu. 

Vládní usnesení z října 1955 pak československou účast potvrdilo. Světová výstava, jejímž 

ústředním tématem bylo Člověk - sblížení a vzájemné porozumění všech států světa, měla 

neobyčejný politický a hospodářský význam. Přes veškeré mírové poselství, které neslo heslo 

„Bilance světa pro svět lidštější“, bylo totiž jasné, že výstava se stane poměřováním sil mezi 

                                                
21 KNAPÍK, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: 
Academia, 2011. Sv.1. str.56 
22 BRŮŽEK, Miloslav. Kultura v politických zápasech: 1921-1986. Praha: Univerzita Karlova, 1989. str129-130 
23 LIZCOVÁ, Zuzana. Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. 1. vyd. V Praze: Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2012. str.49 
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kapitalistickým a socialistickým blokem. Východní blok reprezentoval pouze Sovětský svaz, 

Československo a Maďarsko. Výstavu, která proběhla od dubna do října 1958, nakonec 

navštívilo 42 miliónu návštěvníků, z toho 6 miliónu návštěvníků navštívilo Československý 

pavilon. K tomu, aby výstava byla opravdu světová, ovšem výstavě chyběly dva nejdůležitější 

zástupci asijského světa - Čínská lidová republika a Indie.24 

 Do role ústředního libretisty československé expozice byl vybrán spisovatel, výtvarník a 

diplomat Adolf Hoffmeister. Ten ovšem z důvodu pracovní vytíženosti z libreta dokončil jen 

jeho hrubý návrh společně s režisérem Milanem Tichým a dále se příprav ujal ústřední 

scénárista Jindřich Santar. Stavby československého pavilonu se ujali architekti František 

Cubra, Zdeněk Pokorný a František Hrubý, kteří celý pavilon koncipovali v duchu 

umírněného modernismu. Československá expozice byla nazvána Jeden den v Československu 

a byla rozdělena do tří částí - Práce, Odpočinek a Kultura. Expozice nabízela vše od 

strojírenství, zemědělství po předměty spotřebního zboží a řemesla.25 Adolf Hoffmeister 

nedoporučoval zařadit do československé expozice samostatnou výstavu výtvarného umění. 

Své rozhodnutí argumentoval tím, že soudobé výtvarné umění se ještě hledá a ,,…je v rozporu 

s koncepcí západní a vyvolalo by nepříznivé kritiky.” Chtěl dosáhnout toho, aby se soudobá 

československá výtvarná díla prolínala s architekturou.26 

 Československý pavilon dosáhl velkolepého úspěchu a byl ,,oceňován snad ze všech 

možných hledisek - nápadité architektonické řešení, progresivní konstrukce, bohatá expozice. 

K tomu dvě novinky v oboru vizuální prezentace - polyekrán, tedy na několika plátnech 

různých tvarů a velikostí současně promítané filmy. A především Laterna Magika, unikátní 

scénické představení.” Pavilon a vystavené exponáty byly oceněny Zlatou hvězdou Světové 

výstavy - získaly celkem 56 Velkých cen, 47 čestných diplomů, 36 zlatých medailí, 17 

stříbrných a 14 bronzových medailí.27 

 

4.2 Bruselský styl a význam pro československé umění 

 Československá účast na světové výstavě představovala také možnost představit se v 

lepším světle jako vzorný socialistický stát oplývající pracovitým lidem a nádherným 

                                                
24 Expo 58 v číslech a faktech: doklady a dokumentace o úspěších zemí tábora míru na Světové výstavě v 
Bruselu. Praha: Čs. obchodní komora, 1959. str.4-5 
25 KNAPÍK, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: 
Academia, 2011. Sv.1. str.303-304 
26 BENEŠOVÁ, Emilie a ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. EXPO '58: příběh československé účasti na Světové výstavě 
v Bruselu. Vyd. 1. Praha: Národní archiv, 2008 
27 SEDLÁKOVÁ. Radomíra, VÁŇA, Radek. Život v rytmu atomu: výstava věnovaná 40. výročí československé 
účasti na Světové výstavě EXPO '58 v Bruselu: Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného 
umění,V Praze: Národní galerie, 1998 
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kulturním dědictvím. Byla to možnost reprezentovat sovětský blok a ukázat tak všechny 

úspěchy socialistického budování a socialismu vůbec.28 Státní kulturní politika tak dala slovo 

i mírnému modernismu, za účelem zalíbení se západní kritice.  

 

 Jak k takovému modernistickému stylu českoslovenští výtvarníci a umělci vlastně došli 

popisuje Sedláková a Váňa: ,,Aktuální proudy našeho umění byly na konci padesátých let 

jednoznačně velkoměstské. Nejpřirozenější bylo proto navázání na civilistní poetiku Skupiny 

42 a její, Jindřichem Chalupeckým definovaný mýtus moderního města. Umělci okruhu 

skupiny ještě po válce předznamenali budoucí vývoj, avšak pozdější práce některých z nich se 

ubírala jinudy. Rozvádění tohoto impulsu často nedosahovalo původní autenticity a vyznívalo 

spíš dekorativně. Celkově převládaly impresivní snahy o zachycení každodenního ruchu.“ 29 

 Sedláková a Váňa dále vysvětlují, že vedle toho se výrazně prosazovaly pokusy o 

přeměnu smyslového zážitku: „Na jedné straně tak impresivní lyriku vytlačovaly expresivní 

tendence chápané jako východisko k životu a umělecké pravdě, na straně druhé to byl určitý 

modernisticky stylizovaný dekorativismus, který ,,infikoval” i velmi vážně a nečasově míněné 

úsilí. Ten spolu s novým uměleckým oborem, výstavnictvím, způsobil, že se tato cesta za 

divákem natolik rozmohla, že v roce 1960 mohl Miroslav Lamač konstatovat, že ,,téměř 

všichni vystupňovávají v poslední době barevnost, zjednodušují ať již plošně či lineárně. 

Všichni cítí, že cíl je tvárná nadsázka, lapidární, zkratkovitá, napjatá. A dáte-li si v duchu 

jejich obrazy vedle sebe, dostanete mocnou polyfonii barev, z šedi prvních přehlídek dobraly 

se tyto dnešní snahy k barevnosti optimistické, živelné, jásavé.”30 

 

 Bruselský styl, který se díky světové výstavě stal senzací, byl charakterizovaný 

,,odlehčeností, využíváním nepravidelných geometrických tvarů, křivek a diagonál, 

pestrobarevností i používáním nových hmot” v nejrůznějších oblastech od bytového interiéru, 

typografie, průmyslového designu a sklářství až po aranžérství. 31  Bruselský styl taky 

naznačoval oblibu ve svébytné abstraktní tvary a dekory, zvláštní geometrické obrazce na 

                                                
28 BENEŠOVÁ, Emilie a ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. EXPO '58: příběh československé účasti na Světové výstavě 
v Bruselu. Vyd. 1. Praha: Národní archiv, 2008 
29 SEDLÁKOVÁ. Radomíra, VÁŇA, Radek. Život v rytmu atomu: výstava věnovaná 40. výročí československé 
účasti na Světové výstavě EXPO '58 v Bruselu: Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného 
umění,V Praze: Národní galerie, 1998 
30 SEDLÁKOVÁ. Radomíra, VÁŇA, Radek. Život v rytmu atomu: výstava věnovaná 40. výročí československé 
účasti na Světové výstavě EXPO '58 v Bruselu: Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného 
umění,V Praze: Národní galerie, 1998 
31 KNAPÍK, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: 
Academia, 2011. Sv.1. str.305 
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stěnách (šikmo vedené linky a trojúhelníkové tvary), odpovídající tvarování nábytku. ,,Tyto 

znaky, původně vytvořené předními výtvarníky a architekty se postupně začaly objevovat na 

mnoha dalších místech, přitom bohužel s postupně klesající úrovní, ,,bruselský” styl nejprve 

zlidověl, ovšem zároveň velmi rychle zdevalvoval do bezobsažných klišé. I díky tomu byl na 

sklonku 60. let odmítán, stal se symbolem pokleslého vkusu, provincionální zastydlosti.”32  

 Světovou výstavu navštívilo několik tisíc turistů z Československa, což pro svou dobu 

naznačovalo značné rozšíření obzoru. Podle Knapíka bruselská expozice ,,na jedné straně 

dovršovala úspěšné tažení českého modernismu navazujícího v mnohém na levicovou 

meziválečnou avantgardu, na straně druhé představovala nový impulz pro jeho prosazování v 

českém prostředí.”33  

 

 

5. Československý gramofonový průmysl 

 Raná šedesátá dala přednost utopii vědecko-technické revoluce před stalinskou fantazií 

komunistického ráje manuálních prací. 34  Měli bychom se tedy podívat, zda se tento 

modernistický trend projevoval i v produktové grafice a to přímo na gramoobalech hudebního 

vydavatelství Supraphon.  

 

5.1 Supraphon a Gramofonový klub 

 První gramofonové desky dovezla z Berlína pražská firma Gustava Sušického v roce 

1928. Mezi léty 1929-1939 se začaly u nás vyrábět a prodávat i desky s českým repertoárem. 

Vznikla první lisovna desek a na trhu se objevily nové vydavatelské značky jako Parlophon, 

Odeon, ale především německý Ultraphon. Po bankrotu firmy Ultraphon odkoupila ochranou 

známku československá firma Ravitas a Ultraphon se tak stal československou značkou. V 

roce 1946 došlo k procesu znárodnění, díky kterému se značky Ultraphon a Esta dostaly pod 

jednu střechu Státních gramofonových závodů, které kontrolovaly celý proces od výroby, 

nahrávání až po distribuci.35 Knapík se k tématu vyjadřuje takto: ,,Už od roku 1949 se na 

gramofonových deskách začal projevovat poúnorový kulturněpolitický kurz; mj. vznikly 

                                                
32 SEDLÁKOVÁ, Radomíra, VÁŇA, Radek. Život v rytmu atomu: výstava věnovaná 40. výročí československé 
účasti na Světové výstavě EXPO '58 v Bruselu: Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného 
umění,V Praze: Národní galerie, 1998 
33 KNAPÍK, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: 
Academia, 2011. Sv.1. str.305 
34 JAREŠ, J., SPURNÝ, M., VOLNÁ, K. a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2: Učitelé a studenti Filozofické fakulty 
UK v období normalizace. Praha: Univerzita Karlova, 2012, str.23  
35 SUPRAPHON. Historie společnosti - Supraphon.cz [online] © Supraphon 2015. [cit. 2015-05-30] Dostupné z: 
http://www.supraphon.cz/historie-spolecnosti/ 
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zvláštní edice nahrávek významných klasiků české hudby (Národní diskotéka), soubory 

politických projevů, edice Armádní diskotéka nebo nahrávky pro účastníky Lidových kurzů 

ruštiny. Výběr nahrávek sledovala z kulturněpolitického hlediska tzv. Gramofonová rada. 

Gramofonové závody […] vytvořily model dvou hlavních subjektů: národního podniku 

Ultraphonu (závod tuzemské distribuce do roku 1953) a Supraphonu (exportní závod, který 

reprezentovala obchodní známka ,,lev s lyrou”). Tato struktura fungovala až do roku 1961, 

kdy se Gramofonové závody spojily s hudebním odborem Státního nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění. Vydávání desek […] se tak sloučilo s vydáváním hudebnin a 

oddělilo se od jejich výroby. Od roku 1967 Státní vydavatelství vystupovalo už pod 

jednotným názvem Supraphon.”36  

 Roku 1957 byl založen Gramofonový klub, který byl organizován subskripčně. Ten 

v podstatě sloužil ke zjišťování počtu zájemců, objednavatelů, ale především k regulaci 

distribuce. Členové klubu měli nárok na rozličné limitované edice a jiné výhody jako např. 

vstupenky či pozvánky na kulturní akce.37 Pod hlavičkou Gramofonového klubu vycházely i 

různé licenční desky. Miroslav Vaněk upřesňuje: ,,Jistým specifikem socialistického 

hudebního trhu byla licenční alba. Licenční album byl buď řadovou LP deskou příslušného 

interpreta nebo skupiny, které v licenci převzaly dvě ze čtyř československých 

gramofonových firem a vydaly je v Československu, případně v dalších zemích 

socialistického bloku, nebo kompilace z nahrávek téhož, které pocházely z více alb nebo 

singlů. Kromě těchto nahrávek se samozřejmě objevovaly i kompilace nahrávek více 

interpretů zaměřené na určitý žánr nebo styl. [...] S licenčními deskami je neodmyslitelně 

spjat ještě jeden dobový termín, a to Gramofonový klub.” 38  Gramofonový klub byl 

exkluzivním vydavatelským počinem, který měl svým posluchačům zaručit prvotřídní zážitek 

jak na poli sluchovém, tak vizuálním.  

 

5.2 Zahraniční spolupráce 

 I skrze železnou oponu, která omezovala mezinárodní styky i v gramofonovém 

průmyslu, se Svaz gramofonových závodů snažil navazovat spolupráci se zahraničními 

hudebními vydavatelstvími. Vítězslav Dam, pracovník licenčního oddělení Státního 

hudebního vydavatelství n.p. (dále jen SHV), vysvětluje v měsíčníku Gramorevue celý 
                                                
36 KNAPÍK, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: 
Academia, 2011. Sv.1. str.341-342 
37 KNAPÍK, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: 
Academia, 2011. Sv.1. str.343-344 
38 VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock'n'roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-
1989. Praha: Academia, 2010 str.171 
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koncept této zahraniční kooperace: ,,Předním a čestným úkolem Státního hudebního 

vydavatelství musí být a je to, aby vydávalo a v dostatečných počtech výtisků rozšiřovalo 

doma i za hranicemi díla hudebních klasiků i soudobých skladatelů naší země. Zahraniční 

distribuci své produkce hudebnin i ostatních svých hudebních publikací neprovádí SHV 

ovšem přímo, nýbrž vzhledem k celostátní organizaci čs. zahraničního obchodu - 

prostřednictvím a v úzké spolupráci s podnikem zahraničního obchodu Artia. Pro export jsou 

dokonce vydávány některé publikace, které na našem domácím trhu nejsou známy buď vůbec 

(např. jazykové mutace vokálních děl), nebo alespoň nikoliv v té podobě, v jaké jsou 

vyváženy do zahraničí. […] Důležitou formou mezinárodní spolupráce SHV jsou společná 

vydání tzv. koedice. Jejich výrobou lze docílit jednak ekonomických úspor, jednak - a to je 

snad ještě důležitější - je tak dosahováno toho, že pod firemním označením zavedených 

zahraničních nakladatelství a ve větších nákladech jsou díla našich skladatelů přibližována 

zahraničním trhům a jejich publiku více, než by to bylo možné pouhým vývozem jednotlivých 

výtisků či menších množství.”39 

 Do roku 1966 tato spolupráce představovala především kooperaci mezi zeměmi 

sovětského bloku. V měsíčníku Gramorevue tyto novinky vždy neopomněli ohlásit: ,,V rámci 

rozšiřování katalogu gramofonových desek ze všech oborů byla dána do celé sítě prodejen 

Supraphon nová velká zásilka desek z dovozu. Především jsou to desky z NDR značek Amiga 

a Eterna. […] Kromě toho byla uvedena na náš trh série desek rumunské výroby značky 

Electrecord.”40 Od roku 1966 pak můžeme zaznamenat určitý rozvoj v oblasti zahraniční 

spolupráci, která šla i mimo sovětský blok a která by mohl být považován za určitý symptom 

tehdejšího společensko-kulturního uvolňování: ,,Tak jako v celém našem vnitřním trhu se 

stále zvyšuje podíl dováženého zboží, tak pozadu nezůstává ani gramofonový obor. Na našem 

trhu jsou v celé síti prodejen Supraphon k dostání již řadu let vybrané desky z produkce 

sovětské, polské, bulharské, rumunské, NDR i z Kuby. […] V posledním čase se podstatně 

rozšířil katalog dovážených desek o vynikající nahrávky anglické značky Decca […] 

Současně s deskami značky Decca byly uvedeny desky, vyrobené v SAR, které přinesly 

významné nahrávky z licence americké značky Victor. […] Nejnověji přicházejí na náš trh 

desky jugoslávské výroby, které přinášejí nahrávky z licence další světové značky Philips.”41 

V ročence nazvané Co přinese Supraphon 1967 pak Supraphon nastiňuje významnou 

spolupráci s Columbia Records, kde Supraphon exportoval desky pod hlavičkou edice 

                                                
39 Gramorevue. Praha: Orbis pictus, 1966. r.2,č.4, s.3 
40 Gramorevue. Praha: Orbis pictus, 1965. r.1,č.10, s.4 
41 Gramorevue. Praha: Orbis pictus, 1966. r.2,č.9., s.3 
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Crossroads: ,,Novým rysem edice 1967 bude zajisté realizace smlouvy, uzavřené v uplynulém 

roce s nejvýznačnějšími světovými značkami: Columbií (USA) a Deutsche 

Grammophongeselschaft (NSR). Oba tito partneři Supraphonu budou jednak požadovat a 

přejímat stále nové a nové nahrávky Supraphonu (zejména Columbia, která přejímá téměř 

celý náš repertoár a navíc objednává realizaci nahrávek ve studiích Supraphonu), jednak 

budou podle znění smlouvy požadovat uvádění svých nahrávek na československý trh.”42 

 V průběhu 60. let se československý gramofonový trh průběžně otevíral zahraniční 

spolupráci, a to i se zeměmi kapitalistického bloku. Ať už tato spolupráce měla propagační 

nebo komerční účel, nelze pochybovat nad vlivem, který tyto exportní desky mohly vyvolat 

za hranicemi. I proto byla věnována zvláštní pozornost gramoobalům určeným pro export.  

  

 

6. Gramoobal 

 Nyní se podíváme obecněji na gramoobal, tedy předmět naší budoucí sémiotické 

analýzy. Je třeba si nejprve vyjasnit, jaké funkce charakterizují gramoobal jako takový a za 

jakých podmínkách se v období 1948-1968 vyráběl.  

 

6.1 Funkce 

 Za gramoobal je považována jakákoli hladká papírová obálka, která funguje jako 

pouzdro pro gramofonovou desku. Hlavní funkcí gramoobalu je tedy funkce ochranná. 

Hladká papírová obálka má především za úkol chránit vinylový nosič před poškozením 

drážek. Správný produktový obal by také měl být schopen reprezentovat to, co v sobě 

uchovává a informovat tak o svém vnitřku. Měl by tedy mít určitou funkci informační. Zde 

ovšem můžeme narazit na určitý problém tzv. univerzálů. Univerzál je gramoobal, který byl 

vyroben za účelem ochrany obálky, ale z ekonomických a polygrafických důvodů neobsahuje 

žádné informace o desce, kterou v sobě nosí. Univerzál tak může být použit na jakoukoliv 

hudební desku, i vzhledem k tomu, že vydání desky není omezeno výrobou individuálního 

gramoobalu. Při svém zkoumání gramoobalů vydavatelství Supraphon jsem bohužel zjistila, 

že je prakticky nemožné zjistit autorství návrhu gramoobalu, pokud není vyloženě uvedeno na 

obálce. Prakticky tedy není jiná možnost jak získat informace o dataci či autorovi návrhu 

univerzálů než osobní svědectví některého ze žijících pracovníků výtvarného oddělení 

propagace SHV. Mohlo by to být velmi zajímavé téma pro další práci. Produktový obal jako 

                                                
42 Gramorevue. Praha: Orbis pictus, 1967. r.3,č.1, s.2 
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takový musí také zaujmout zákazníka, což mělo především na starost výtvarné oddělení 

propagace SHV. Člověk, který si koupil v 50. a 60. letech desku vydavatelství Supraphon si 

také koupil hodnoty umělecké a intelektuální. V rukou propagandy se obal může přeměnit pak 

v nástroj vzdělávání, jak se také o tom zmiňuje Vaněk. Gramofonová deska se na přelomu 

padesátých a šedesátých let oficiálně stala spolu s veřejnými sdělovacími prostředky ,,jednou 

z možností estetické výchovy člověka a zároveň prostředkem k jeho formování v duchu 

marxisticko-leninského světového názoru.”43 

 

6.2. Polygrafické možnosti 

 Obchodní náměstek podnikového ředitele Supraphon Miloslav Pavlovský v roce 1968 

bilancoval následovně: ,,V roce 1967 bylo vydáno 579 novinkových titulů, tj. o 23 více než v 

roce předchozím [...] též 26 snímků nahrávek pořízených v zahraničí, oproti 3 nahrávkám z r. 

1966. […] Pokrok byl zaznamenán i v obalové technice. V roce 1966 bylo vydáno 71 titulů 

individuálních obalů v nákladu 545 100 kusů. V roce 1967 bylo to již 113 titulů v úhrnném 

nákladu 3 234 000 kusů, kromě edic v Gramofonovém klubu." 44  Výroba takzvaných 

univerzálů byla ještě v první polovině 60. let 20. století jednoduchým řešením na omezené 

možnosti, které nabízel tehdejší polygrafický průmysl. V různých číslech měsíčníku 

Gramorevue se o tomto problému Supraphon zmiňuje: ,,Od r. 1965 je věnována obalové 

technice gramodesek vedením podniku mimořádná péče. Toto úsilí se projevuje stálým 

zvyšováním počtů individuálních a žánrových gramoobalů a snižováním univerzálních obalů 

pro jednotlivé gramofonové desky. Do roku 1965 bylo jen několik individuálních obalů, 

mimo edici Gramofonového klubu. Na rozhraní roku 65/66 bylo dodáno do naší distribuční 

sítě nových 80 individuálních obalů, během roku 1966 to bylo dalších cca 50 různých obalů. 

Pro rok 1967 připravujeme [...] rozšíření individuálních a žánrových gramoobalů o dalších 90 

titulů. Větší rozšíření počtu těchto gramoobalů nám bohužel nedovoluje výrobní kapacita 

polygrafických podniků a malé množství a kvalita potřebného papíru - kartonu, určeného pro 

tuzemský trh” 45  Nejzajímavějším příspěvkem na toto téma se zdá být apel všem 

československým tiskárnám s žádostí o pomoc. Zde se říká, že na rok 1968 se připravilo více 

než 250 nových individuálních obalů, nicméně Supraphon stále nemá zajištěno cca 130 titulů, 

tj. 32 tun ilustračního kartonu 200-250 g/m2: ,,Musíme stále a stále balit naše desky, které 

získávají v celém světě vysoká uznání za svoji kvalitu nahrávek a technickou kvalitu, jen do 
                                                
43 VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock'n'roll?: hudební alternativa v komunistickém 
Československu 1956-1989. Praha: Academia, 2010 str.174-175 
44 Gramorevue. Praha: Orbis pictus, 1968. r.4,č.1, s.1 
45 Gramorevue. Praha: Orbis pictus, 1967. r.3,č.3, s.3 
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univerzálních, nic neříkajících obalů? Proč se stále na všech stupních řízení v denním tisku 

atd. apeluje na zvyšování úrovně obalové techniky, když nejsou dány předpoklady pro 

tuzemský trh ji někde zajistit? […] Obrátili jsme se na náš nadřízený orgán Československé 

ústředí knižní kultury, o podpoření našich snah. Pomůže i Oborové ředitelství polygrafického 

průmyslů v Praze této naší snaze? Zatím nemáme s projednáváním této otázky v minulosti, na 

vyšší úrovní, zrovna ty nejlepší zkušenosti. Gramoobal, gramoalbum je jen tzv. ,,merkantil" 

podle oborového číselníku, stejně jako např. píchačka, visačka, dodací list, viněty na 

marmeládu aj. hospodářský tiskopis, přesto že je to textově odborné pojednání, rozbor 

skladby a výtvarný celek.”46 

 Lze tedy konstatovat, že výroba gramoobalu byla v období padesátých a šedesátých let 

omezena polygrafickými možnostmi československého trhu. Univerzály tento problém 

částečně řešily, ale přesto zde byla snaha z ústředí SHV nabídnout svým zákazníkům ten 

nejlepší zážitek z produktu v podobě individuálních gramoobalů a s přibývajícími lety se to 

dařilo čím dál tím lépe.  

 

6.3. Výtvarné oddělení propagace SHV 

 Výtvarné oddělení propagace SHV zajišťovalo vizuální stránku gramoobalu, která byla 

velmi oceňována jak u nás tak v zahraničí. Návrháři gramoobalů Supraphon byli umělci, 

výtvarníci, grafici, nebo také karikaturisté a jimi vytvořený vizuál gramoobalu má prakticky 

uměleckou hodnotu, která se vymyká oblasti produktové grafiky. Gramorevue z roku 1965 

zmiňuje: ,,Poslední číslo časopisu TVAR (č.2 r.XVI) přináší delší studii o obalech 

gramofonových desek s bohatými reprodukcemi. Autor se zabývá především estetickou a 

sociologickou stránkou obalové grafiky a nedostatkem propagace a pokračuje: ,,Grafika obalů 

na gramofonové desky je umělecky velmi náročná - má blíže k volnému umění než ostatní 

druhy propagační grafiky. Výtvarník se vždy snaží vytvořit důstojný doprovod k dílu 

hudebníka, ne nějakou chabou ilustraci, pokouší se převést hudební obsahy a charakteristický 

kolorit v adekvátní obrazné a symbolické znaky.“ Závěrem hodnotí i jednotlivé autory obalů a 

vysoko cení práce B. Bruderhansové, L. Rady, M. Ludvíčka a J. Kubíčka, pracovníků 

výtvarného oddělení propagace SHV.” 47  Pro upřesnění, Božena Bruderhansová je 

typografkou, grafičkou a fotografkou, která vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze 

                                                
46 Gramorevue. Praha: Orbis pictus, 1968. r.4,č.1.s.4 
47 Gramorevue. Praha: Orbis pictus, 1965. r.1,č.6, s.4 
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a která mimo jiné je také známá pro svou tvorbu v oblasti filmového plakátu.48 Ladislav Rada 

vystudoval pražskou UMPRUM pod vedením Adolfa Hoffmeistera a v Supraphonu působil 

v období 1956-1978. Je autorem loga Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a také se 

jako filmový výtvarník podílel na filmech jako Měsíc nad řekou (1953), Kam čert nemůže 

(1959) či Žižkovská romance (1958). 49  V období šedesátých let mezi gramoobaly také 

vyvstává tvorba grafičky Jiřiny Mařanové. Jako další absolventka VŠUP, se Mařanová 

podílela na výzdobě československého pavilonu na Expo ‘58 a proslavila se jako ilustrátorka 

děl Franze Kafky. Kromě gramoobalů Supraphon se v šedesátých letech věnovala také tvorbě 

filmových plakátů a knižních obálek.50   

 Dále tu je zmínka o vernisáži, která se uskutečnila v dubnu roku 1968 ve foyer divadla 

Rokoko: ,,Po svých společných výstavách v Liberci a v Brně, představili se v Praze na 

výstavě ve foyeru divadla Rokoko čtyři výtvarníci značky Supraphon, jejichž jména zná naše 

veřejnost ze stovek obalů a publikací Supraphon nebo dřívějšího Státního hudebního 

vydavatelství. Jsou to: Jiří Pavlín, Ladislav Rada, Milan Staněk a Gustav Šeďa. Představili se 

větším souborem obalů gramofonových desek, knižních obálek a plakátů, ale vedle užité 

grafiky dokazují svou všestrannost originálním souborem karikatur, koláží i plastik. Jako 

celek prokazuje výstava, jak vysoko v mnoha směrech překročilo jejich umění úzký rámec 

tzv. reklamní grafiky, zvláště v porovnání s podobnou tvorbou v zahraničí a jak svéráznými, 

osobitými výtvarnými prostředky, a nejvyššími uměleckými nároky dovede tuto 

neodmyslitelnou stránku řešit právě naše domácí gramofonová produkce. […] Zvláštní 

pozornost vzbuzují pak karikatury a koláže Ladislava Rady, který v nich nezapře školu 

Hoffmeistrovu. Vyniká tu jak kresebnou jistotou, tak hlavně osobitostí svých nápadů, 

originálností výrazových prostředků a smyslem pro stylové vlastnosti. Stejně originální, 

vtipné a nápadité jsou kolektivní koláže dvojice Pavlín-Šeďa, které převyšují to, co je u nás 

obvykle k vidění. Prokazují zde, v čem je jejich nejvlastnější tvůrčí oblast i síla.”51 

 Všechny tyto informace svědčí o tom, že návrháři gramoobalů byli opravdovými 

umělci, kteří vkládali do svých návrhů svůj vlastní grafický rukopis a tedy i specifické 

umělecké hodnoty.  

 

 
                                                
48 INFORMATION SYSTEM ABART.– artarchiv.cz [online] © Archiv výtvarného umění, o.s. 2005-2006. [cit. 
2015-06-17] Dostupné z: http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=14600 
49 SUPRAPHON. Historie společnosti - Supraphon.cz [online] © Supraphon 2015. [cit. 2015-06-17] Dostupné z: 
http://www.supraphon.cz/historie-spolecnosti/ 
50 tamtéž 
51 Gramorevue. Praha: Orbis pictus, 1968. r.4,č.5, s.2 
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7. Vizuální analýza vybraných gramoobalů 

 

7.1. Metoda zmapování a výběru vzorku 

 Pro zmapování gramoobalů Supraphon za období 1948-1968 jsem 

kontaktovala hudební vydavatelství Supraphon a navštívila jejich archiv, který momentálně 

sídlí v Radlicích. V archivu jsem prošla desky - gramoobaly za období 50. a 60. let a společně 

s poznámkami pořídila i jejich fotodokumentaci. Tomáš Rulf, manažer webových projektů 

pro obchod a dokumentaci Supraphonu, konstatoval, že firma nemůže poskytnout dobrozdání 

o úplnosti sbírky, ale byl mi alespoň poskytnut cca šedesátistránkový seznam titulů 

Supraphon vydaných v letech 1948-1968. V seznamu je uvedeno, zda se vzorek nachází 

v archivu či ne, což je případ poloviny titulů. Pan Rulf ovšem upozorňuje, že to automaticky 

neznamená, že deska v archivu není. Může to totiž také znamenat, že údaj o počtu vzorků, 

popřípadě sken obalu zatím nebyl ještě zpracován. Mohu proto předpokládat, že mými rukami 

prošla většina vydaných titulů. 

 Výběr vzorku z praktických důvodů zúžím na dlouhohrající desky, které mají větší 

předpoklad býti individuální ve svém návrhu. U individuálního návrhu máme jistotu v dataci 

vzniku návrhu. Dle Supraphonem dodaného seznamu vyšel za období 1948-1968 následující 

počet titulů52:  

 

Rok Počet vydaných titulů Počet dlouhohrajících titulů 

1948 27 5 

1949 27 3 

1950 55 8 

1951 55 21 

1952 266 30 

1953 229 86 

1954 95 38 

1955 150 20 

1956 187 33 

1957 332 142 

1958 250 88 

                                                
52 Počet dlouhohrajících titulů je aproximativní, vzhledem k tomu, že za období 1952-1968 ve 14,3% není 
uvedená u titulu stopáž  
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1959 277 107 

1960 243 65 

1961 364 113 

1962 420 111 

1963 429 163 

1964 554 180 

1965 573 192 

1966 418 161 

1967 563 196 

1968 588 173 

 

Desky nadále vybírám podle vlastního uvážení na základě mé osobní předchozí 

zkušenosti s gramoobaly. Cílem je poukázat na opakující se vzorce a typy gramoobalů, ale 

stejně tak postihnout přítomnost grafického a uměleckého vývoje.   

Pro analýzu gramoobalů se inspiruji metodou sémiotické analýzy. Ta se soustřeďuje 

na ,,stavební prvky, z nichž je text sestaven (kupříkladu na slova či jednotlivé součásti 

obrazu), aby se dobrala významu“53. Vizuální analýzu tedy provedu následujícím způsobem: 

období 1948-1968 si rozdělím do tří časových úseků, které jsou (jak jsme si v teoretické části 

práce ukázali) svým politicko-kulturním kontextem něčím specifické. V každé této skupině si 

pak ustanovím několik typických znaků, které se pokusím nalézt ve zkoumaných 

gramoobalech. Pokud se mi to povede, mohu tak potvrdit svou hypotézu, že československý 

gramoobal z období 1948-1968 je vizuálním obrazem své doby.  

  

7.2 Vizuální analýza vybraných gramoobalů 

7.2.1 Období 1948-1955 

První zkoumané období ohraničuji léty 1948-1955. Politické změny po únoru 1948 

nastavily v zemi atmosféru socialistického ducha, důsledně prosazovanou státní propagandou 

v podobě socialistického realismu. V tomto období bychom měli najít následující typické 

znaky: realismus, lidová témata, monochromatičnost spojenou s nedostatečnými 

polygrafickými možnostmi, typografická strohost.  

   

                                                
53 BURTON, G., JIRÁK, J.. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. s.62 
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Mé bádání v archívu Supraphon ukázalo, že dlouhohrající desky z období 1948-50 

postrádají individuální obal. Desky jsou uloženy v univerzálech různých kvalit. Vytvořila 

jsem si tak hypotézu, že v období počátku 50. let je většina gramoobalů bez autorství, jelikož 

se návrhům přisuzovala hodnota běžné produktové grafiky. Svou roli také mohl hrát 

socialistický realismus, který ideologicky měl sloužit lidu a ne k prosazování umělcovy 

individuality. Až s příchodem Gramofonového Klubu roku 1957 začne být deska s 

gramoobalem koncipovaná jako umělecký celek, kterému přispívá jak jeho poslechová, tak 

jeho vizuální část, kterou obstarává umělec-grafik. Podle mé hypotézy však gramoobaly i 

v tomto období nadále hrály převážně jen praktickou roli.  

První dochované individuální gramoobaly, které jsem nalezla, jsou datovány rokem 

1951. Podle výše uvedené tabulky vidíme, že v tomto roce se produkce dlouhohrajících desek 

oproti předcházejícímu roku téměř ztrojnásobila. Navíc veškeré nalezené individuály jsou buď 

v anglickém, nebo německém jazyce, což se vysvětluje tím, že Supraphon byl po znárodnění 

především exportní značkou. Vzniká tu následující hypotéza: vzhledem k tomu, že z tohoto 

období nejsou dochované individuály pod značkou Ultraphon, ale pouze pod značkou 

Supraphon, první individuály byly určeny pouze pro exportní trh a měly tak reprezentovat 

v zahraničí českou hudební scénu. Podívejme se, jak tyto gramoobaly byly koncipovány: 

  

     
          autor neznámý, 1951, zdroj: Discogs.com                     autor neznámý, 1951, zdroj: Discogs.com 

 

  První z těchto dvou gramoobalů byl navrhnut v anglickém jazyce, v modrém 

monochromatu a představuje českého dvouocasého lva, který drží bílý štít, ve kterém jsou 

veškeré informace o obsahu desky. Spíše než na název desky je kladen důraz na značku 
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Supraphon jako takovou: dvojocasý lev svou pozicí v podstatě připomíná samotné logo 

Supraphonu a nejviditelnějším nápisem je „SUPRAPHON 33⅓ RECORDS“. Nápis „THE 

SHIELD OF QUALITY“ (neboli „znak kvality“) také jednoznačně odkazuje na značku 

Supraphon, jakožto dodavatele kvalitních produktů. Vzhledem k tomu, že celý návrh 

gramoobalu odkazuje především na Supraphon a název desky se nachází na bílém prázdném 

prostoru, můžeme si domyslet, že návrh gramoobalu byl spíše smyšlen jako polo-univerzál, na 

který se mohl tisknout libovolný název desky, než jako čirý individuál. Typografický strohost 

návrhu, monochromatičnost a realistické vypodobení lva naznačují příklon ke 

stylu socialistického realismu.  

 Druhý německojazyčný gramoobal už vypadá jako individuál. Vzhledem k tomu, že 

obal obsahuje převážně jen odstíny hnědé, můžeme říci, že se obal opět nese 

v monochromatickém duchu. Vidíme zde realistický portrét dirigenta, který odkazuje na 

obsah desky - nahrávku československé filharmonie pod vedením Václava Talicha. Tentokrát 

je důraz kladen na ilustraci a jméno interpreta, jedná se tedy zcela určitě o individuální 

gramoobal. Znovu tedy zde nacházíme znaky typické pro socialistický realismus, tj. 

typografickou strohost, realistickou ilustraci a monochromatičnost.  

* 

 

                
              autor neznámý, 1951, zdroj: Discogs.com                   autor neznámý, 1951, zdroj: Discogs.com 

 

 Zde máme zajímavé porovnání gramoobalů, které byly vydány stejný rok a představují 

stejného interpreta, tj. armádní soubor Alexandrovců a jejich písně a tance. První gramoobal 

je uveden v německém jazyce, druhý v jazyce anglickém. První gramoobal představuje 

malovanou ilustraci barevné květeny ve světlé váze, ve které je uveden název desky. 
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Vzhledem k tomu, že květiny ve váze mají pramálo společného s Alexandrovci a že název 

desky, který se nachází na čistém bílém pozadí, je menší a fádnější než fialové označení 

„SUPRAPHON“, můžeme předpokládat, že se jedná o polo-univerzál. Květena (i přes 

laxnější způsob malby) stále působí realisticky, ale můžeme říci, že návrh gramoobalu už 

v sobě nese určitou snahu o umělecké vyjádření.  

 Anglická verze gramoobalu již působí jako individuál. V pozadí nalézáme červeně 

monochromatickou fotografií zpívajících Alexandrovců a bílý lehce nakloněný název 

„alexandrov“ je ten, kterého si všimneme jako první. Pravý bílý pruh sice nese velký název 

vydavatelství, ale je podložen barevným motivem siluet, tančících kozácký tanec. Zde, v roce 

1951, překvapivě nalézáme lehce modernistické znaky, které nejsou zcela typické pro 

socialistický realismus, jako je hra s typografií a s barvami. Stále tu ovšem nalézáme 

realistickou fotografii rudoarmějců a psaná typografie „Recital“ působí velmi klasickým 

dojmem.  

* 

 

     
         autor neznámý, 1952, zdroj: Discogs.com                    autor neznámý, 1952, zdroj: Discogs.com 



 26 

     
          autor neznámý, 1952, zdroj: Discogs.com                     autor neznámý, 1953, zdroj: Discogs.com      

 

V letech 1952 a 1953 nalézáme zřejmě zvláštní edici nahrávek České filharmonie a to 

ať už v anglickém nebo německém jazyce. Jedná se o gramoobaly, jejichž návrhem je vždy 

dramatická černobílá fotografie přes celou plochu obálky. Fotografie je doplněna bílým 

textem, který osvětluje obsah desky. Klasický patkový font působí decentně až stroze, což 

jistým způsobem reprezentuje vážnost klasické hudby. Na jednu stranu znaky 

monochromatičnosti a realismu fotografií odkazují na styl socialistického realismu, na druhou 

stranu ovšem celoplošné užití fotografie na mě působí určitým způsobem moderně a osobně 

bych tyto návrhy řadila spíše do 60. let 20. století. 

* 

 

     
               autor neznámý, 1952, zdroj: Discogs.com                  autor neznámý, 1952, zdroj: Discogs.com      
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U gramoobalů 50. let je zajímavé sledovat, že i přes určitou uměleckou skromnost jsou 

individuální obálky graficky navrženy tak, aby dostatečně reprezentovaly hudební styl desky, 

kterou v sobě nosí. Výše jsme viděli, že gramoobaly klasické hudby jsou neseny ve vážném 

a honosném duchu, který realisticky reprezentuje daný hudební styl.  

Například návrh gramoobalu pro Wagnerova díla Tristan a Isolda / Parsifal se dá 

považovat za zdařilý, co se týče jeho výpovědní hodnoty. Ilustrace lodi a kalichu, včetně 

typografického výběru fontu, představuje Wagnerovo dílo jako epické a jen podporuje obraz 

starodávného původu těchto epických legend. Barevná dualita žluté a fialové dynamicky 

rozděluje návrh na dvě části, které se ale příjemně komplementují. I tak ovšem grafický návrh 

působí chudě a stručně, k čemuž přispívá i bílý rámeček, ve kterém nacházíme černobílé 

označení Supraphon.  

 Druhý gramoobal reprezentuje dílo Josepha Haydna, tedy dílo klasicistní. Uprostřed 

ve vavřínovém věnci nacházíme Haydnovu siluetu a z věnce vycházejí girlandy pojaté 

v klasicistním duchu, které ohraničují celý návrh gramoobalu. Realistická reprezentace 

klasicistní doby je tak přesná. Barevná strohost v podobě jednolitého žlutě mdlého pozadí sice 

dává prostor siluetě a girlandám, ale i tak svou rozlehlou plochou působí na celý návrh až 

příliš jednoduše. Návrh gramoobalu poučí o svém obsahu a ani nikoho neurazí, ovšem svým 

strohým realismem asi ani moc nezabaví.  

 Oba tyto gramoobaly bych pro jejich strohost, barevnou monotónnost a realismus 

uvedla jako typické pro období raných padesátých let 20. století. 

* 

 

    
      autor neznámý, 1953, zdroj: Discogs.com               autor neznámý, 1955, zdroj: Discogs.com      
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Dalším typem gramoobalů v tomto období jsou gramoobaly, které reprezentují 

folklorní obsah. Tyto gramoobaly většinou představují tanečníky v lidových krojích. 

První gramoobal reprezentuje rumunské folklórní písničky a tance. V návrhu vidíme 

ilustraci dvou mužů a ženy oblečených do tradičních krojů, kteří tančí na černém pozadí, 

obklopeni barevnou, většinou červenou květinou. Tento středový obrázek je pak ohraničen 

okrovým rámečkem, ve kterém nalézáme jméno desky ve strohém písmu, připomínající 

starodávné kroniky, a označení Supraphon. Tento obal působí velice lidově a graficky 

odkazuje na rumunskou lidovou tradici barevných motivů. 

Druhý gramoobal z roku 1955 má podobně barevné pozadí a také obsahuje lidová 

témata: svátečně oblečeného starého moudrého básníka a osoby v tradičním lidovém oblečení 

tančící pod bílou vyšívanou stuhou, která zcela jistě odkazuje na nějakou vesnickou slavnost. 

Tento gramoobal působí více realisticky a scénograficky, což zřejmě odkazuje i na operní 

obsah desky. Název desky je velice stručně uveden jednoduchým černým písmem 

poznamenán v pravém rohu gramoobalu.  

Oba gramoobaly působí tradičně, realisticky a představují lidová témata. Vzhledem 

k tomu, že tyto znaky náleží do našeho vymezení období 1948-1955, můžeme konstatovat, že 

tento typ návrhů gramoobalů definitivně podporuje naší hypotézu.   

* 

 

     
      autor neznámý, 1952, zdroj: Discogs.com          autor neznámý, 1953, zdroj: Discogs.com      

 

Další zajímavou komparaci mohou představovat tyto dva gramoobaly, které 

reprezentují stejného skladatele – Ludwiga van Beethovena.  
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 První gramoobal z roku 1952 zobrazuje černobílou fotografii, na které je vidět 

houslista Plocek a pianista Páleníček, interpreti Beethovenovy sonáty. Fotografie se nachází 

v pravé vrchní části návrhu a zbytek vyplňuje černé pozadí, na kterém je kaligraficky 

zvýrazněno písmeno B, které odkazuje k Beethovenovi, a bílý text informující o interpretech 

desky. Vlevo dole pak nalézáme nicneříkající červenou bublinu, ve které se nachází černě 

psaný název sonáty. Celkově gramoobal působí jako nesourodá koláž informací. Graficky 

v podstatě není nijak zajímavý a akorát stručně a realisticky informuje o svém obsahu.  

 Druhý gramoobal, který vyšel v následujícím roce, představuje zajímavý vývoj. Písmo 

informativního textu je stálé strohé, ale v určitém smyslu adekvátně doplňuje ostrý 

Beethovenův portrét, který je velice zjednodušeně nakreslen jednolitým bílým tahem. 

Ilustrace je pak ohraničena černým geometrickým motivem, který dává červenému 

gramoobalu dynamiku a atraktivní visuál. Tento gramoobal určitým způsobem představuje 

přechod do dalšího námi určeného období let 1956-1963. Modernistické prvky, vyjadřující 

více umělcovu kreativitu než čirou produktovou grafiku, sice můžeme nalézt na gramoobalech 

z raných 50. let 20. století, ale stále je nemůžeme předpokládat za typický vizuální projev své 

doby.  

* 

 

 
                              autor neznámý, 1954, zdroj: Discogs.com 
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      autor neznámý, 1954, zdroj: Discogs.com                   autor neznámý, 1955, zdroj: Discogs.com      

 

I na konci námi určeného období si klasická hudba vizuálně udržuje svůj decentní a 

realistický styl, jak je vidět na gramoobalu z roku 1954, který představuje realistickou 

ilustraci skladatele Leoše Janáčka. Typografie jeho jména odkazuje na českou tradici a 

v určitém smyslu působí až lidově.  

 Supraphon ovšem také exportoval desky s jazzovou tématikou a první individuální 

gramoobaly nacházíme právě na konci tohoto období. Tyto gramoobaly se jeví graficky 

nejzajímavější. Vidíme tu totiž určitou kreativní snahu zachytit chaos, který představuje jazz, 

a ilustrace ztrácejí na realitě. Ilustrovaní hudebníci na prvním gramoobalu spíše vypadají jako 

noty než lidé a celá ilustrace funguje na abstraktních siluetách nežli na realitě. Bubeník bez 

tváře vypadá, jakoby v ruce držel několik paliček, grafik však jen chtěl zachytit bubeníkův 

pohyb při hraní. Jeho bicí navíc vypadají, že jsou pospojovány notami a ilustrace tak nabírá 

lehce surrealistický nádech. Geometrické ohraničení pak dodává bubeníku a celému 

gramoobalu dynamičnost.    

 

7.2.2 Období 1956-1963 

Druhé období 1956-1963 představuje pro umělce v Československu určitý zlom. 

Objevují se mírně modernistické prvky, které se naplno projevily v bruselském stylu 

charakteristickým pestrobarevností, zjednodušováním obrazu, nepravidelnými geometrickými 

tvary, křivkami a hrou s typografií. V tomto období stále počítáme s projevy socialistického 

realismu, měli bychom ale především očekávat převahu barev a geometrických tvarů. 
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Během studie se tato očekávání v podstatě naplnila. Společně s volnějším kreativním 

vyjadřováním se dostávají na povrch i jména návrhářů. Opakují se nám tu především jména 

jako je Božena Brunderhansová, Miroslav Ludvíček, duo Pavlín-Šeďa, Jiří Kubíček nebo 

Ladislav Rada. Bylo by zajímavé kromě analýzy sledovat, zda se u těchto autorů projevuje i 

určitý vývoj a osobní rukopis.  

* 
 
 

     
  autor neznámý, 1957, zdroj: Discogs.com                      autor neznámý, 1959, zdroj: Discogs.com      

 
Na počátku námi určeného období let 1956-1963 máme stále možnost nalézat 

gramoobaly Supraphon v cizím jazyce, tj. určené k exportu. Gramoobaly na rozdíl od 

předešlých ovšem působí barevněji a atraktivněji.  

První gramoobal, který reprezentuje nahrávku Pražského symfonického orchestru, 

představuje černobílou fotografii právě koncertujícího dirigenta a pianisty, umístěnou v levém 

horním rohu. Fotografie je pak ohraničena zprava obsáhlým textem v malé velikosti písma a 

ve spodní části dvoubarevným pruhem seskládaným z obdélníků. I přes vážnost klasické 

nahrávky sice gramoobal působí stále decentně, ale svou barevností je již atraktivnější.  

Druhý gramoobal reprezentuje nahrávku foxtrotu, tedy svižnější taneční hudby. 

Rozvrh obálky je rozdělen šikmými liniemi, které svým překřížením vytváří nepravidelné 

čtyřúhelníky, které jsou vyplněny buď černobílou fotografií hudebníků nebo černým textem 

na žlutém pozadí. Návrh působí dynamicky a nesouměrná typografie písma působí hravě.  

 Můžeme říci, že tyto gramoobaly si určitým způsobem pohrávají s geometrickými 

tvary a barvami, ale stále nenesou plné znaky náležející naší definici období 1956-1963. 
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* 
 
 

    
      autor neznámý, 1959, zdroj: Discogs.com                       autor neznámý, 1959, zdroj: Discogs.com      

 
 S příchodem Gramofonového klubu roku 1957 se objevují první individuály v českém 

jazyce.   

 První gramoobal z roku 1959 již náleží edici Gramofonového klubu, ale stále neuvádí 

autorství návrhu. Barevnost návrhu je celkem prostá, převažují zde odstíny hnědé a béžové. 

Ilustrace zobrazuje vrchní pohled z nádvoří na dvě kráčející osoby. Obal je decentní, svou 

typografií strohý, klasický a zřejmě tak odpovídá i charakteru Rollandova díla Petr a Lucie. 

Můžeme z toho vyvodit jednoduchý závěr, který vyvrací jednu z našich hypotéz, a to ten, že i 

rané gramoobaly Gramofonového klubu nutně neuváděly autorství návrhu obálky. 

 Druhý obal je gramoobal Supraphonu a text je v českém jazyce. Reprezentuje dílo 

dirigenta Gustava Broma, konkrétně Egyptskou jazzovou suitu. Je zajímavé tady vyzdvihnout 

rozvržení, které určitým způsobem připomíná zřejmě pódiovou scénu. Máme tu 

zjednodušenou ilustraci bicích. Návrh je na černém pozadí a zase tu pozorujeme hru 

s růžovými nepravidelnými čtyrúhelníky. Celý návrh obalu nám svou jednoduchostí a 

geometrií může připomínat díla grafika Saula Basse. V roce 1959, tedy rok po světové 

expozici v Bruselu, se tu plně vyvinul grafický trend geometrických tvarů, pestrobarevnosti a 

zjednodušovaní ilustrací a typografie zde už hraje určitou grafickou roli.  

* 

 



 33 

    
     J. Mařanová, 1960, zdroj: archiv Supraphon                L. Rada, 1961, zdroj: archiv Supraphon      

 
Máme tu dva gramoobaly z raných 60. let, na kterých je autorství již uvedeno.  

První gramoobal navrhla Jarmila Mařanová a je velmi zajímavý svou kompozicí. 

Obálka představuje dílo Adama Chačaturjana, kterého i vidíme uprostřed návrhu na černobílé 

fotografii. Tato fotografie je ovšem dostatečně proporčně malá na to, aby sice kladla 

pozornost na skladatele, ale přitom dávala prostor i pozadí, které je zajímavě koncipováno 

pomocí barevných geometrických tvarů a symetrie. Nacházíme zde tři výrazné barvy, jasně 

červenou, zeleno-modrou a žlutou, které mimo jiné i vytváří stínování patkovému písmu 

skladatelova jména a dodávají tak typografii návrhu určitou hravost. Gramoobal zde 

představuje typické znaky bruselského stylu.   

Naproti tomu tu máme gramoobal, který navrhl Ladislav Rada v roce 1961. V podstatě 

zde můžeme konstatovat, že jsme značně vzdáleni od geometrického zjednodušování obrazu, 

typického pro bruselský styl. Návrh totiž představuje ilustraci, která nám spíše připomene 

dětské pohádky než modernu života. Tato malovaná ilustrace zobrazuje pohled na hřbitov, ze 

kterého vyčnívají až nereálně vysoké stromy, které svým tvarem připomínají spíše pyramidy 

než reálné stromy. Tahy, kterými byl nakreslen měsíc a jeho svit, mohou i lehce připomínat 

van Goghovu Hvězdnou noc. Toto až fantaskní vyobrazení symbolicky odkazuje na Erbenovu 

baladu Svatební košile.  

Můžeme tu vyvodit klasické prvky bruselského stylu, vedle kterého samozřejmě 

fungovaly i jiné styly. Udržuje se zde tradice pohádkové ilustrace, která se ani tolik nesnaží 

respektovat realismus, ale spíše se pomocí symboliky odkazuje k obsahu desky.  

* 
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   L. Rada, 1960, zdroj: Discogs.com                                 L. Rada, 1961, zdroj: archiv Supraphon      

    
     L. Rada,1962, zdroj: Discogs.com                                 L. Rada, 1963, zdroj: Discogs.com      

 
 Ráda bych se ještě pozastavila u bohaté tvorby Ladislava Rady. Máme tu čtyři 

gramoobaly, datované od roku 1960 až do roku 1963. Na základě těchto obálek bych neřekla, 

že zde došlo vyloženě k nějakému grafickému vývoji, ale spíše to ukazuje autorovu 

všestrannost. Vidíme zde ilustraci, podobnou výše analyzovanému gramoobalu, kde 

zobrazovaný předmět se něčím (zde nesourodým úhlem kompozice) vymyká realitě a spíše 

symbolicky odkazuje k dílu nahrávky. Rada se však nespecializoval jen na ilustraci. Máme tu 

pro příklad dva gramoobaly, které využívají podobných znaků, tj. zjednodušování obrazu, 

geometrické tvary a hra s barvou. Na posledním gramoobalu také vidíme, že se ještě stále 

využívá realismu k reprezentaci klasické hudby. Rada se zde rozhodl návrh vytvořit velmi 

jednoduše a klasicky za použití realistické ilustrace s mytologickou tématikou. K tomu použil 
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jednoduchý popisek v červeném spodním pruhu. Můžeme podotknout, že se i tak Rada 

neodpustil trochu si pohrát s typografií, když barevně odlišil první písmena od zbytku názvu.   

* 

 

   
              L. Rada,1963, zdroj: Discogs.com                                L. Rada, 1963, zdroj: Discogs.com      
 
 Od Ladislava Rady tu pak máme dva gramoobaly z roku 1963, které reprezentují 

stejnou tématiku a to je československý jazz. Obě tyto obálky vyšly pod edicí Gramofonového 

klubu.  

 U prvního gramoobalu vidím jasnou hru s typografií a to přímo s hudebním názvem 

„Jazz“, kde Rada zaměnil první písmeno J za ilustraci trubky, která šikovně zachovává tvar 

písmena. Prostor je tedy především věnován názvu „Jazz“, který svou jasně žlutou barvou 

viditelně kontrastuje s černým pozadím. Slovo „jazz“ je pak položené na geometrické 

kompozici, která by nám mohla v něčem připomínat pražce kontrabasu nebo klávesy piana.  

 Naproti tomu máme obal, který reprezentuje československé jazzové sólisty. Je 

zajímavé, že tady se jazz používá v tom lingvisticky starším použití, tj. „džez“. Ze slova 

„džezový“ je pak barevně odlišeno slovo „džez“, čímž autor zdůrazňuje, o jaký hudební styl 

se jedná. Že se jedná o sólisty máme pak ilustrováno černobílou fotkou klarinetisty, která se 

nachází na celoplošně bílém pozadí ve spodní části. Návrh je pak propojen čtyřmi 

dvoubarevnými kruhy, které nám mohou připomenout otvory či klapky z dechových nástrojů, 

ale vzhledem k tomu, že tato analogie není natolik očividná, není tato hypotéza zcela 

jednoznačná.  

 Celkově o této komparaci můžeme říci, že první gramoobal působí větším kreativním 

dojmem než ten druhý. Je milé, že se Rada snažil vytvořit dva zcela odlišné návrhy, i když 
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mají desky stejnou hudební tématiku. Druhá deska je ovšem, co se týče kreativity a nápadu, 

chudší a tím pádem působí i méně hodnotně.  

* 

 

    
          M. Ludvíček,1958, zdroj: Discogs.com                        M. Ludvíček, 1960, zdroj: Discogs.com      
 

    
       M. Ludvíček,1962, zdroj: Discogs.com                        M. Ludvíček, 1963, zdroj: archiv Supraphonu      
 
 Dalším vybraným autorem Miroslav Ludvíček. Máme tu čtyři gramoobaly z let 1958 

až 1963 a nějakou změnu tu určitě můžeme zaznamenat.  

 První gramoobal z roku 1958 je univerzál. Představuje ilustraci mytického okřídleného 

modrého koně na bílém pozadí. Celý návrh je pak ohraničen modrým rámečkem, ve kterém 

nacházíme klasický antický motiv. Monochromatičnost působí fádně, ale antický motiv 

navozuje určité klasické hodnoty.  
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Druhý gramoobal představuje ilustraci kontrabasisty oblečeného do dobového 

barokního kostýmu. Ilustrace připomíná perovou kresbu, do které Ludvíček ještě 

zakomponoval stínovou hru pomocí žluté barvy. Podobně působí třetí gramoobal, který je 

vyplněn ponurou, skoro impresionistickou ilustrací korábu plovoucím na rozbouřeném moři.  

Poslední gramoobal nabízí hypotézu, že Ludvíček neodolal grafickému trendu 

geometrických tvaru a zjednodušování bruselského stylu, i když sám působí jako tradiční 

perový ilustrátor.  

* 

 

   
            J. Kubíček,1961, zdroj: archiv Supraphon                         J. Kubíček,1962, zdroj: Discogs.com             
 

    
          J. Kubíček,1962, zdroj: Discogs.com                     J. Kubíček,1962, zdroj: Discogs.com             
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 Dalším výrazným autorem gramoobalů značky Supraphon byl Jiří Kubíček. U tohoto 

autora bych řekla, že se nejvíce projevoval jeho barevný rukopis, protože ať už se jedná o 

desky klasické hudby nebo výběr z básnických děl, tak návrhy v podstatě neodkazují na daný 

hudební styl. V prvním případě ještě Kubíček typograficky využívá iniciálů vybraných 

básníků a ilustraci kytice, která je univerzálním symbolem poezie, ale jinak máme například 

zcela abstraktní gramoobal Beethovenovy symfonie, který se vyznačuje náhodnými 

„čmáranicemi“ na zelené ploše. Na třetím gramoobalu vidíme křižující se čáry tvořící 

geometrické tvary a můžeme rozeznat šaška držícího zrcátko a kočičí hlavu. Nejzajímavější je 

poslední deska, kde Havelkova symfonie je reprezentována jen žlutým pozadím, na kterém se 

nacházejí motivy atomů, což je jeden z význačných znaků bruselského stylu, tj. témata 

člověka, vesmíru a vědy.  

 

    
         J. Kubíček,1963, zdroj: Discogs.com               J. Kubíček,1963, zdroj: Discogs.com             
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        J. Kubíček,1963, zdroj: Discogs.com                    J. Kubíček,1963, zdroj: Discogs.com             
 
 U těchto dalších Kubíčkových návrhů z roku 1963 je patrný vývoj. Kubíček se určitým 

způsobem vzdal svého barevného eklektismu a dostal se do jiné úrovně abstrakce, která 

pomalu ale jistě směřovala až k suprematismu.  

Máme před sebou gramoobaly, které jsou velmi jednoduché a plné geometrických 

tvarů, jako jsou obdélníky, kruhy či trojúhelníky. Většinou zde funguje trio bíla-černá-barevná 

a to bez toho, aby celkový návrh působil vágně. První gramoobal sice ještě zobrazuje určité 

předměty, jako jsou hudební nástroje, ale ilustrace se postupně odchází do pozadí a dává tak 

prostor chaosu. Tento chaos pak Kubíček v dalších návrzích pomocí uspořádaných linií 

usměrňuje do vyvážené jednoduchosti.  

Osobně Kubíčka považuji za jednoho z nejoriginálnějších autorů československých 

gramoobalů a svým způsobem tím, že se příliš neomezoval tématy desek možná i 

nejsvobodnějším. 

 

* 
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        J. Pavlín,1962, zdroj: Discogs.com                     J. Pavlín,1963, zdroj: archiv Supraphonu             
 

    
      Pavlín-Šeďa,1963, zdroj: archiv Supraphon           Pavlín-Šeďa,1963, zdroj: archiv Supraphon             
 
 Zde se nám představuje tvorba kreativního dua Pavlín-Šeďa, o kterém již byla zmínka 

v teoretické části práce. Ještě v roce 1963 je na některých návrzích Pavlín uváděn jako jediný 

autor, ale těžko říct zda opravdu byl. Neznáme totiž povahu jejich spolupráce a kdo přesně se 

na čem podílel. Je možné, že jeden z nich ilustroval a druhý navrhoval kompozici 

gramoobalu, ale autorství návrhu bylo pak přisouzeno jen jednomu autoru. Od roku 1963 jsou 

však již ve většině případů uváděni společně.  

 Častým tématem tohoto dua byly pohádkové nebo graficky výrazné ilustrace. Obecně 

gramoobaly působí moderně a můžeme na nich nalézt několik znaků těchto modernistických 

prvků. Vidíme zde například určitou geometrizaci předmětů (schody scénografie, vinné révy), 
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abstrakci za pomocí barev (růže se stonkem a trny) či hru s typografií (iniciály Jiřího Wolkera 

nebo užití poetického textu na způsob meziválečných avantgardistů). 

 Osobně si myslím, že duo Pavlín-Šeďa svou tvorbou, která prolíná hru s barvami a 

geometrií, celkově povznesli grafickou úroveň gramoobalů Supraphon.  

* 

 

     
     B. Brunderhansová,1962, zdroj: Discogs.com                B.Brunderhansová, 1963, zdroj: Discogs.com 

 
Jako posledního autora v tomto období bych chtěla uvést Boženu Brunderhansovou, 

která jak jsme již uvedli v teoretické části, byla vyzdvihována pro svou tvorbu a návrhy 

gramoobalů, které se podle kritiky blíže přibližovaly volnému umění než produktové grafice. 

Na těchto dvou gramoobalech musíme dát kritice za pravdu. Návrhy působí nejmoderněji ze 

všech předchozích analyzovaných gramoobalů.  

Na prvním z roku 1962 vidíme malbu, která vyobrazuje rozmazané siluety nebo stíny 

hudebních nástrojů, konkrétně čel, která navozují téma desky. Na druhém gramoobalu z roku 

1963 vidíme jakousi abstraktní ne-li surrealistickou malbu, která je do návrhu 

zakomponovaná jen jako čistě ilustrace na bílém pozadí. Tato malba se již opravdu nejvíce 

přibližuje volnému umění a určitým způsobem tak nastavuje další směr jakým se 

Brunderhansová nadále ubírala.   

 

7.2.3 Období 1964-1968 

Třetí období 1964-1968 bylo v Československu obdobím relativního uměleckého 

uvolňování, proto bychom zde měli nalézt kromě znaků bruselského stylu též znaky 

experimentálnější tvorby, to jest techniky typické spíše pro volné umění než grafiku (např. 
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abstraktní malba,  rytina apod.).  Skrze následující analýzu budeme sledovat autory, kteří jsou 

na individuálních gramoobalech uvedeni.  

* 

 

 
B. Brunderhansová, 1965, zdroj: Discogs.com           

    
       B. Brunderhansová, 1965, zdroj: Discogs.com             B. Brunderhansová, 1967, zdroj: Discogs.com 

 

Navazujeme na B. Brunderhansovou, jejíž další gramoobal je z roku 1965. Obal 

reprezentuje dílo Josefa Suka a vzhledem k tomu, že je navržen v anglickém jazyce, můžeme 

předpokládat, že byl určen pro export. Máme tu jakousi abstraktní ilustraci něčeho, co vypadá 

jako oblázky. Tento motiv vybarvený do studených barev se nachází na černém pozadí. 

Můžeme jen těžko říct, co má ilustrace představovat, zda se jedná třeba o nějakou zídku nebo 
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oblázky na dně potůčku. Tím, že povaha ilustrace není zcela jasná, můžeme konstatovat, že se 

jedná o opravdu abstraktní dílo, které nemá velkou vypovídající hodnotu o obsahu desky.  

Brunderhansová nám v dalších gramoobalech představuje návrhy, které nesou typické 

znaky volného umění: viditelné černé tahy štětce, které vykreslují abstraktní kompozici. Je 

zajímavé sledovat, jak návrh z roku 1965 je ještě doplněn kontrastnější a tím pádem 

výraznější typografií, kdežto návrh z roku 1967 pak dává prostor především malbě. Tato 

změna by mohla znamenat určitý posun k propagaci volného umění, zde konkrétně 

uměleckého směru abstraktního expresionismu, který ,,v sobě popíral tradice předchozího 

umění, prosazoval hluboké a formující emoce umělce, které vycházely z jeho osobnosti a 

nitra, nikoliv z konkrétních nebo figurativních inspirací v přírodě a okolním světě.”54 

* 

 

    
          J. Mařanová, 1965, zdroj: Discogs.com                       J. Mařanová, 1967, zdroj: Discogs.com 

 

 Máme zde dva gramoobaly grafičky Jarmily Mařanové, které od sebe dělí dva roky.  

První gramoobal je z roku 1965 a představuje lehce surrealistickou kompozici, ve 

které můžeme rozeznat růžové siluety rostlin a výstřižky částí houslí, které se nacházejí na 

pozadí z partitur, které jsou různým způsobem překryté přes sebe, takže realisticky nedávají 

smysl a vytváří tak opravdu jen funkci pozadí. Celá kompozice obsahuje tématiku klasické 

hudby a můžeme tedy konstatovat, že se návrh inspiruje obsahem desky, kterým je 

Beethovenovo dílo.  

                                                
54  ARTMUSEUM.CZ, Abstraktní expresionismus [online] © Martina Glenn 1999-2015 [cit. 25-06-2015] 
Dostupuné z: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=55  
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 Druhý gramoobal z roku 1967 je opravdu zajímavý. Vidíme zde jen dvě barvy, tmavě 

modrou a stříbrnou. Můžeme zde nalézt vlivy akčního umění, protože zde máme dvakrát 

nápis Jazz, který vypadá nastříkaně a připomíná tzv. dripping, to je nalévání barvy přímo na 

plátno. Tento nápis ohraničuje jakousi směs cákanců a dokážeme si představit, že Mařanová 

celý návrh desky koncipovala za poslechu rozťekaného jazzu. Gramoobal působí velmi 

aktuálně a můžeme konstatovat, že obálka reprezentuje dobu, ve které vznikala.  

 Společně s gramoobalem Brunderhansové z roku 1967 vidíme, že na sklonku 60. let  

je v československé grafice vliv akční malby naprosto nepopiratelný.  

* 

 

    
   Benda, 1964, zdroj: archiv Supraphon                    Č. Pražák, 1964, zdroj: archiv Supraphon 

 

 Dále tu máme na ukázku dva gramoobaly z roku 1964 od autorů, kteří se v produkci 

gramoobalů Supraphon moc neobjevují.  

 První gramoobal navrhl Benda, který zde představuje realistickou ilustraci zřejmě 

francouzského skladatele. Určitým způsobem je to velmi klasicky navržený gramoobal, který 

svou strohostí a decentností správně reprezentuje klasickou hudbu. Ilustrace určitým 

způsobem působí svou kvalitou moderněji a zřejmě by se i dala ocenit jednoduchost s jakou je 

gramoobal navrhnut, tj. čistě bíle pozadí, černá ilustrace a zlatý nápis, který glorifikuje obsah 

desky. Jinak je ale návrh z uměleckého a kreativního hlediska relativně slabý.  

 Druhý gramoobal, který reprezentuje Cherubínův Rekviem, navrhl Čeněk Pražák. Je 

složený z ilustrace portrétu, který je částečně schován za průhledným modrým pásem, který je 

součástí kostelního nosného oblouku. Sama o sobě deska dává spíše prostor obrazu a barvám, 
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než samotným textovým informacím, které zanikají v červeno-černých pruzích, které se 

vyskytují po stranách. Pocitově návrh nepůsobí nijak výjimečně.  

 Mohli bychom tedy uvést hypotézu, že výtvarné oddělení propagace SHV tvořili jak 

průmysloví grafici, tak i opravdoví umělci. Bohužel ne každý umělec měl prostor se plně 

výtvarně vyjádřit. Další hypotézou může být vliv Gramofonové rady, která v zájmu zákazníka 

nepřipouštěla v Supraphonu absolutní výtvarnou svobodu. 

* 

 

 
I. Bryndová, 1964, zdroj: archiv Supraphon 

 

     
      I. Bryndová, 1966, zdroj: archiv Supraphon                I. Bryndová, 1967, zdroj: archiv Supraphon 
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 Zde máme tři vybrané gramoobaly od autorky Ireny Bryndové. První je z roku 1964 a 

představuje již typický návrh gramoobalu, který se skládá z velké fotografie interpreta 

ohraničené barevnými pruhy, do nichž je umístěn název desky. Je to klasický obal, který 

neurazí, a účelně plní vypovídající funkci.  

 Dále tu máme gramoobal z roku 1966, jenž je zajímavý využitím typografie, která 

vyplňuje veškerý prostor návrhu. Bryndová využila jen bílé kontury písma a samotnou výplň 

zanechala stejně černou jako pozadí, čímž vytvořila určitý motiv. Z kreativního hlediska je to 

velmi zdařilý návrh.  

 Poslední gramoobal z roku 1967 reprezentuje československý jazz a vidíme zde 

určitou hru s geometrií. Dva růžovo-červené čtverce společně s pruhovaným pásem mohou 

připomínat strunný hudební nástroj nebo jazzovou metličku a bicí. Tento motiv schovaných 

hudebních nástrojů v geometrii mi osobně přijde na sklonku šedesátých let již trochu pasé a 

v podstatě neoriginální.  

* 

 

 
R. Vaněk, 1965, zdroj: archiv Supraphon 
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    R. Vaněk, 1966, zdroj: archiv Supraphon                R. Vaněk, 1966, zdroj: archiv Supraphon 

 

 Dále tu máme tři gramoobaly z let 1965 a 1966 navržené grafikem Rostislavem 

Vaňkem. 

 První gramoobal představuje hru s geometrií a typografií. Nacházíme zde motiv 

antického sloupu, který společně s bílou stříškou vytváří velké písmeno K, odkazující k názvu 

desky Klasicismus. Absence barev působí trochu fádně, ale z kreativního hlediska se jedná o 

povedený nápad, který spíše připomíná knižní grafiku než grafiku typickou pro gramoobaly. 

Přítomné znaky odkazují nejen k bruselskému stylu, ale také částečně k tradici realismu vážné 

hudby.  

 Druhý gramoobal představuje klasický návrh gramoobalu, tj. černobílá fotografie 

doplněna barevnými pruhy po stranách a jednoduchým textem s názvem desky.  Návrh 

v podstatě jen plní informativní funkci obalu a nějakou vyloženě uměleckou hodnotu bych 

návrhu nepřikládala.  

 Poslední gramoobal z roku 1966 obsahuje abstraktní ilustraci, která by v něčem mohla 

připomínat chaluhy vyrůstající ze semena, které je živí. Dílo se jmenuje Matka, a proto si taky 

můžeme představit matčina chapadla, která nás ochraňují a drží při sobě. Je zde vidět, že 

Vaněk se na sklonku šedesátých let pouští do volnější tvorby, která již nemá jen za účel 

informovat o obsahu desky, ale přidávat jí také uměleckou hodnotu.  

* 
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       J. Kubíček, 1964, zdroj: Discogs.com                  J. Kubíček, 1964, zdroj: Discogs.com              

    
       J. Kubíček, 1964, zdroj: Discogs.com                   J. Kubíček, 1964, zdroj: archiv Supraphon              

 

 Zde se vracíme k tvorbě Jiřího Kubíčka. Máme před sebou čtyři gramoobaly z roku 

1964 a můžeme zde sledovat, kam se ubíral vývoj Kubičkova minimalismu.  

Je zajímavé sledovat, že například u prvního gramoobalu Beethovenovy symfonie  

absolutně vypustil jakékoli obrazce a prostor dal jen samotné jednoduché typografie. Dokonce 

i logo Gramofonového klubu zredukoval na čistě textovou záležitost. V rámci Kubíčkova 

vývoje tento návrh pak představuje poslední stupeň experimentace s prostorem gramoobalu.  

 U druhé desky můžeme konstatovat, že zde již Kubíček recykluje své dílo, které jsme 

viděli v předchozím období. Je možné, že gramoobal takto vznikl z důvodu zrychlené 

produkce. Třetí obal, který byl určen k exportu, působí velmi moderně. Zobrazuje ilustraci, 

která má hodně blízko k fotografii, a představuje jakési zvukové vlny. Můžeme zde uvést 
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hypotézu, že gramoobal byl cílený na zahraniční publikum a tím pádem byla kvalitní 

umělecká reprezentace vyžadována.   

 Poslední návrh představuje návrat ke geometrickým tvarům, které svou neomaleností 

něčím připomínají kubistický styl. Je zde vidět, že Kubíček byl opravdovým výtvarným 

umělcem.  

 

    
      J. Kubíček, 1965, zdroj: Discogs.com                   J. Kubíček, 1967, zdroj: Discogs.com              

   
       J. Kubíček, 1965, zdroj: Discogs.com              J. Kubíček, 1966, zdroj: Discogs.com              

 

Podobné malby recykloval u dalších dvou gramoobalů z roku 1965 a 1967. U třetího 

gramoobalu vidíme ilustraci, která svými náhodnými liniemi může připomínat akční umění. 

V něčem se Kubíček také zřejmě inspiroval z bruselského stylu, jak naznačují barevné 
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planetky, které připomínají atomy. Poslední gramoobal pak představuje ilustraci krásného 

černobílého zjednodušení  motivu houslí, které odkazují na obsah desky.  

Můžeme konstatovat, že Kubíček v některých návrzích experimentoval v oblasti 

minimalismu a zjednodušování obrazu. Některé své návrhy pak určitým způsobem 

„recykloval“ a opakoval tak stejné motivy. 

* 

 

    
      K. Lodr, 1964, zdroj: archiv Supraphon              K. Lodr, 1967, zdroj: Discogs.com              

    
     K. Lodr, 1965, zdroj: archiv Supraphon                K. Lodr, 1967, zdroj: archiv Supraphon              

 

Zde máme velmi tradičního autora Karla Lodra, který navrhoval gramoobaly 

především pro vážnou hudbu. Tyto gramoobaly většinou tvořil z koláží, která jsou 
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inspirovány antickými a barokními motivy. Můžeme na nich například vidět část jakési 

barokní kopule či kolorovanou fotografii sochy nebo ženskou postavu, jejíž nohy 

zakomponované do volné přírody mohou svým postojem připomínat antické sochy.  

Pak tu máme gramoobal, který se klasickým návrhům vymyká. Lodr zde použil 

malbu, která byla zřejmě vytvořená voskovkami. Nacházíme zde znaky bruselského stylu, to 

je užití geometrických tvarů v podobě barevných obdélníků a hra s písmem, jak je patrné ve 

Dvořákových překrývajících se iniciálech. Je otázkou, zda tento gramoobal Karel Lodr 

nevytvořil s cílem zapojit se do tehdejších grafických trendů. Jeho ostatní návrhy bezsporu 

působí svou kompozicí a experimentováním v oblasti koláže moderním uměleckým dojmem.  

 

* 

 

    
      M. Ludvíček, 1966, zdroj: Discogs.com              M. Ludvíček, 1966, zdroj: Discogs.com              
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     M. Ludvíček, 1966, zdroj: Discogs.com               M. Ludvíček, 1968, zdroj: Discogs.com              

  

 Dále tu máme autora Miroslava Ludvíčka jehož tvorba působí svou nesourodostí 

celkem eklekticky. První gramoobal je typickým příkladem klasického návrhu obálky pro 

desky vážné hudby. Jedná se o jednoduchý popisek desky, doprovázený napodobeninou 

Mozartova podpisu na jednoduchém jednobarevném pozadí a celý text je obklopen žlutým 

dekorativním prvkem. Svým způsobem není gramoobal zvlášť graficky zajímavý a jen plní 

informativní účel obálky. Druhý gramoobal už je zajímavější. Jedná se o kompozici dobových 

glagolských kreseb s červenými a modrými obdélníky, trochu na způsob stylu De Stijl. Bílé 

nesourodé pozadí však dává návrhu určitý nádech nedodělanosti a celkově gramoobal působí 

na můj vkus nedořešeně. 

 Zvláštností je třetí gramoobal, který by v dnešním pojetí působil až punkově: 

znetvořená silueta rakousko-uherské orlice doplněna křiklavými odstíny žluté a červené spíše 

připomínají desky punkové kapely Sex Pistols než tradiční sbírku básní Karla Havlíčka 

Borovského. Výtvor však takto anachronicky nemůžeme samozřejmě vykládat. Ludvíček zde 

zkrátka interpretuje podle svého Borovského kritiku absolutistického státu. 

 Poslední gramoobal z roku 1968 ukazuje karikaturu Stravinského, která je posazena do 

všudypřítomného modrého pozadí. Ilustrace je pak doplněna názvem desky, kde je vidět, že 

Ludvíček se snažil trochu si pohrát s typografií písma, i když není zcela pochopitelné, proč 

zvýraznil kromě počátečních písmen i písmena L, G a T. 

 Celkově můžeme konstatovat, že z Ludvíčkovy tvorby, která je velmi eklektická, není 

patrný autorův vlastní rukopis.  
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* 

 

   
       Pavlín-Šeďa,1966, zdroj: Discogs.com               Pavlín-Šeďa,1966, zdroj: Discogs.com             

  
      Pavlín-Šeďa,1967, zdroj: Discogs.com             Pavlín-Šeďa,1967, zdroj: archiv Supraphon             
 

 V posledním období let 1964-1968 se tu stále udržuje tvorba kreativního dua Pavlín-

Šeďa. Máme tu na ukázku gramoobaly z let 1966 a 1967.  

 Nejzajímavějším počinem se tu jeví třetí návrh gramoobalu pro dílo Stařec a moře. 

Obálka zobrazuje malou ilustraci starce v lodičce, která se nachází v levé horní části návrhu. 

Dvě třetiny plochy pak zabírá ilustrace velkého žraloka, který tím, že je z větší části zakryt 

zeleným pruhem moře, nastiňuje dramatický děj příběhu. Graficky i typograficky tento výtvor 

připomíná plakátovou tvorbu již dříve zmíněného Saula Basse. 
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 Gramoobal zobrazující Umění kytarové hry působí díky své kompozici a barevnosti 

celkově hravě a zábavně, a to i přesto, že se zde využívají jen dvě barvy. Písmo názvu 

připomíná jak lidovou tradici, tak i určitou westernovou tématiku, která má zřejmě navozovat 

trempskou atmosféru. Celkově gramoobal se jeví atraktivně jak pro děti, které by se chtěly 

učit kytarové hře, tak pro dospělé.  

 Zde pozorujeme, že si duo Pavlín-Šeďa udržuje svůj graficky barevný rukopis, který je 

určitým způsobem atraktivní jak pro děti tak pro dospělé. 

 

* 

 

 
L. Rada,1964, zdroj: Discogs.com 
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         L. Rada,1965, zdroj: archiv Supraphon                  L. Rada,1965, zdroj: archiv Supraphon             
 

Analýzu bych chtěla zakončit dílem Ladislava Rady, jehož tvorba převyšuje 

množstvím návrhy ostatních autorů. Je vidět, že Rada byl umělcem velkého formátu. Máme 

zde tři gramoobaly z let 1964 a 1965, které se zaobírají stejnou tématikou a to tématikou 

jazzu.  

 Na gramoobalu z roku 1964 je vidět, že se Rada ještě inspiruje geometrickými motivy, 

které pomocí barevné kompozici tvoří zjednodušenou ilustraci hudebníku. Nalézáme zde 

definitivně znaky bruselského stylu.  

 U gramoobalu z následujícího roku pozorujeme určitý odklon od geometrické čistoty a 

pravidelnosti. Ilustrace působí více jako malba a vzhledem k tomu, že nerozeznáváme žádné 

téma, můžeme říct, že námět je vskutku abstraktní.  

Poslední obálka z roku 1965 působí až impresionistickým dojmem. Vidíme zde 

zdařilou hru s typografií. U slova „jazz“ posadil dvě písmena Z nad sebe, čímž vytvořil určitý 

zig zag motiv, který odkazuje na úskočný pohyb jazzu. Tento nápis svou tmavěfialovou 

barvou  zapadá do černého prostředí a dává tak prostor ilustraci, která působí jako echo slova 

jazz.  
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         L. Rada,1965, zdroj: archiv Supraphon           L. Rada,1966, zdroj: Discogs.com             
 
 

   
        L. Rada,1967, zdroj: Discogs.com                   L. Rada,1968, zdroj: Discogs.com             
 
 

 Další čtyři návrhy jsou z období 1965 až 1968 a je zde patrný onen posun k volnému 

umění. Není to ještě zcela patrné u druhého gramoobalu, který si hraje s typografií, 

s geometrií a barevností. Ostatní návrhy ale působí velmi impresionisticky a vskutku 

moderně. Návrhy v nás vyvolávají spíše určitý dojem, než aby nám poskytly konkrétní 

informaci.  

 Například třetí gramoobal znázorňuje jen pomocí tahů pohled z planiny na jakýsi 

kopec, který je posetý stromy. Vytváří to celkový dojem, jako bychom stáli v noci na louce a 

koukali do přírody na zalesněné hory. Poslední gramoobal pak užívá černobílé zdeformované 
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fotografie, která působí spíše dojmově než realisticky. „Roztančená“ typografie písma pak 

odkazuje k tanečním krokům a pohybu.  

 Obecně můžeme konstatovat, že Ladislav Rada své návrhy gramoobalů ovládal velmi 

kreativním způsobem a přitom se odkazoval k určité umělecké tradici produktové grafiky.  

 

 

8. Závěr 

První zkoumané období 1948-1955 sice z důvodu tehdejší ještě malé produkce 

Supraphon nabízí relativně malý počet analyzovaných gramoobalů, přesto však jsme schopni 

ze studie vyvodit několik hypotéz a závěrů. Značka Supraphon v raných 50. letech fungovala 

jako exportní značka, která se snažila nabídnout zahraničním zákazníkům především to 

nejlepší z československé klasické a folklorní hudby. Ta se prezentovala stroze, realisticky a 

s odkazem na tradici, což podporuje naší hypotézu vlivu socialistického realismu na tehdejší 

grafické normy.  

Gramoobal sloužil především jako ochranná obálka pro hudební vinylové nosiče a 

jeho vizuál byl vytvořen za pomocí nezbytné produktové grafiky za účelem komerčního užití. 

Nelze vyloučit, že tehdejší vedení exportu se z počátku vyhýbalo experimentům a chtělo se 

prezentovat pouze jako důstojná značka nabízející tu největší osvědčenou hudební kvalitu. Až 

na konci tohoto období (zejména s výrobou jazzových desek) ledy trochu poroztály a grafici 

tak dostali příležitost se vyjadřovat  kreativněji. 

 

Obecně můžeme konstatovat, že léta 1955-1965 jsou obdobím, kde se plně projevují 

prvky a znaky bruselského stylu, tj. geometrické útvary, symetrické a asymetrické kompozice, 

šikmé křivky, hra s barvou, která vytváří obraz. Bruselský styl se počátkem 60. let stal natolik 

populární, že byl užíván i pro komerční účely. V případě gramoobalů můžeme pozorovat hru 

s typografií, která se deformací stává součástí ilustrace.  

Lze říci, že se tomu určitým způsobem vyhýbá ale i poddává Jiří Kubíček, který 

graficky působí bez nejmenší návaznosti na téma desky a tvoří tak spíše sám pro sebe. I přesto 

jeho výtvor na desku působí pozitivně a přidává jí tak určitou intelektuální hodnotu. U 

Kubíčka také vidíme vývoj, kde z barevné zábavné grafiky se autor přesouvá trochu jinam. 

Začíná více zjednodušovat předměty a pracovat s celkovou kompozicí návrhu. U Kubíčka je 

tak zjevný určitý modernistický posun.  

Zajímavé je také sledovat Boženu Brunderhansovou, která se od začátku představuje 

jako velmi nesvázaná grafička: Její gramoobaly jsou navrženy ve stylu, který má hodně blízko 
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k volnému umění. Začíná zde určitý posun k polygraficky i umělecky kvalitnímu výsledku 

v rámci produkce gramoobalu. Předplatiteli Gramofonového klubu se tak dostává mimo jiné i 

určité umělecké hodnoty ve smyslu vizuálním.  

 

Ve vybraných ukázkách z posledního období let 1964-1968 stále nacházíme znaky 

bruselského stylu, ale od roku 1965 vidíme určitý odklon od tohoto stylu a je vidět, že 

návrháři se ubírají více abstraktním směrem, který se vyvíjí do volnějšího uměleckého 

vyjadřování, ať už prostřednictvím akčního umění nebo impresionistické abstrakce.  

 

Nejvíce z celkové produkce gramoobalů z padesátých a šedesátých let vyčnívají svou 

tvorbou následující umělci: Ladislav Rada, Miroslav Ludvíček, Jarmila Mařanová, Jiří 

Kubíček, duo Jiří Pavlín-Gustav Šeďa, Karel Lodr a Božena Brunderhansová. Na 

gramoobalové produkci se samozřejmě podíleli i další autoři, jejichž díla (stejně jako díla 

výše zmíněných autorů) si bezesporu zaslouží řádnou katalogizaci, která bohužel nemůže být 

obsažena v rozsahem omezené  bakalářské práci. 
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