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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je popsat užití kaligrafického písma při tvorbě knižní obálky ve 20. 

století. První část práce se věnuje představení umění kaligrafie a jejímu vývoji. Stručně 

rozvádí vztah mezi textem a obrazem a zabývá se významem rukopisu v dnešní době. V druhé 

části práce jsou představeni významní čeští výtvarníci a knižní grafici. V závěrečné kapitole 

jsou zhodnoceny a porovnány kaligrafické obálky v rámci knižní produkce 20. století.   
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Abstract 

The purpose of the bachelor thesis is to describe the use of calligraphy in the creation of the 

book cover in the 20th century. The first part is devoted to the introduction of the art of 

calligraphy and its development. It briefly explains the relationship between text and picture 

and deals with the meaning of the handwriting today. The second part of the work introduces 

significant Czech artists and book graphics. In the final chapter, calligraphic book covers are 

evaluated and compared in book production of the 20th century. 
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1. Úvod 

 Užití kaligrafického písma v návrzích knižních obálek se ocitá v převažujícím 

množství typografických obálek spíše na okraji a není příliš odborně tematizováno. Tato 

bakalářská práce si klade za cíl ve svém omezeném rozsahu pojednat o významu a vývoji 

kaligrafie v rámci české knižní produkce se zaměřením na knižní obálku ve 20. století, 

prezentovat její hlavní představitele a výsledky demonstrovat na vybraném souboru knižních 

obálek. Práce bude zpracována na základě analýzy dostupné literatury a konkrétních knižních 

obálek. 

 Pro vytvoření uceleného přehledu tématu se v první části budu věnovat vymezení 

pojmu kaligrafie a poukážu na estetický význam písma, zabývat se budu vztahem mezi textem 

a obrazem. Stručně popíšu dějinný vývoj a celkové formování umění kaligrafie v českém 

prostředí.  

V druhé části práce představím skupinu sedmi předních knižních grafiků a výtvarníků, 

kteří (nejen) svou kaligrafií významně přispěli ke kvalitě české knižní grafiky. Jedná se o 

Vojtěcha Preissiga, Karla Svolinského, Oldřicha Menharta, Zdeňka Sklenáře, Zdenka Seydla, 

Václava Bláhu a Jana Solperu. Kromě základních životopisných dat popíšu celkové výtvarné 

působení každého z nich a pro další komparaci uvedu charakteristické rysy užívání písem a 

jejich začleňování do návrhů knižních obálek.  

Ve stěžejní části práce se budu zabývat podrobnou analýzou vybraných návrhů obálek 

jednotlivých autorů. Budou tak zjištěny odlišné přístupy a styly v tvorbě kresleného písma a 

jeho užití v knižní obálce. Analýza bude založena na mém osobním výběru a popisu 

reprezentativních knižních obálek.  

Bakalářská práce byla vypracována v souladu s pravidly a metodickými pokyny 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Použité zdroje jsou v práci citovány podle normy ISO 

690:2011. Seznam literatury je řazen abecedně podle prvního údaje záznamu. Pro přímé 

citace v textu byl použit Harvardský styl citování. Bakalářské práce čítá od úvodu po závěr 

celkem 90 740 znaků vč. mezer, tj. v přepočtu přibližně 50 normostran a její součástí je 21 

obrazových příloh.  
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2. Kaligrafie 

2.1 Pojem Kaligrafie 

Obsah pojmu kaligrafie má mnoho podob, které se liší napříč světovými kulturními 

oblastmi. Její funkce a využití se měnily spolu s dějinným vývojem písma. Stěžejním 

historickým momentem v západní kultuře bylo zavedení knihtisku v polovině 15. století. 

Diferenciace mezi rukopisem a propracovanějšími formami skriptů a dekorativních písem 

nenastala bezprostředně po vynálezu knihtisku, ale k oddělení docházelo postupně.1 

Původ slova kaligrafie pochází s největší pravděpodobností z řeckých slov kallos, tedy 

krása a graphein, psát. Slovo graphein znamená psát stejně jako kreslit.2 Samotný termín se 

však začal užívat ve většině evropských jazyků až koncem 16. století. 3 U nás byl dlouhou 

dobu užívanější termín krasopis, který také nalezneme ve výkladech starších 

encyklopedických pramenů, jako je Ottův slovník naučný nebo Masarykův slovník naučný. 

Definice obou výkladových slovníků se v jádru neliší. Oba prameny krasopis definují jako 

umění úhledného ručního písma, které mělo před zavedením knihtisku funkci důležitého 

uměleckého odvětví. V moderní době může kreslené písmo být následně mechanicky 

rozmnožené.4 Zde se již toto pojetí střetává s typografií a typografickým tiskem.5  

Pojem ale není omezen jen na techniku kresby a písma, stejně tak papír není jediný 

materiál, který se v kaligrafii užívá. V širším slova smyslu zahrnuje i nápisy a text v kamení, 

kovu, dřevě nebo v jiném materiálu vypracovaném na rukopisném základě.2 

Dnes se můžeme setkat s běžnou a obecnou definicí kaligrafie například v České 

terminologické databázi knihovnictví a informační vědy, která hovoří o kaligrafii jako  o 

„dekorativním druhu písma, které je vytvářeno se zdůrazněním uměleckých a estetických 

hodnot a s maximálním potlačením individuálních rysů“.6 O něco podrobněji, avšak stále 

                                                           
1 Calligraphy. In: Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, c2017 [cit. 2017-06-01]. 

Dostupné z: https://www.britannica.com/art/calligraphy 
2 MENHART, Oldřich a MURAT, René. Oldřich Menhart: výbor z díla písmaře a úpravce knihy. 1. vydání. 

Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 83 stran, 128 stran obrazových příloh. 

Současné umění; 22. svazek., s. 9, s. 15 
3 pozn. 1 
4 Masarykův slovník naučný: Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha: Československý Kompas, 

1929. 
5 Typografie je výtvarný obor zabývající se technickým (technologickým) řešením, výtvarným návrhem a 

úpravou všech druhů tiskovin (textu – písma, obrázků a dalších grafických prvků), jejich charakterem a 

celkovým výsledným vzhledem a působením. Zdroj definice: Typografie. In: KTD: Česká terminologická 

databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2017-12-

11]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002551&local_base=KTD. 
6 Kaligrafické písmo. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 

Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002058&local_base=KTD. 
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srozumitelně definuje kaligrafii Jana Průšová ve své knize Vznik a vývoj písma: „kaligrafie je 

písařské umění, krasopis, výtvarný způsob psaní, kdy jsou znaky uspořádané do jednotně 

řešeného celku, doplněného často ilustrací nebo ornamentem. V islámských a 

východoasijských zemích dodnes významná oblast výtvarného umění.“ (Průšová J., 2007, sv. 

2, Slovník pojmů) 

 

2.2 Slovo, obraz a vizuální poezie 

Písmo bylo vždy součástí nejen výtvarných, ale i sochařských a architektonických děl. Od 

účelového písma sloužícího výhradně k záznamu se však kaligrafie liší právě důrazem na 

formu. Ve výsledku tak vzniká nejasný pohled na kaligrafii: kdy je ještě textem, který čteme a 

kdy se stává z písma spíše obraz? Kde je hranice mezi textem a obrazem? V prvé řadě je třeba 

si uvědomit jejich vzájemné prolínání. 

Ačkoliv se jedná o dvě různá média, již od pradávna mají slovo a obraz k sobě velmi blízko. 

Historie jejich vztahů je dlouhá a s nesčetnými proměnami. Jednou se vzájemně prostupují, 

vyměňují si vůdčí pozici, jindy je prosazováno jen jedno z médií. Jeden z řady pohledů na 

historii vztahu písma a obrazů nabízí filozof a spisovatel Vilém Flusser: 

Obrazy, znaky, různé symboly se objevily mnohem dříve, než bylo vynalezeno písmo. Jejich 

funkcí bylo představit a vysvětlit svět a umět tyto informace uchovat. Časem však obrazy 

spíše izolovaly příjemce od svého životního okolí. Písmo je vynálezem v určitém smyslu 

reagující na tento zcizující proces. Po staletí písmo fungovalo jako základní a podstatná 

kulturní technika většiny civilizací a u většiny těchto civilizací vedlo k plodné a 

mnohovrstevnaté kultuře. Postupem dob psané texty získávaly moc a staly se příliš 

abstraktními, až stejně jako zprvu obrazy, začaly uzavírat přístupy ke světu. Obrazy tak opět 

nabývaly svého významu a začaly přebírat vysvětlovací funkci. Texty a obrazy se začaly 

prostupovat, texty byly vkládány do obrazů a naopak. Flusser tuto dialektiku považuje za 

určitou dynamiku dějin: Obrazy se stávají více konceptuální, texty imaginativnější. Tuto 

podobu střetu obrazu a textu přerušuje vynález knihtisku. Texty získávají nadvládu a obrazy 

coby „umění“ dostávají méně prostoru. 7  

Tím, jak se v historii měnila interpretace jednotlivých pojmů, spolu s touto problematikou 

vznikaly i názory a pohledy řady umělců a filozofů. Již od starověku se mluvilo o blízkém 

vztahu malířství a poezie. Obraz a slovo byly chápány jako blízké (někdy dokonce identické) 

způsoby vyjádření. Tato myšlenka se v určitých formách objevovala až do poloviny 18. 

                                                           
7 STRÖHL, Andreas. Vilém Flusser (1920-1991): fenomenologie komunikace. Praha: Argo, 2016. ISBN 978-80-

257-1661-8., s. 84-85 
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století. Napříč dějinami se však vedly spory o to, která z těchto forem má vlastně přednost. 

Bylo přirozené, že výtvarníci prosazovali obraz, literáti zase slovo. Objevovaly se i názory, 

které obraz a text stavěly výhradně proti sobě a tato názorová polarita je charakteristická i pro 

20. století. Právě na základě proměnlivosti, nestálosti a schopnosti propojení obou médií 

(v různých období vnímané odlišně) není možné jednoduše a objektivně charakterizovat 

onen vztah mezi nimi. Je třeba vždy celou problematiku posuzovat vzhledem 

k historickým i lokálním souvislostem, včetně toho, kdo a kdy o ní hovoří a proč.8 

Ve 20. století vznikala řada výtvarných směrů, které otevíraly i prostor práci s textem a 

obrazem. V první polovině 20. století se jednalo zejména o expresionismus, futurismus a 

dadaismus. Proslulé jsou např. kaligramy Guillauma Appolinaira, grafické básně, kde směr a 

způsob čtení jsou pro čtenáře určitou výzvou, jsou typickým příkladem prostupování 

významu textu a obrazu.9 Výše zmíněné výtvarné směry daly základ různým 

experimentálním, konceptuálním a intermediálním formám v druhé polovině 20. století.10 

Jeden ze směrů, který se v našem prostředí rozvíjí, je vizuální poezie, pro kterou je 

prostupování obrazu a textu příznačné. Vlivem konkrétních umění vizuální poezie získala 

mnoho podob, přičemž značná pozornost autorů je věnována zejména realizacím projevujícím 

se v podobě typografických, strojopisných a rukopisných kompozic. Řada výtvarníků se 

snažila o vytvoření určité paralely kaligrafie v podmínkách latinky a její začlenění do 

struktury obrazu či grafického listu. Jejich realizace v podobě písmové malby mají k vizuální 

poezii velmi blízko. Taková malba se od vizuální poezie liší především svými prostředky a 

východisky, cíl však mají společný: vytvořit vizuální organizaci textových elementů.11 

 

2.3 Proměna kaligrafie po nástupu knihtisku 

Rukopisná latinka se rozvíjela zhruba dva tisíce let v nesmírné pestrosti svých forem 

jako písmo nápisové, knižní a listinné. V 15. století začal knihtisk zvolna nahrazovat psané 

písmo v oblasti knižní produkce.12 Výroba knih se zásluhou knihtisku zlevnila a rozšířila se 

znalost čtení a psaní. Přesto však kaligrafii nenahradila zcela a písmařská tvorba se rozvíjela 

dál.  

                                                           
8 POMAJZLOVÁ, Alena. Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let. Brno: Barrister & Principal, 

o.p.s. ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, 2017. ISBN 978-80-7485-127-8., s. 10–16 
9 GLANC Tomáš. Povaha písma, jeho meze a nosiče: výpisky a poznámky k historickým aspektům mediální 

dimenze psaní a literární komunikace. Česká literatura: časopis pro literární vědu Praha: Ústav pro českou 

literaturu AV ČR Roč. 63, č. 6 (2015), s. 835-859., s. 842 
10 POMAJZLOVÁ, pozn. 8, s. 16 
11 VALOCH, Jiří. Česká vizuální poezie sedmdesátých let. Literárněvědný sborník památníku národního 

písemnictví. 1982, 42-51. ISSN 0231-9020., s. 44 
12 PRŮŠOVÁ, Jana. Vznik a vývoj písma. Praha: Nakladatelství grafické školy, 2007. 2 sv. (59, 59 s.). ISBN 

978-80-86824-04-8., sv. 2, s. 52 
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Kaligrafické techniky se stále podílely na typografické práci tisku a tato spolupráce 

přetrvává až do moderní doby. První tiskaři byli většinou zároveň také rytci tiskových forem a 

později i matric pro odlévání. Typickým příkladem je po nástupu knihtisku vynechávání 

iniciál v prvotiscích, které se následně staly prostorem pro tvorbu iluminátorů.13 

 Ačkoliv se Gutenbergův vynález zasloužil o zrychlení a zlevnění knižní produkce, 

stále platilo, že byla kniha v jeho dobách poměrně nákladnou věcí. Již na konci 15. století 

mnoho tiskáren zkrachovalo, protože produkovaly luxusní sazby, ručně zdobené a 

ilustrované, které si však mnoho lidí nemohlo dovolit. Z knihy se postupem času musel stát 

více užitkový než umělecký předmět.14 

 Pro období renesance je typická rozmanitost písmařské práce. Renesance je obecně 

charakterizována návratem k antickým vzorům a tato tendence se projevuje i v písmu. Za 

nejvýznamnější přínos období renesance k vývoji písma se považuje vznik humanistické 

kurzívy15, jinak zvané také italiky, která se stává jak samostatným tiskovým typem písma, tak 

i velmi rozšířeným vzorem běžného ručně psaného písma. 16 Tímto typem písma je však podle 

Oldřicha Menharta vývoj latinského písma v podstatě ukončen. „Všecko ostatní tvárné 

bohatství přes baroko i empírový sloh je jen známkou poplatnosti dobového vkusu a odrazem 

proměnlivé zručnosti nebo různé techniky písmařů, nemá však už význam skladebný, 

organický.“ (Menhart O., 1954, s. 16) 

Do 16. století se při tvorbě písma užívalo výhradně rukopisu, v umělecké grafice pak 

různé rytecké techniky. V této době nastává jejich rozvoj a s ním i spojené umění. Jednalo se 

zejména o mědiryt, který ovlivňoval i práci na razidlech tiskového písma. Dosavadní 

rukopisná tradice se rozdvojuje tedy na psaní a rytí písma. Většina kreslených písem, se 

kterými se v moderní době setkáváme, vděčí za svůj vznik mistrovským dílům rytců 16. až 

18. století.17  

Barokní písmařství přineslo také novou techniku, kdy místo známého plochého pera se 

začalo používat pero ostré. Díky speciálnímu řezu pera byli písaři schopni vytvářet jak tenké, 

vlasové čáry, tak i stlačením vytvářet tah silný. Vznikl tak nový, v dějinách ještě nepoužitý 

                                                           
13 PRŮŠOVÁ, Jana. Vznik a vývoj písma. Praha: Nakladatelství grafické školy, 2007. 2 sv. (59, 59 s.). ISBN 

978-80-86824-04-8., sv. 2, s. 50 
14 PECINA, Martin. Knihy a typografie. Brno: Host, 2011. 222 s. ISBN 978-80-7294-393-7., s. 23 
15 Kurzivu lze vysvětlit dvěma výklady: 1. Původně rychle psané latinské písmo, charakteristické zkratkami, 

šikmým sklonem podle přirozeného držení ruky a splýváním sousedních znaků. - 2. V typografii je to řez písma 

vytvořený ze základního písma nakloněním znaků mírně šikmo doprava, využívaný pro vyznačování určitých 

úseků textu. Zdroj poznámky: Kurzíva. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 

(TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000202&local_base=KTD. 
16 MENHART, Oldřich. Nauka o písmu: pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého 

směru. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 87 s., s. 16 
17 MENHART, pozn. 16, s. 64 
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způsob tvorby psaného písma. S touto inovací však vznikly i nové požadavky na písařovu 

dovednost. Písař musel disponovat velmi pevnou rukou a mít za sebou několik desítek 

cvičení. Kaligrafové, již byli považováni za mistry, se mnohdy předháněli ve vytváření 

komplikovaných ornamentů.18  

Pro 18. století jsou typická četná ozdobná písma, jejichž charakteristickým prvkem 

jsou zdrobnělé rostlinné ornamenty, kterými se vykládaly výplně písmových obrysů, hlavy a 

patky písmen a často i jejich základní tvary. Záliba pro zdobení byla pro toto období 

příznačná a přirozeně se tak objevovala i v rytecké a písmařské práci. Vedle těchto 

dekorativních písem jsou však důležitějším a trvalejším odkazem tohoto období vznik tzv. 

písem přechodného stylu, která vznikla na konci 18. století. Vyznačují se jednoduchým 

vzhledem bez dekorativních přídavků.19 Koncem 18. století dochází i ke změně nástroje a 

přechází se na ocelové brko. Písmo se tak stabilizovalo a proměnilo do podoby, jaká se 

uchovala i ve školních písankách a profesionálních předlohách téměř do dnešní doby.20 

Vzrůstající technický pokrok výrazně zasáhl do postavení kaligrafického písma. 

Nejprve se zmechanizoval knihtisk, následně přichází v 2. pol. 19. století nový způsob tisku 

z kamene, tzv. litografie. Vlivem tohoto technického pokroku se rozmnožování jakékoliv 

kresby stalo rychlejší a levnější, než bylo v minulosti. Postupně se díky objevování a zavádění 

nových technických vynálezů stávalo ze vzácného a náročného umění pouhá mechanická 

práce. Technologické inovace tak přispěly k úpadku evropského písmařství.21 

 

2.4 Situace v 1. pol. 20. století 

Třebaže rozvoj knihtisku výrazně poznamenal vývoj písmařství a knižní vazby, dalším 

zásadním převratem byla průmyslové revoluce a následný nástup strojové výroby, zavádění 

nových materiálů, technik a technologií. 

Výraznou měrou byla ovlivněna knižní produkce. V 19. století byla kniha již běžně 

dostupná a rostla její konkurence na trhu. Pro masově vyráběnou knihu byla celokožená vazba 

příliš luxusní, proto se postupně přecházelo k vazbám méně nákladným. Počátek 20. století 

pokračoval v nastoleném trendu.22 

                                                           
18 PRŮŠOVÁ, Jana. Vznik a vývoj písma. Praha: Nakladatelství grafické školy, 2007. 2 sv. (59, 59 s.). ISBN 

978-80-86824-04-8., sv. 2, s. 51 
19 MENHART, Oldřich. Nauka o písmu: pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého 

směru. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 87 s., s. 68  
20 PRŮŠOVÁ, pozn. 18, s. 52  
21 MENHART, pozn. 19, s. 76 
22 PECINA, Martin. Knihy a typografie. Brno: Host, 2011. 222 s. ISBN 978-80-7294-393-7., s. 24 
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Na přelomu 19. a 20. století vzniklo v Anglii hnutí za obnovu uměleckých řemesel 

jako reakce na rostoucí „bezduchou“ mechanizaci každodenního života. V čele hnutí stál 

William Morris, anglický malíř, písmař, tiskař, rytec a básník, který také podstatnou měrou 

zasáhl do vývoje knižní tvorby. Jeho písmařský odkaz rozvíjeli Edward Johnston23 v Anglii a 

Rudolf von Larisch ve Vídni. Johnston spolu s Larischem jsou považováni za nejvýznamnější 

průkopníky evropské reformy písmařství. Ačkoliv se v jejich jednotlivých myšlenkách 

vyskytují rozdíly, jejich cíl byl ve své podstatě společný: obnovit písmařství jako prostředek 

uměleckého výrazu. 24  

V našem prostředí byla situace v knižní úpravě velmi podobná. Domácí tiskárny byly 

ovlivňovány úpadkem tiskáren v Německu a Vídni, které prosluly nekvalitním tiskem a 

kýčovitými tzv. lipskými vazbami. Respektované osobnosti české výtvarné scény 19. století 

Josef Mánes a Mikoláš Aleš originálním způsobem zasáhli do vývoje české knižní grafiky. 

Většina dobových knižních úprav nedosahovala úrovně obou umělců a v tomto ohledu nenašli 

pokračovatele.  

Mladá generace typografů a s nimi spolupracujících výtvarníků, nastupující na 

přelomu století, reaguje na Morrisovy myšlenky a připojuje se svou vlastní tvorbou k tomuto 

hnutí. První nesmělé pokusy lze zaznamenat již se vznikem časopisu „Volné směry“ v roce 

1896. V Roce 1905 je jmenován tehdy ještě ne třicetiletý typograf Karel Dyrynk redaktorem 

odborného časopisu „Typografia“. Následně byl Dyrynkem vyzván František X. Šalda, aby 

pro zmíněný časopis napsal programový článek. Tato stať s názvem „Kniha jako umělecké 

dílo“ se tak objevila hned v prvním čísle ročníku 1905. Šalda zde kritizuje soudobý přístup k 

české knižní grafice a upozorňuje na aktuální situaci v anglické knižní kultuře, která je podle 

něho dokonalá. Apeluje na to, aby se pro obrodu naší knižní kultury stala vzorem a aby se 

toho dosáhlo, připomíná určitou nutnost úzké a harmonické spolupráce mezi výtvarníkem a 

typografem.25  

                                                           
23 Edward Johnston ovlivnil typografii a kaligrafii velkou měrou, kromě Anglie také v Německu. Někdy je také 

označován za „otce moderní kaligrafie“. Na základě svých výzkumů starých rukopisů popsal jednotlivé styly a 

vytvořil abecedu zvanou foundational. Vedl lekce kaligrafie na Central School of Arts and Crafts v Londýně a 

z jeho studentů vzešlo mnoho uznávaných kaligrafů.        

Zdroj poznámky: POKORNÁ, Miluše. Kaligrafie: krása písma. Brno: CP Books, 2005. Výtvarné techniky. 

ISBN 80-2510-293-9. 
24 MENHART, Oldřich a MURAT, René. Oldřich Menhart: výbor z díla písmaře a úpravce knihy. 1. vydání. 

Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 83 stran, 128 stran obrazových příloh. 

Současné umění; 22. svazek., s. 7 
25 MENHART, pozn. 24, s. 10 
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Jako další z reakcí na rychle upadající knižní kulturu je vznik různých sdružení 

milovníků knih, tzv. bibliofilských spolků. První takový český spolek vznikl v Praze roku 

1908, Spolek českých bibliofilů, který funguje dodnes.26 

Spolek Typografia a SČB se na začátku století snažily o knižní renesanci podle 

anglického vzoru. Avšak brzy vyšla najevo skutečnost, že u nás chybí základní technický 

předpoklad: původní typografická písma. Přestože Vojtěch Preissig již v této době plánuje 

vytvořit původní typografické písmo, kvůli nedostatku technických i finančních prostředků 

nemohl tuto myšlenku realizovat. Situaci řešil dovozem nových, tehdy amerických písem, 

k nimž kreslil česká diakritická znaménka.27 

Potřeba vlastních původních písem se stala naléhavou, neboť narůstal počet tiskáren i 

jejich výkonnost. Řada knižních úpravců a výtvarníků (Dyrynk, Preissig, Tusar, Svolinský) se 

tehdy začalo zabývat návrhy nového typografického písma, ale trvalo ještě několik desítek let, 

než bylo nové písmo přijato. Mnoho návrhů skončilo nezdarem, nebo byly považovány za 

nedostatečné. První tři desetiletí 20. století jsou u nás charakterizována překreslováním a 

vydáváním písem historických. Přestože tvořila základ dobrého typografického materiálu, 

byla třeba odpoutat se od napodobování historických vzorů a přispět k vývoji tiskových písem 

něčím novým.28 Významnou osobou, která se zasloužila o mnoho nových typografických 

písem, byl Oldřich Menhart, který ve své práci vycházel ze svých kaligrafických zkušeností. 

Právě díky dokonalému spojení kresby písma a typografického řemesla získala kniha v první 

polovině 20. století novou tvář a knižní úprava byla vyvedena ze závislosti na zahraničních 

písmech. 

 

2.5 Kaligrafované knihy  

 Zvláštní kapitolou moderní kaligrafie jsou v době rozvinutého polygrafického 

průmyslu ručně psané knihy. Poměrně úzká skupina moderních kaligrafů se v atmosféře 

pokročilého technického vývoje věnovala této činnosti, i když v celkové produkci tištěných 

knih se jednalo jen o zlomek; bylo tomu tak rovněž z důvodu celkové marginalizace kaligrafie 

jako oboru u nás i v zahraničí. Ručně psaná kniha si však nadále podržela vysoký status 

písařské dovednosti.  

                                                           
26 PECINA, Martin. Knihy a typografie. Brno: Host, 2011. 222 s. ISBN 978-80-7294-393-7., s. 25 
27 MENHART, Oldřich a MURAT, René. Oldřich Menhart: výbor z díla písmaře a úpravce knihy. 1. vydání. 

Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 83 stran, 128 stran obrazových příloh. 

Současné umění; 22. svazek., s. 21 
28 MENHART, pozn. 27, s. 53 
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 Výjimečnou osobností oboru byl výtvarník a hudebník Jan Alexandr Votruba, který se 

ve své tvorbě věnoval i umění kaligrafie. Vedle desítek kaligrafovaných diplomů a 

pozdravných adres vytvořil několik ručně psaných knih. Nejkrásnějším unikátem je 

zpracování „Slezské písně“ Petra Bezruče z roku 1953. Ve výběru 32 básní má každá z nich 

originální iniciálu, linky a viněty a celý svazek je svázán do pergamenu. Jednalo se o časově 

náročnou práci, která J. A. Votrubovi trvala 112 hodin. Dalším pozoruhodným Votrubovým 

dílem byl rozsáhlý patnáctisvazkový cyklus „Naše hrady“, který kromě kaligrafovaného textu 

zaujme i akvarelovými miniaturami hradů s příslušnými erby.29 

 V oblasti kaligrafie je osobností prvořadého významu Oldřich Menhart. Menhart 

vytvořil jak několik rukopisných knih, mezi které patří např. Havlíčkovy „Tyrolské elegie“, 

Villonova „Závěť“ nebo Irwingova „Pověst o Maurově odkazu“, tak i několik dokumentů 

kaligrafovaných a následně mechanickou cestou reprodukovaných. Mezi ně patří např. 

„Šalamounova Píseň písní“ (1927), „Dívčí válka“ (1931) a především Erbenova „Kytice“ 

z roku 1941. Jedna z prvních Menhartových studií unciálního písma je na pergamenu 

kaligrafovaný text ze staroegyptské nauky z roku 1927, která položila základ pro jeho 

jedinečný návrh typografické unciály. 30 

 Sám Menhart se k technice ručně psaných textů vyjadřuje ve své studii o soudobé 

psané knize: „Není opravdového písmaře, jenž by se byl nezměřil v tomto úkolu. A není 

kouzelnější cesty k pravému poznání knižní podstaty … je zřejmé, že písař, schopný vytvářeti 

svěže a také uvědoměle rukopisnou knihu, bude též dobrým znalcem knižní typografie.“ 31 

 

2.6 Vzájemný vliv kaligrafie a typografie 

Do nástupu knihtisku jsme svědky rozvinuté rukopisné kultury. První tisková písma 

byla věrnými napodobeninami tehdejších mistrovských ručně psaných písem. Kaligrafie jako 

technologie rukopisného psaní byla výchozím předpokladem, ze kterého typografie vyrůstala. 

Tiskové i rukopisné písmo mají stejné kořeny v požadavku na tvárnost a čitelnost písma. 

Typografie byla dlouhou dobou uměleckým řemeslem, ve kterém mistr typograf byl zároveň 

                                                           
29 TOMAN, Prokop Hugo. Kaligrafované knihy. Knižní kultura: Měsíčník pro knižní kulturu, ediční činnost a 

otázky knižního trhu. Praha: Československé ústředí knižní kultury, 1965, I-II, s. 303 
30 MENHART, Oldřich a MURAT, René. Oldřich Menhart: výbor z díla písmaře a úpravce knihy. 1. vydání. 

Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 83 stran, 128 stran obrazových příloh. 

Současné umění; 22. svazek., s. 17-18 
31 Český bibliofil, roč. X, Praha 1938, bibliografický údaj převzat ze zdroje uvedeného v pozn. 30, s. 17 
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kaligrafem. To však postupně přestávalo platit se zavedením mechanizace knihtisku, která 

výraznou měrou ovlivnila tradici a spolupráci typografů a kaligrafů.32 

Význam kaligrafie a její vliv se projevuje i v soudobé typografii. V sadách typografických 

písem se objevují také abecedy vytvořené na základě původně volně psaného nebo 

kaligrafického písma.33 Právě toto prolínání kaligrafie a kresby typografického písma je 

charakteristické pro veškerou Menhartovu tvorbu, ale jak uvidíme v dalších kapitolách 

z rozboru knižních obálek, i pro celou řadu dalších výtvarníků a ilustrátorů. 

 

2.7 Rukopis v současnosti 

V obecném slova smyslu rukopisem označujeme jakýkoliv ručně psaný dokument. 

V průběhu dějinného vývoje však rukopis nabýval i konkrétnějších významů. Před 

vynalezením knihtisku jsou rukopisem tzv. manuskripty, ručně psané knihy. Se změnou 

situace v knižní produkci se rukopisem označují také textové předlohy pro knižní sazbu, 

buďto psané ručně, ale i na psacím stroji nebo tištěné. Z jiného hlediska je rukopis chápán 

jako osobitost v projevu umělce ve výtvarném umění.34 

Pokud se budeme věnovat rukopisu v jeho obecném smyslu, tedy jako jakémukoliv 

ručně psanému dokumentu, vyvstane myšlenka, jak se forma i funkce rukopisu v dnešní době 

s vývojem technologií změnila. Naše osobní potřeba shromažďovat, zaznamenávat a uchovat 

informace neustále narůstá. Klasický ruční přepis myšlenek na papír nahradily počítače nebo 

jiná zařízení.  

Tuto problematiku rozpracovává dílo výtvarnice a grafičky Radany Lencové 

„Rozhovory o písmu rukopisném“. Její studie, založená na rozhovorech s českými písmaři, 

typografy a grafickými designéry, se zabývá oběma polohami písma – rukopisnou, spojenou 

zejména se školní zkušeností a kaligrafickou. 

Pro mnohé z dotazovaných je rukopisné písmo především základem komunikace, 

předávání a šíření myšlenek, začátkem vzdělání, projevem lidské kultury a kultivovanosti či 

běžným způsobem vyjádření. Z hlediska subjektivního je rukopis zároveň pohledem do nitra, 

odrazem duševních stavů a inspirací. Většina dotazovaných považuje osobní rukopis za 

nenahraditelný - zvláště jeho užívání pro každodenní poznámky, zaznamenávání nápadů a 

                                                           
32 MENHART, Oldřich. Nauka o písmu: pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého 

směru. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 87 s., s. 50 
33 PRŮŠOVÁ, Jana. Vznik a vývoj písma. Praha: Nakladatelství grafické školy, 2007. 2 sv. (59, 59 s.). ISBN 

978-80-86824-04-8., s. 56, sv. 2 
34 Rukopis. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: 

Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2017-06-26]. Dostupné 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002254&local_base=KTD. 
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myšlenek a v neoficiální korespondenci. (Která je však dnes téměř zcela nahrazena mailovou 

korespondencí.)  

Naproti tomu kaligrafická zkušenost je obzvlášť v dnešní době považována za určitý 

profesní základ při poznávání písma typografického. Z rozhovorů však vyplývá, že neexistuje 

jednoznačná odpověď na otázku, zda kaligrafii v dnešní době řadit mezi umělecké obory. 

Jedná se především o dovednost, zručnost, druh řemesla. Spíše je to ale z důvodu absence 

dobrých písmařů a kaligrafů oblast okrajová.  

 

3. Hlavní představitelé české kaligrafie 20. století 

3.1 Vojtěch Preissig (1873-1944) 35 

Vojtěch Preissig byl umělec mnohostranných zájmů. Zabýval se grafickými 

technikami, knižní grafikou, věnoval se navrhování písem, experimentoval ve výtvarném 

umění (koláže, asambláže), věnoval se designu (navrhoval tapety) a během pobytu v USA 

zasáhl významně i do reklamy. Spolu s Karlem Dyrynkem svou výtvarnou i teoretickou 

činností významně ovlivnil podobu moderní české knihy na počátku 20. století a posunul tak 

vývoj naší knižní kultury. Je také prvním tvůrcem původního moderního českého písma.36 

Ačkoliv není typickým představitelem v oblasti kaligrafie a knižních obálek ve 20. století, 

vytvořil určitý myšlenkový i výtvarný základ, na který navazovali další umělci, které 

považujeme za hlavní představitele užití kaligrafie v knižním designu.  

Vojtěch Preissig se narodil roku 1873 na severu Čech ve Světci u Bíliny.  Absolvoval 

gymnázium a uměleckoprůmyslovou školu. V roce 1898 odjíždí do Paříže na doporučení 

Luďka Marolda.37 Tam zprvu krátce působil u Alfonse Muchy, brzy se však začal více 

zajímat o grafické techniky a vyučil se tiskařskému řemeslu. Seznámil se tak s litografií a 

technikami tisku z hloubky, následně absolvoval i kurz dřevorytu. Pracoval jako tiskař a 

příležitostně si přivydělával dekorativními pracemi pro časopisy. V roce 1902 upravil a 

ilustroval „Broučky“ Jana Karafiáta. 

Během pobytu v Paříži se z Preissiga stal profesionál ve svém oboru, a do Prahy se 

vracel již jako zkušený a úspěšný grafik. Na přelomu let 1904 a 1905 otevírá v Praze vlastní 

grafický ateliér. Preissig zavedl v té době do Čech nejen nové techniky, rovněž se zabýval 

                                                           
35 PREISSIG, Vojtěch a VLČKOVÁ, Lucie. Vojtěch Preissig - Pro republiku!. Praha: Pražská edice, 2008. 157 

s. ISBN 978-80-86239-16-3., s. 21-28 
36 BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-

7038-131-0., s. 406-407 
37 Luděk Marold byl významným malířem, ilustrátorem a grafikem.  

Zdroj: Databáze národních autorit NK ČR [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2005- 

[cit. 2017-11-28]. V softwaru ALEPH. Dostupná z 1url.cz/BtvnC 
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problémem české diakritiky, kterou dovážená písma postrádala. Prvním významným krokem 

na cestě k vlastnímu písmu bylo vytvoření českých verzí importovaných zahraničních písem. 

Preissigovi postupně docházely finanční prostředky, což byl důsledek jeho neúspěšných 

projektů včetně finančního krachu jeho grafického ateliéru. Přesto v tomto období Preissig 

vytvořil důležité práce jak v oblasti teoretické, tak v oblasti knižního designu. V roce 1909 

vydává vlastní příručku o grafických technikách – „Barevný lept a barevná rytina“ a navrhuje 

úpravu a ilustruje „Slezské písně“ Petra Bezruče, jež byly vydané v rámci knižní edice Spolku 

českých bibliofilů (SČB), (Preissig byl jedním ze zakládajících členů). V roce 1909 vydává 

SČB jako prémii i soubor Preissigových ex-libris, která patří rovněž do oblasti Preissigovy 

umělecké tvorby.  

 Se svými uměleckými názory a nekompromisními nároky se začal v Čechách setkávat 

s nepochopením, což přispělo k jeho odjezdu do Spojených států v roce 1910. Zde pracoval 

v tiskařském průmyslu, kde nejprve vykonával ryze manuální práci. Jeho profesní situace se 

však brzy začala lepšit a za zmínku stojí návrhy obálek pro časopisy „The American 

Magazin“, „The Scrap Book“ a „The Munsey“ z let 1910-1912. Preissig brzy také působí 

jako pedagog na různých významných amerických školách. 

Důležitým mezníkem Preissigovy profesní činnosti bylo v pol. 20. let dokončení 

návrhu vlastního písma – antikvy, které bylo zároveň vůbec prvním českým původním 

písmem. Ve třicátých letech se ve své tvorbě soustřeďuje na malbu a volnou, strukturní 

grafiku. Díla z tohoto pozdního období patří svou originalitou k tomu nejzajímavějšímu z celé 

jeho volné tvorby.  

 Začátek 2. světové války a následný politický vývoj aktivoval Preissiga k odbojové 

činnosti. Kromě překladu a přepisu zahraničních zpráv vytvářel agitační plakáty a jiné 

tiskoviny a později i organizoval a tiskl ilegální časopis „V boj!“. 

 

 Vojtěch Preissig se výraznou měrou podílel na utváření podoby knižní grafiky v první 

polovině 20. století. V této oblasti je vnímán především jako významný průkopník grafických 

technik a typografie. Tyto dovednosti uplatnil v návrzích obálek, plakátů a letáků. 

 Technika linorytu38 stojí na pomezí kaligrafické zručnosti a typografických technik. 

Právě linoryt patřil k oblíbeným Preissigovým technikám. V roce 1915 připravil publikaci 

„Linoleum Block Printing“.  Jeho výtvarná zpracování děl v prvním a druhém odboji jsou 

                                                           
38 Linoryt býval levnější alternativou dřevorytu. Zdroj poznámky: PREISSIG, Vojtěch a VLČKOVÁ, 

Lucie. Vojtěch Preissig - Pro republiku!. Praha: Pražská edice, 2008. 157 s. ISBN 978-80-86239-16-3., s. 26 
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provedena zejména linoryteckou technikou. Na Teachers College, kde byl Preissig v letech 

1914-1916 profesorem, byl linoryt hlavní vyučovanou metodou.  

 Další doklady dochované Preissigovy tvorby ukazují široké rozpětí řešených úkolů od 

drobné užité grafiky po návrhy obálek časopisů a knih a plakátů, ve kterých kombinuje písmo 

s ornamentem a obrazovým výjevem. K významným dílům patří realizovaná zakázka série 

válečných plakátů. Přínos Preissigovy tvorby v oblasti knižní spočívá především v typografii, 

zvláště pro jeho návrhy antikvy, jak dokládají četné publikace věnující se typografii 20. 

století. Tyto návrhy poukazují na určitý kaligrafický základ, ač nejsou typickým příkladem 

pro tuto práci. 

 

3.2 Karel Svolinský (1896-1986) 

Karel Svolinský patří se svým uměleckým založením k jednomu z nejvšestrannějších 

výtvarníků.  Kromě malířství, grafiky a knižní ilustrace, které tvoří základ jeho výtvarné 

činnosti, patří k jeho uměleckým počinům také návrhy vitráží pro chrám sv. Víta v Praze, 

scénografická a loutkářská tvorba, navrhování známek a československých platidel a 

v neposlední řadě i tvorba fotografická. V této práci se zaměříme na knižní dílo Svolinského, 

které mělo určité výtvarné přesahy; jednou z nich je i oblast kaligrafického umění. 

Karel Svolinský se narodil roku 1896 na Svatém Kopečku u Olomouce. Již od dětství 

se Svolinský věnoval kreslení a měl velmi blízko k přírodě. V roce 1910 odešel do Prahy, kde 

se začal učit v řezbářské dílně Jiljího V. Ziky, po jeho smrti roku 1913 přechází do učení k 

řezbáři Františku Liškovi,39 v jehož dílně po vyučení pracuje jako řezbářský tovaryš. V roce 

1919 nastupuje na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde studoval loutkářství a následně 

sochařské umění. O tři roky později přestupuje do ateliéru speciální grafiky Františka 

Kysely.40 

Vliv Františka Kysely se projevoval v tvorbě Karla Svolinského ve většině jeho díla. 

Pro Svolinského byl Kysela kromě výjimečného pedagoga také uměleckou osobností, která 

mu byla autoritou a vzorem pro vlastní práci. V jeho ateliéru získal Svolinský patřičný prostor 

pro svou vlastní samostatnou tvorbu. Kysela měl pochopení pro individualitu a talent a oproti 

ostatním specializovaným dílnám bylo u něho ve studiu daleko méně uniformity.41 Od 

počátku působení Svolinského v Kyselově ateliéru se Kysela snažil pro něj získat nejrůznější 

                                                           
39 EHLOVÁ, Marta. Můj přítel Karel Svolinský. Vyd. 1. Praha: Lika klub, 2002. 101 s. ISBN 80-86069-20-6., s. 

100 
40 SVOLINSKÝ, Karel, MUSIL, Roman, ed. a BURGET, Eduard, ed. Karel Svolinský: (1896-1986). Vyd. 1. 

Praha: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, 2001. 299 s. ISBN 80-238-7652-X., s. 13 
41 SPURNÝ, Jan. Karel Svolinský. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1962. 180 stran., 

s. 14 
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zakázky. Už v roce 1922 Svolinský obdržel první cenu za návrh exlibris „Jinoch trhající 

horské květiny“ pro Československý spolek sběratelů a přátel exlibris a následně byl 

vyznamenán za celkovou úpravu „Pamětní knihy pro hrad Karlštejn“. V této době také 

vzniká hlubší vztah Svolinského ke krásné knize. Zájem o knižní kulturu dokázal Svolinský 

za celý svůj život rozvinout do několika podob, kdy vše podřizoval jedinému cíli: „snaze 

dosáhnout konzistentního knižního celku, ve kterém se snoubí obsah s celkovou grafickou 

úpravou.“ (Burget, Musil, 2001, s. 42) 

Na doporučení F. Kysely začíná ve 20. letech také dlouhodobě spolupracovat 

s nakladatelstvím Jana Otty. Zprvu se jednalo o menší zakázky, grafické úpravy obálek 

starších, již vydaných titulů, později začal upravovat i nové publikace. V době jeho působení 

u nakladatele Jana Otty a zároveň v ateliéru Františka Kysely mimo jiné také pracuje na 

jednom ze svých nejvýznamnějších knižních děl – „Máj“ K. H. Máchy. Ještě před 

Svolinským se o výtvarnou podobu Máje pokusila řada předních výtvarníků té doby. 

Svolinského Máj se vyznačuje působivou grafickou úpravou s použitím vlastní vazby a 

písma. Obsahoval několik celostránkových dřevorytů a celkově se jednalo o dosud 

nejrozměrnější foliové vydání Máje. Dílo bylo publikován v roce 1925 a Svolinský za něj 

obdržel prestižní pařížskou cenu Grand Prix. 42 

Svolinského intenzivní zájem o krásnou knihu, knižní ilustraci a celkovou grafickou 

úpravu trval i v následujících letech. Z jeho četných prací uveďme např. barevnou obálku pro 

spis Augustina Gemelliho „Františkánské poselství světu“, která se vyznačuje originálním 

kaligrafickým písmem a dalšími dekorativními prvky. K dalším pozoruhodným knižním 

obálkám, jež jsou kromě četných ilustrací zajímavé i pro zakomponování kaligrafického 

písma do celkového rozvrhu obálky, patří knižní tituly: „Sedmikráska“ (1927), román „Veliký 

Meaulnes“ (1928), nové vydání Kosmovy „Kroniky české“ (1928), „Český zpěvník“ (1940) a 

„České legendy“ (1950). Práce Karla Svolinského je také úzce spjata s dětskými knihami 

Marie Majerové. Z této spolupráce vzešlo vydání knihy „Čarovný svět“ z roku 1948.43 

V meziválečné činnosti SČB vzniká celá řada knih, za jejichž výtvarným pojetím stojí 

Karel Svolinský coby ilustrátor a Method Kaláb jako grafický úpravce. Většina těchto knih 

vycházela z Průmyslových tiskáren v Praze, kde Kaláb působil jako ředitel. Vedle četných 

dřevoryteckých ilustrací Svolinského, mezi nimiž vynikají ilustrace ke knize „Veliký sněm 

ptačí“ Františka Táborského, je za určité vyvrcholení spolupráce Kalába a Svolinského 

                                                           
42 SVOLINSKÝ, Karel, MUSIL, Roman, ed. a BURGET, Eduard, ed. Karel Svolinský: (1896-1986). Vyd. 1. 

Praha: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, 2001. 299 s. ISBN 80-238-7652-X., s. 45-48 
43 SVOLINSKÝ, MUSIL, BURGET, pozn. 42, s. 50-53 a s. 154 
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považováno vydání „Legendy o sv. Kateřině“ z roku 1941 s litograficky kolorovanými 

dřevoryty a ručně vysázeným textem z písmové sady Caslon.44  

Knižní grafiku Svolinského doplňuje příležitostná grafika (exlibris, novoročenky). 

Specifickou oblastí díla Svolinského jsou návrhy československých papírových bankovek a 

poštovních známek, v nichž lze rovněž spatřovat propojení obrazového výjevu a 

kaligrafického písma. Roku 1952 je Svolinskému udělen titul laureáta státní ceny druhého 

stupně za návrhy poštovních známek, roku 1956 získal titul zasloužilého umělce. Za svou 

výtvarnou činnost obdržel rovněž řadu dalších ocenění. V závěru svého života se Svolinský 

soustředil na malířskou tvorbu, která se stala abstraktní a zachycovala existenciální témata. 

Svolinský umírá roku 1986.45 

 

V ilustrátorském díle Svolinského se objevují četné odkazy k folklóru, které vycházejí 

z jeho vazby na rodný kraj, a to jak k přírodě, tak k jeho zájmu o lidové umění zdejších 

obyvatel. Folklórní inspirace Svolinský čerpal nejen na Moravě, odkud pocházel, ale rovněž 

na svých častých cestách na Slovensko, kde se seznamoval s místními lidovými tradicemi, 

kroji, písněmi a venkovským životem. Cestování provázelo Svolinského celý život; poznával 

umění evropských a mnohdy i exotických národů. I zde čerpal inspiraci, přesto jsou jeho 

ilustrace vnímány jako „české“. Významnou roli hrála i jeho vazba na Uměleckoprůmyslovou 

školu, kde působil a jejíž atmosféra také ovlivnila jeho umělecké směřování.46 Hodnocení 

Svolinského a jeho díla je v některých pramenech poplatné dobovému diskurzu – proto se 

nelze omezit na jednostranný pohled, který hovoří o lyričnosti, inspiraci přírodou a domovem. 

Cenné jsou pro objasnění Svolinského tvorby vzpomínky jeho vlastní i přátel. Četné 

informace poskytuje rozsáhlý a ucelený archivní a umělecký fond uložený v Muzeu umění 

v Olomouci.47 

 

3.3 Oldřich Menhart (1897-1962) 

Osobnost Oldřicha Menharta je často řazena mezi přední české typografy. Jeho tvorba 

je reflektována převážně v publikacích a dokumentech věnující se typografii a grafice. 

Přestože svými pracemi a mnohačetnými návrhy písem ovlivnil českou typografii, je 

                                                           
44 BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-

7038-131-0., s. 427 
45 SVOLINSKÝ, Karel, MUSIL, Roman, ed. a BURGET, Eduard, ed. Karel Svolinský: (1896-1986). Vyd. 1. 

Praha: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, 2001. 299 s. ISBN 80-238-7652-X., s. 26 
46 SPURNÝ, Jan. Karel Svolinský. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1962. 180 stran., 

s. 5-6 
47 SVOLINSKÝ, MUSIL, BURGET, pozn. 45, s. 9 
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příhodnější o Menhartovi mluvit především jako o zručném písmaři a kaligrafovi. Pro jeho 

písmařskou tvorbu je právě charakteristické vzájemné prostupování kaligrafie a typografie.48 

S kaligrafií pracoval nejen v knižní produkci, uplatňoval ji také v tvorbě diplomů, státních 

listin a podobných typech dokumentů.  

Oldřich Menhart se narodil v Praze v červnu 1897 a v Praze také v únoru roku 1962 

zemřel. Pocházel z rodiny zlatnického mistra, měl tedy možnost učit se kreslit, rýt, a 

vyřezávat od raného dětství.49 Roku 1911 nastupuje na pražskou typografickou školu, právě 

v období, kdy se Dyrynk s okruhem svých spolupracovníků snaží změnit tehdejší úroveň 

typografického umění. Menhart se kromě řemeslu typografie věnuje také studiu písma a jeho 

kresby, v čemž ho podporuje jeho učitel Karel Mrázek. Po nuceném přerušení 1. světovou 

válkou na sebe upozorňuje několika písmařskými návrhy. Za určitý vrchol jeho dosavadní 

práce lze považovat vydání první publikace věnované písmařství „Česká škola 

ornamentálního písma“. Již v této práci Menhart naznačuje, na jakých principech by mohla 

být založena jeho další kaligrafická praxe – na studiu kvalitních historických písem –, které 

by se mohly stát základem nového písmařského slohu.  V té době se jednalo o originální 

přístup a Menhart byl první a tehdy jediný, kdo se o něj pokusil.50 

Od roku 1929 se již Menhart věnuje výhradně rozvíjení kaligrafie, kresbě 

typografických písem a práci na krásné české knize. Kaligrafii uplatňuje od příležitostných 

unikátních listin a tisků po knižní úpravy. Vytváří řadu kaligrafovaných knižních obálek, 

titulních listů a iniciál pro edice, s nimiž v té době spolupracuje. V letech 1929 až 1961 

vytvořil celkem 24 původních písem pro písmolijny zahraniční i české.51 Sérii prvních tří 

písem vytvořil již v roce 1929: Menhartovu antikvu, kurzívu a antikvu polotučnou. Všechna 

tři písma vydala v letech 1930-1935 významná frankfurtská písmolijna Bauerische Gieβerei, 

což znamenalo tehdy nebývalý úspěch. V roce 1934 následují Menhartova romana, italika a 

Monotype, která byla vyryta v letech 1934-1935 a vydána londýnskou firmou. Figural romana 

(1940) byla vydána již tuzemskou Státní tiskárnou v Praze v letech 1948-1949. Mezi další 

významné úspěchy Menhartovy mezinárodní spolupráce patří bezesporu také vydání antikvy 

Victory, kterou r. 1947 pro řádkové sázecí stroje připravila newyorská firma Intertype Co. 

Další Menhartova písma byla již vydána českými písmolijnami a grafickými firmami, většina 

Grafotechnou. Písmo Manusrcipt z let 1943-1947 bylo hodnoceno jako nejrevolučnější písmo 

                                                           
48 Viz. kapitoly 2.5 a 2.6 
49 BURIAN, Veronika. Oldřich Menhart: kaligraf, typograf a řemeslník. Typo: typografie, grafický design, 

vizuální komunikace. 2006, 2006(19), 3-15. ISSN 1214-0716., s. 3 
50 MENHART, Oldřich a MURAT, René. Oldřich Menhart: výbor z díla písmaře a úpravce knihy. 1. vydání. 

Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 83 stran, 128 stran obrazových příloh. 

Současné umění; 22. svazek., s. 12-13 
51 FABEL, Karel. Současná typografie. Praha: Odeon, 1981. Soudobé české umění., s. 14 
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století. Za zmínku také stojí i Menhartovo vytvoření originálních azbukových písem 

Manuscript graždanka s kurzívou, vydané v letech 1953-1955. V Menhartově tvorbě je nutno 

poukázat na jeho charakteristický cit pro umístění a vyřešení diakritických znamének v české 

abecedě tak, aby vytvářela s literou dokonalý celek.52 

Další neopomenutelnou oblastí Menhartovy tvůrčí činnosti jsou kaligrafované knihy. 

Kromě již zmíněných53 je to „Šalamounova Píseň písní“ (1927), „Dívčí válka“ (1931) a 

proslulá a nejznámější Erbenova „Kytice“ z roku 1941. Text kaligrafovaný Menhartem 

doprovodilo třicet kreseb Antonína Procházky. Dále jako soukromý tisk vyšel např. „Jana 

Žižky z Kalicha vojenský řád husitský“ v roce 1932.54 

Menhart graficky upravoval i své odborné publikace „Nauka o písmu“ (1954) a 

„Tvorba typografického písma“ (1959). Svou činností zasáhl i do návrhů knižních obálek a 

vazeb, jako příklad uveďme „Korunovační řád českých králů“ na pergamenu od Josefa 

Vyskočila. Menhart se také věnoval drobné grafice, např. exlibris.55 

 

Princip Menhartovy práce vycházel v nahlížení na typografické písmo jako na písmo 

kaligrafické. Považoval ručně psané písmo za nejlepší zdroj inspirace a jako určitou možnost, 

jak zlepšit typografické písmo při hledání nových zajímavých forem. K návrhům písem 

nepoužíval kružítka a pravítka, písmo kreslil. Tento charakteristický přístup k práci dokládají 

také jeho slogany: „Kaligrafie je kolébkou typografie.“ Nebo „Písmena nemůžeme navrhnout, 

dokud je nenapíšeme.“56 

„Nejen lidé, ale i typografická písma mají svou tvář, svůj hlas, který může být vlídný 

nebo hrubý, chladný, vzrušený nebo i hřímavý. Grafická tvářnost písma je schopna vyvolat u 

čtenáře celou stupnici dojmů dříve ještě, než se obeznámil se slovním obsahem textu. Tato 

vlastnost, vytvářet ovzduší, které budí u čtenáře pocity vážnosti, veselosti, starobylosti nebo 

novotářství, vzrušení nebo klidné jistoty, důstojnosti a podobně, je příznačná pro tvorbu 

akcidenčních písem. 57“ (Menhart O., 1957, s. 45-46) 

Jeho tvorba (zejména písmařská) je v rámci českého prostředí významná mimo jiné 

tím, že jako jedna z mála přesáhla hranice státu a byla vysoce hodnocena předními 

                                                           
52 BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-

7038-131-0., s. 526 a 530 
53 Viz. kapitola 2.5 
54 BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-

7038-131-0., s. 532 
55 BOHATCOVÁ, pozn. 54 
56 BURIAN, Veronika. Oldřich Menhart: kaligraf, typograf a řemeslník. Typo: typografie, grafický design, 

vizuální komunikace. 2006, 2006(19), 3-15. ISSN 1214-0716. s. 9 
57 Akcidenční písmo = písmo pro sazbu příležitostných tiskovin, inzerátů, titulků v novinové či časopisecké 

sazbě; Zdroj poznámky: http://www.typo.cz/databaze/pravidla-a-nazvoslovi/typograficky-slovnicek/ 
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zahraničními odborníky, se kterými Menhart zůstával v kontaktu. Jeho životní dílo bylo 

oceněno zlatou medailí IBA Lipsko 1959, státní cenou 1948, Řádem republiky 1952 a státní 

cenou II. stupně 1953.58 

 

3.4 Zdeněk Sklenář (1910-1986) 

Zdeňka Sklenáře řadíme v první řadě mezi malíře. Od padesátých let je také považován 

za knižního grafika a ilustrátora. K této profesi se původně uchýlil spíše z důvodu obživy, 

avšak věnoval se jí s velkým zájmem. Ve Sklenářově tvorbě malířské a později i v knižní 

grafice se projevují tři hlavní vlivy a inspirace – jedná se o dílo italského malíře Guiseppa 

Arcimbolda a s ním související rudolfínský manýrismus, dále vliv secesního tvarosloví a 

orientální kaligrafie, která se projevila nejvýrazněji právě ve Sklenářově práci pro knihu.59  

Zdeněk Sklenář se narodil 15. dubna 1910 v Leštině.60 Zemřel v Praze roku 1986. 

Pocházel z učitelské rodiny, vyrůstal na venkově a od dětství se věnoval četbě a kresbě. Vztah 

k modernímu umění si však vytvořil až na střední škole, v té době se také rozhoduje o své 

budoucí profesi. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, nejdříve v ateliéru prof. 

Arnošta Hofbauera, studia dokončuje roku 1939 u Zdeňka Kratochvíla. Avšak studium na 

Uměleckoprůmyslové škole Sklenář vnímal jako nedostačující a neúplné. Inspiraci a zájem 

nacházel ve výstavních síních, v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea a u svých starších 

kolegů.61 

Ve třicátých letech se formuje Sklenářův hluboký vztah k poezii. Projevuje se zejména 

v jeho obrazném způsobu vyjádření. Mezi okruh básníků, v kterých nacházel pro svou 

ilustrátorskou činnost inspiraci, patří slavná trojice Mácha – Baudelaire – Apollinaire. Svůj 

zájem orientoval i na řadu dalších autorů (čeští poetisté, prokletí básníci, francouzští 

symbolisté), s nimiž ho seznamoval mimo jiné spolužák Vojmír Vokolek. Vokolek, který 

pocházel z tiskařské rodiny, zasvětil Sklenáře i do dovednosti typografie a probudil v něm 

zájem o krásnou knihu.62  

Důležitým mezníkem se pro Sklenáře stala jeho cesta do Číny v roce 1955. Ačkoliv se 

Sklenář o orientální výtvarné umění a poezii zajímal už od dob studií, tato cestovatelská 

zkušenost rozhodla o nové orientaci Sklenářovy tvorby. Sklenář se po návratu z Číny stal 

uznávaným znalcem čínského umění, významný vliv jeho znalostí a zájmu však nalézáme 

                                                           
58 FABEL, Karel. Současná typografie. Praha: Odeon, 1981. Soudobé české umění., s 14 
59 ŠMEJKAL, František. Zdeněk Sklenář. 1. vyd. Praha: Odeon, 1984. 211 s., s. 7 
60 FABEL, pozn. 58, s. 24 
61 ŠMEJKAL, pozn. 59, s. 8 
62 ŠMEJKAL, pozn. 59, s. 9 
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rovněž v jeho malířské tvorbě. Vliv čínského písma a čínské kaligrafie se projevuje ve 

Sklenářově kaligrafii a od poloviny 50. let ji lze vnímat jako proměněnou právě tímto 

vlivem.63  

Sklenářova práce na krásné knize se týkala návrhu obálek, postupně k tomu přibyly 

grafické úpravy a ilustrace. První vytvořené obálky upoutávají svou kresbou, později ke 

kresebné obálce připojuje písmo. Nejedná se o vlastní návrhy, ze začátku obkresloval vybrané 

typy písem, později se pouští do vytvoření svých vlastních.64  

Z raného Sklenářova období pocházejí obálky knih „Eda a Sága o Grettim“. Oproštění 

písma od jakékoliv předlohy je patrné na obálce knihy K. Havlíčka Borovského „Kniha 

veršů“. První významné uznání i ze zahraničí (Lipsko, 1959) přinesla Sklenářovi obálka ke 

Goethově „Faustovi“. Stejně významného ocenění se dostává přebalu knihy „Glass in 

Czechoslovakia“ v Bruselu 1958 a Lipsku 1959. V této době již Sklenář užívá výhradně 

vlastních návrhů písma. Dokládají to obálky ke knize K. Havlíčka Borovského „Básnické 

dílo“ (1962) nebo Michelangelův „Luk“ (1964). Významná je jak z pohledu výtvarného, tak i 

knižní grafiky působivá obálka knihy Caroliny Marie de Jesus „Smetiště“.  

Pro obálky Zdeňka Sklenáře jsou také typické jeho knižní značky, jimiž Sklenář 

doplňuje zadní stranu přebalu. Jedná se o propagační zkratky nakladatelství. 65 

 

Ve výtvarném světě je Zdeněk Sklenář považován za umělce, individualistu, jehož nelze 

zařadit do žádné z uměleckých či myšlenkových tendencí nebo skupin. V jeho malířském díle 

nacházíme prvky surrealismu, poetismu, inspiruje se secesí, po návratu z Číny jsou jeho 

obrazy typické dynamickou obrysovou linií. Sklenářovo malířské dílo není příliš početné, 

považuje se však za neobyčejně kompaktní.66 Jeho nezaměnitelný osobitý styl je 

rozpoznatelný i v tvorbě knižních obálek, grafických úprav, ilustrací a plakátů. V roce 1973 

byl Sklenářovi udělen titul zasloužilý umělec a získal řadu cen – zlatou a dvě stříbrné medaile 

IBA Lipsko 1959, zlatou medaili IBA Lipsko 1964, cenu Marie Majerové 1965, cenu Bienále 

Brno 1966, cenu nakladatelství Odeon 1967 a v neposlední řadě ocenění v soutěži 

Nejkrásnější české knihy 1967, 1968 a 1969.67 
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3.5 Zdenek Seydl (1916-1978) 

Ačkoliv lze Zdenka Seydla považovat za další osobnost, jehož tvůrčí práce je právem 

vnímán jako všestranná, nejvýraznější a pro nás také nejvýznamnější je jeho působení 

v knižní grafice. Seydlovy knižní obálky a ilustrace jsou co do četnosti nejvýznamnější oblastí 

jeho výtvarného projevu, věnoval se však také tvorbě divadelních a filmových plakátů, 

animovaných filmů, jevištních a kostýmních návrhů, grafice, malbě, plastice a tvorbě 

dekorativních předmětů užitého umění. Návrhům knižních obálek se začal věnovat počátkem 

40. let, během následujících čtyř desetiletí upravil téměř 1500 knižních titulů, desítky knih 

ilustroval a sám jich několik napsal.68 

Zdenek Seydl pochází původně z Třeboně, kde se 29. dubna roku 1916 narodil, avšak 

své dětství prožil u dědečka a babičky v Táboře. Vzpomínky z tohoto období se často odrážejí 

v povaze jeho výtvarného projevu. Již od dětství se věnoval kresbě, v pouhých třinácti letech, 

v roce 1929, získal za své kresby z let 1920-1929 první cenu na Mezinárodní výstavě dětské 

kresby v Mánesu.69 V téže době si všiml jeho nadání sochař Karel Pokorný, který byl jeho 

nevlastním otcem, a začal ho podporovat. Určitý vliv mělo i přestěhování rodiny do Prahy, 

kde se Seydlovi začal otvírat nový velkoměstský umělecký svět. V období 1932-1933 Seydl 

absolvoval jednoleté školení v grafických technikách na Státní grafické škole u profesora Jana 

Konůpka. Důležitým pokračováním jeho studií byla tiskárenská praxe, kterou v letech 1933-

1936 absolvoval v České grafické Unii, kde se vyučil sazečem. V roce 1936 ve svých studiích 

grafiky pokračuje na Uměleckoprůmyslové škole u profesora Františka Kysely, kde 

absolvoval roku 1941. Díky Kyselovi Seydl rozvíjí své nadání nejen v užité grafice a 

typografii, ale také v malbě a plastice. Po dokončení studií se Seydl věnoval volnému umění, 

zejména malbě a kresbě. Malba však brzy ustoupila do pozadí, neboť v letech 1945 až 1950 

pracuje na řadě zakázek z různých oblastí užitého umění. Volné grafice se věnuje v průběhu 

50. let, postupně však začíná převažovat práce v nakladatelství, která se nakonec stane 

nejdůležitější. Návrhům knižních obálek se Seydl věnuje od 40. let. Své první návrhy 

realizoval pro nakladatelství František Borový, dále pro nakladatelství Alois Hynek aj. Jeden 

z prvních návrhů knižních obálek pro titul „Máta peprná“ od Michala Sedloně je již 

zpracován výrazně kaligraficky. 70 
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70 BYTELOVÁ, pozn. 68, s. 24-28 



27 
 

Důležitým mezníkem v Seydlově profesním životě je vznik státního nakladatelství 

Československý spisovatel, jež se stalo kmenovým nakladatelstvím Svazu československých 

spisovatelů. Od jeho vzniku dvacet pět let řídil Zdenek Seydl výtvarnou redakci 

nakladatelství. Tato funkce Seydlovi umožnila vytvořit řadu profilových edic nakladatelství, 

jež se vyznačovaly nápaditostí a výraznou vizualitou. Tituly většinou spojuje jednotný 

koncept obálky, avšak Seydl každou obálku či přebal pojímá odlišným způsobem – užitím 

jiné barvy, reprodukce, fotografie, dalšími různorodými obměnami. Kromě úpravy přebalů 

jednotně zpracovává také vazbu, předsádku, titulní list, tiráž, záložku, ořízku a pro některé 

edice navrhuje také loga.71 

Seydlovy obálky lze charakterizovat jako výrazné a osobité, vyznačují se pestrostí 

barev, hravostí, abstraktním členěním, originalitou. Seydl neopomíjel ani hřbetní grafiku, díky 

které knihy dokázaly upoutat čtenáře i z polic obchodu. Kombinoval různé výtvarné metody, 

od ilustrační kresby po dokumentární fotografii. Část jeho knižní tvorby je založena na 

autorském písmu, výrazným prvkem obálek jsou písmové kompozice, které často zpracoval 

kaligraficky. Takovým příkladem je např. „Krakatit“ Karla Čapka (1948), jehož název na 

obálce je tvořen rukou kreslenými objemnými písmeny. Právě tento lettristický způsob je pro 

Seydla typický a objevuje se v průběhu jeho další tvorby, např. u knih Vladimíra Neffa 

vydaných v Československém spisovateli v letech 1957-1961 „Sňatky z rozumu“, „Císařské 

fialky“, „Zlá krev“ a „Veselá vdova“, dále u „Legendy Emöke“ Josefa Škvoreckého (ČS, 

1963), v koncepci Erenburgova triptychu „Lidé, roky, život“ (ČS, 1962, 1963, 1967) na 

obálce „Komu zvonia do hrobu“ od Ernesta Hemingwaye (Slovenský spisovateľ, 1959), na 

obálce a vazbě knihy „Panoptikum“ od Kurta Tucholskyho (Mladá fronta, 1963). Tato záliba 

v písmových kompozicích přes celý formát knihy vychází i ze Seydlovy znalosti obsahu 

knihy. To dokazuje i invenčně graficky řešená obálka „Procesu“ Franze Kafky (ČS, 1958).72 

Seydl byl také autorem výtvarné koncepce svazků z řady „Deset novel“ z Edice ilustrovaných 

novel. Na obálkách se nacházela příjmení deseti autorů hustě nad sebou vypsaná originálním 

ručním písmem. Seydlovo autorské hravé písmo se objevuje také na obálkách některých titulů 

z edice Spisy Jaroslava Haška.73 

Roku 1976 odchází Seydl do penze z funkce vedoucího výtvarného redakce 

nakladatelství Československý spisovatel. Zemřel roku 1978.74 
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Pro Seydlovu kaligrafii a knižní umění je typická určitá spontánnost, hravost, stejně 

tak se projevuje znalost moderního českého a evropského umění. Inspiraci čerpal 

v primitivismu, jednoduchosti a originalitě umění přírodních národů, v lidovém umění, 

v městském reklamním folkloru, starých fotografiích, asamblážích a pouťových malbách. 

Často je považován za průkopníka abstraktních tendencí v českém knižním umění na přelomu 

50. a 60. let. Výrazný kaligrafický styl nalézáme i v samotné signatuře autora. Svůj podpis 

Zdenek Seydl během let několikrát pozměnil. Jeho výtvarný projev také ovlivnila studijní 

cesta do Číny v roce 1957 a dále také spolupráce na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu na 

jaře roku 1958. Získal řadu ocenění, nejen za svá knižní díla, ale také i v oblasti filmu.75  

 

3.6 Václav Bláha (1922-) 

Václav Bláha patří mezi grafiky, jejichž výtvarná činnost má těžiště v knižní grafice. 

Rukopisné písmo na obálkách představuje pro Bláhovu tvorbu klíčový výtvarný prvek a 

zároveň je charakteristickým rysem jeho návrhů. Tím se liší od ostatních umělců a grafiků 

v této práci uvedených.  Bláha navrhoval knižní obálky, přebaly a ilustrace pro nakladatelství 

Československý spisovatel a Odeon, je autorem návrhů vizuální podoby knižních edic. 

Vytvářel a vydával i vlastní bibliofilskou edici s názvem „Hoštění“. Vedle knižní grafiky se 

také věnoval volné tvorbě.76 

Václav Bláha se narodil 10. 4. 1922 v Praze.77 Dětství prožil v pražských Košířích. 

Studium na gymnáziu ukončuje a přechází na měšťanku, ještě v roce 1937 však nastupuje to 

tiskárny na Vyšehradě, kde získal praxi v jednotlivých činnostech tiskárny. V té době se 

rozvíjí jeho zájem o literaturu a vytváří své první ilustrace. Po válce začal pracovat 

v nakladatelství Václava Petra, kde se postupně propracoval ke grafické úpravě knih a 

vytvořil několik svých prvních knižních obálek. Dříve, než od roku 1946 začal studovat na 

Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Karla Svolinského, půl roku strávil učením u 

Jaroslava Švába v Officině Pragensis.78 79 

Bláha se postupně díky svým originálním návrhům začal prosazovat jako knižní 

grafik. Práce v nakladatelství Václava Petra mu přinesla nejen cenné zkušenosti a zakázky, ale 

také mnoho příležitostí k setkání s celou řadou významných osobností nejen z výtvarného 
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prostředí. Po zániku soukromých nakladatelství končí v roce 1949 spolupráce s V. Petrem a 

začíná spolupráce se státními centrálně řízenými nakladatelstvími. Pravděpodobně 

nejvýznamnější Bláhovo působení bylo v nakladatelstvích Odeon a Československý 

spisovatel. S nakladatelstvím Odeon, kde se Bláha podílel na vizuální podobě edice Literární 

klub Odeonu a na edici zahraniční poezie Plamen, spolupracoval v 60. letech. V 70. letech 

také získává pedagogický úvazek na Uměleckoprůmyslové škole. 80 Mimo jiné v té době také 

spolupracuje se slovenským nakladatelstvím Tatran. 81 Po roce 1968 se Václav Bláha octl na 

indexu. Předcházel tomu již dřívější odmítavý Bláhův vztah k totalitnímu režimu, který 

vyústil ve vystoupení z KSČ. Díky kvalitním realizacím, kterými si získal renomé a také díky 

kontaktu s šéfredaktorem nakladatelství Odeon Janem Řezáčem získal možnost navrhovat 

obálky k několika knižním titulům. Přesto však prožívá určitou existenční a finanční krizi. 

V této době politické nepřízně se stahuje spíše do ústraní, vytváří a vydává vlastní 

bibliofilskou edici „Hoštění“, která je cílená více na okruh blízkých a kolegů z praxe. Věnuje 

se také volné tvorbě. „Pracovat pro sebe jsem chtěl, psychicky to pro mě hrálo velkou roli. Už 

předtím jsem totiž našel východisko ve vydávání vlastní edice Hoštění, určené pro přátele. Už 

název hodně prozrazuje, chtěl jsem druhé, kteří mi rozuměli a měli mou práci rádi, pohostit 

malými knížkami poezie s mými ilustracemi.“ (Bláha, 2006, s. 146) 

Bláha za své tvůrčí období vytvořil stovky knižních obálek a ilustrací, ve většině 

těchto grafických zpracování lze jednoznačně rozpoznat jeho typický výtvarný rukopis: 

dynamickou kaligrafii spojenou s barevností předsádek a záložek v jeden celek. V začátcích 

jeho výtvarném projevu nacházíme inspiraci přírodou − kombinace různých přírodních prvků 

(stromy, kořeny, vejčité tvary, trávy, kameny, skály), symboly (srdce, oči, kruh, čtyřúhelník, 

pták, krystal, nebe), ve změti tvarů i různé figury. Později kresby a akvarely ustupují a Bláha 

vytváří jen oproštěné kreslené písmo v kombinaci s jednoduchými liniemi nebo symboly. 

Neopomíná ani důraz na rozvržení plochy, to je patrné např. v „Divadelních hrách“ Bertolda 

Brechta (1-8, 1963-1989).82 

Od roku 1967 vytváří pro nakladatelství Československý spisovatel návrhy obálek 

pro básnické sbírky podle jednoduchého schématu: malý akvarel v horní půli obálky, jméno a 

dvoubarevný titul v dolní části. Takové schéma použil už dříve, např. v titulu „Slovem do 

krve“ Juliana Tuwima. Pro Československého spisovatele vytvořil obálky k titulům např. 

„Má Praho, město múz“ od Jaroslava Bednáře, „Nepravidelnosti“ od Vladimíra Stuchla, 

                                                           
80 BLÁHA, Václav, ŠETLÍK, Jiří, ed. Václav Bláha: život s knihou. Praha: KANT, 2006. ISBN 80-86970-27-2., 

s. 143 
81 LENCOVÁ, Radana, ed. Rozhovory o písmu rukopisném. Vyd. 1. Praha: Svět, 2007. 151 s. Kaligrafie. ISBN 

978-80-902986-8-2., s. 35 
82 BLÁHA, ŠETLÍK, pozn. 80, s. 7-8 
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„Ozvěny“ Evy Vrchlické nebo „Červené jahody“ Antonína Bartůška. V obdobném stylu 

pokračoval i v práci pro odeonské nakladatelství, nepoužívá však písmo kreslené, ale 

typografické. 

Pro nakladatelství Naše Vojsko vytvořil několik výrazných obálek, u kterých dává 

důraz i na zadní stranu obálky, např. „Co jsem prožil mezi piráty a bukanýry“ (1961) nebo 

„V stalingradských zákopech“ Viktora Někrasova (1963).  

Kromě zadní části obálky Bláha zpracovává často originálně i hřbety knih; několik 

takových obálek vytvořil pro nakladatelství Odeon/Klub čtenářů. Barevné obálky upoutají 

typickým Bláhovým rukopisným titulkem v kombinaci s často abstraktními ilustracemi. Tak 

ztvárnil např. dvojsvazek „Fiesta/Stařec a moře“ Ernesta Hemingwaye, „Opojení z proměny“ 

Stefana Zweiga, „Nevěsta z Lammermooru“ Waltera Scotta nebo „Žoldáci“ Roberta Stonea. 

Významná je jeho práce v celé řadě obálek pro odeonskou edici zahraniční poezie Plamen. 

Jmenujme např. „Kvílení“ Allena Ginsberga, „Černé slunce“ od Mariny I. Cvetajevové 

(1967) nebo „Lunapark v hlavě“ od Lawrence Ferlinghettiho (1962). 

Z hlediska typografie lze tvorbu Václava Bláhy srovnávat s výtvarným projevem 

Zdenka Seydla nebo Oldřicha Hlavsy. Ti se výrazně lišili od svých předchůdců typografů – 

klasiků, jakými byli František Muzika, Karel Dyrynk nebo Oldřich Menhart, i když z jejich 

prací často vycházeli. Uspořádání knižního bloku nechával Bláha v mezích tradičních 

přístupů podporujících snadnost čtení, obálky ale pojímal originálním způsobem. Využíval 

k tomu všech dostupných prostředků, akcentoval zejména kresbu a barvu. Bláhovy knižní 

úpravy jsou výjimečné zejména v ilustrační složce. V tom, jak dokážou vystihnout atmosféru 

literárních předloh a ctít jejich obsah.83 

Stejně jako předchozí osobnosti, i Václav Bláha získal v průběhu své tvorby celou 

řadu ocenění. Nejvíce jich bylo v soutěži Nejkrásnější knihy roku, dále pak různé 

nakladatelské ceny Odeonu.84 Bláhovo dílo lze považovat za v jistém smyslu neuzavřené, 

protože bylo předčasně ukončeno nepříznivou politickou situací. 

 

3.7 Jan Solpera (1939-) 

Tvorbu Jana Solpery lze charakterizovat jako tvorbu zaměřenou na grafický design, 

Solpera byl ale především písmař. Užité grafice se věnoval v plné její šíři – od navrhování 

písem a plakátů přes knižní grafiku a grafiku v architektuře až po návrhy známek a logotypů. 

                                                           
83 VRTOCHOVÁ, Gabriela. Václav Bláha / Kresby, grafika. ArtMap [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-11-16]. 

Dostupné z: http://www.artmap.cz/vaclav-blaha-kresby-grafika 
84 FABEL, Karel. Současná typografie. Praha: Odeon, 1981. Soudobé české umění., s. 36 

https://www.databazeknih.cz/autori/lawrence-ferlinghetti-97
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Sám Solpera charakter své tvorby líčí takto: „Ve svém životopise obvykle uvádím, že těžiště 

mé výtvarné činnosti je v práci s písmem, které je pro mě nejen prostředkem k vyjádření 

verbálního sdělení, ale i tím nejúčinnějším výtvarně-emotivním prvkem.“ (Solpera, 2010, 

nečíslováno) Písmem se zabývá také jako publicista.85 Téměř 30 let působil na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze jak odborný asistent.86 

 

Jan Solpera se narodil 26. 12. 1939 v Jindřichově Hradci, dětství prožil na venkově 

v jižních Čechách. Právě život na venkově a krajina jižních Čech Solperovi učarovaly a staly 

se jedním z inspiračních zdrojů jeho tvorby. V roce 1958 dokončuje studia na Výtvarné škole 

v Praze, obor Práce s knížkou a knižní vazba. Po prvním neúspěchu dostat se na Vysokou 

školu uměleckoprůmyslovou v Praze Solpera vystřídal několik zaměstnání a snaží se 

zdokonalit v kresbě. Napodruhé v roce 1959 je již na vysokou školu přijat a do roku 1965 

navštěvuje speciální ateliér knižní grafiky a plakátu pod vedením profesora Františka 

Muziky.87 Právě František Muzika spolu s Oldřichem Hlavsou v počátcích jeho tvorby 

ovlivňují Solperův vztah k typografii a formují jeho osobitý styl. Později jeho práci ovlivňuje 

zejména typograf a designér Rostislav Vaněk a americká typografie.88  

Od počátku svého tvůrčího působení byl Jan Solpera rozhodnut zaměřit se na písmo. 

Nechtěl se realizovat ve volném umění, jeho cílem bylo zaměřit se na užité umění. „Rozhodl 

jsem se, že se zaměřím na takovou práci, která nepopírá svou užitkovost. Protože mě zajímaly 

tvary naší abecedy, soustředil jsem se na typografii. Nechtěl jsem ale pasivně používat už 

existující písmena, a proto jsem si je začal kreslit.“ (Solpera, 2010, nečíslováno) Zajímaly ho 

všechny formy použití písemného projevu, včetně překročení funkce sdělení. V začátcích své 

tvorby se věnoval především návrhům plakátů. Solperova plakátová tvorba vrcholí v 80. 

letech, vytváří zejména plakáty divadelní a výstav.  Od roku 1964 do roku 1969 spolupracuje 

s časopisem Tvář, navrhuje také jejich novou osobitou značku. Od 70. let se začíná intenzivně 

věnovat knižní typografii. Zasloužil se o kreslené tituly i grafickou úpravu četných knih. Mezi 

70. až 80. lety působí jako knižní grafik v nakladatelství Odeon a současně spolupracuje s 

dalšími nakladatelstvími jako je Růže, Vyšehrad, Panorama nebo Československý spisovatel. 

Nelze opomenout ani jeho významné práce v tvorbě několika vlastních písem, např. abecedy 

Circo, Solpera, Insignia nebo Areplos.89 90  

                                                           
85 SOLPERA, Jan. Solpera: …jen písmena a číslice. Praha: Titty, 2010. nečíslováno. ISBN 978-80-254-7399-3. 
86 FABEL, Karel. Současná typografie. Praha: Odeon, 1981. Soudobé české umění., s. 58 
87 ŠTOSOVÁ, Zuzana. Grafik a typograf Jan Solpera. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého 

v Olomouci, Filosofická fakulta, Katedra dějin umění., s. 9-10 
88 SOLPERA, pozn. 85 
89 Název je opačným sledem Solperova jména.  
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Knižní typografie a kreslené písmo tvoří od 70. let základ Solperovy práce v oblasti 

knižní grafiky. Solpera se podrobně seznámil s historií písma a poznatky uplatňuje ve svých 

návrzích. Pro nakladatelství Odeon vytvořil četné návrhy knižních obálek, v nichž svým 

kresleným a typografickým písmem coby ilustračním prvkem dokáže vyzdvihnout téma či 

obsah daného titulu. Důležitým mezníkem pro Solperu bylo seznámení se s kaligrafií 

amerického písmaře Toma Carnase.91  Solpera se k inspiraci Carnasem vyjadřuje takto: „V 

racionálních kaligrafiích Toma Carnase bylo spontánní rukopisné gesto korigováno přesnou 

kompoziční úvahou. Snad každý grafický designér si tehdy chtěl vyzkoušet, dokáže-li podobné 

historizující písmařské krasobruslařské výkony také zvládnout.“ (Solpera, 2010)  

Tento vliv je patrný hned v několika Solperových návrzích, např. obálky knih 

„Balzac“ od Stefana Zweiga (1976), „Mozart Člověka génius“ Davida Weisse (1977), 

„Dostojevskij a jeho svět“ od Borise Bursova (1978) nebo dvousvazkové dílo „Voltaire“ I a 

II od Jeana Orieux. (1979). Obálky se vyznačovaly výrazným kresleným titulem, který 

zvýznamňuje historický obsah knih. V tomto stylu pokračuje i v 80. letech, vytváří tituly jako 

„Miláček Maupassant“ od Armanda Lanouxe (1985), „Život Jeana Paula“ Güntera de Bruin 

(1984) nebo „Whistler, život malíře“ od Stanley Weintrauba z roku 1987. Solperův zájem o 

historii písma je zřejmý i v dalších návrzích, patrné je to zejména u třísvazkového knižního 

díla „Alžbětinské divadlo“ I, II a III (1978, 1980, 1985). Písmo používá jako samostatný 

ilustrační prvek, který volně přechází v ornamentální ilustraci. Inspiraci čerpá ze středověkých 

a renesančních písem. Dalšími příklady kreslených titulů knih jsou např. „Alžběta a Essex“ 

(1980) od Lyttona Stracheye, Radzinskijeho „Rasputin“ (1985), „Astrofel a Stella“ Philipa 

Sidneye (1987), „Komu zvoní hrana“ od Johna Donnea (1987) nebo „Formani, vandrovníci, 

voraři“ (1988).  

Většina plakátů, knižních titulů i log Jana Solpery vznikla z malého schematického 

náčrtku. Ten dále prokresloval, stále ještě v malém měřítku. Poté toto základní schéma 

přenesl na pauzovací papír a jeho fotografické zvětšení přenesl na formát, ve kterém byl např. 

plakát vytištěn. Návrh v reálné velikosti pak ještě Solpera pracně dokresloval.92  

 

Rozsáhlá práce Jana Solpery se objevila v průběhu jeho tvůrčích let na téměř 160 

společných a autorských výstavách u nás i v zahraničí. Pravidelně se účastnil každé výstavy 

Bienále užitého umění Brno. Za svou výtvarnou činnost získal přes 40 ocenění, např. zvláštní 

                                                                                                                                                                                     
90 ŠTOSOVÁ, Zuzana. Grafik a typograf Jan Solpera. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého 

v Olomouci, Filosofická fakulta, Katedra dějin umění., s.12-13 
91 ŠTOSOVÁ, pozn. 90, s. 24-25 
92 SOLPERA, Jan. Solpera: …jen písmena a číslice. Praha: Titty, 2010. nečíslováno. ISBN 978-80-254-7399-3. 
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cenu Bienále Brno roku 1970 a 1978 nebo ocenění v soutěži Nejkrásnější knihy 1975, 1977-

1979 apod.93 94 

 

4. Kaligrafická obálka v knižní produkci  

4.1 Znalci písma Vojtěch Preissig a Oldřich Menhart 

 Jak vyplývá z předchozích profilů Vojtěcha Preissiga i Oldřicha Menharta, lze je 

považovat především za významné osobnosti české typografie.  Velkou část svého tvůrčího 

života zasvětili studiu písma a obzvláště vytváření nových, originálních písem. Jejich znalosti 

a dovednosti mají kaligrafický základ. Menhartův přístup ke kaligrafii byl o něco důslednější, 

dokonalé ovládnutí umění kaligrafie typografem považoval za nezbytné a tento přístup 

nalezneme i v jeho grafickém stylu.  

Preissigova kaligrafie se opírá především o výtvarné techniky, které Preissig nejčastěji 

používal: linoryt nebo kresba tuší. Grafiky měly často podobnou strukturu: na jednobarevném 

podkladě se nacházel titul obálky (nebo heslo na plakátě) spolu s obdélníkovou ilustrací. 

Písmo, vyryté, či nakreslené tuší, bylo taktéž jednobarevné. Až na výjimky je tvořeno 

velkými latinskými písmeny (hůlkovým písmem). Podoba písma vychází z jeho precizní 

dovednosti typografa. Má často tendenci působit jako narýsované typografické písmo, o jeho 

kresebném základě nás však přesvědčují nedokonalosti jednotlivých liter. Žádné písmeno 

v titulu není geometricky identické. Příkladem může být obálka grafického souboru „Čeští 

umělci v Americe svému národu“ [1]. Obálka je tvořena typickým Preissigovo linoryteckým 

písmem, doplněným o jednoduchou grafiku větvičky s lipovými lístky.  

Kaligrafické aspekty Preissigova písma mají základ především v technických 

možnostech rytí nebo kreslení tuší. Oproti tomu kaligrafický přístup Oldřicha Menharta 

začíná od studia jednotlivých písem a jejich liter až k následnému návrhu a překreslení.  

Bohaté kaligrafické zkušenosti získal z knih, které kaligrafoval celé, nejen jejich obálky. Za 

jednu z jeho nejvýznamnějších prací tohoto druhu je považováno Menhartovo zpracování 

„Kytice“ K. J. Erbena [2]. Titulní list je tvořen různými kaligrafickými písmy. Autora a název 

edice Menhart nadepsal jemnou kaligrafií, kterou napodobil typografické písmo – na první 

pohled vypadají litery stejného druhu naprosto identicky a jsou oproštěny od jakéhokoliv 

dekoru. Avšak název díla již v sobě nezapře kaligrafické vykreslení. Jednotlivá písmena 

tvořící slovo Kytice jsou ve své plnosti vyšrafována a ozdobena decentní kytičkou. Vkusně 
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vykreslena je také iniciála A nakladatelství Atlantis, lemována věncem z lístků. Menhart zde 

osvědčil citlivý přístup k tématu, vzhled knihy působí elegantně a přitom jednoduše.  

Dalším typickým prvkem Menhartovy kaligrafie jsou zdobné kaligrafované iniciály. 

Ty se objevují jak uvnitř knihy v textu, tak i na obálce v titulu názvu. Takovým příkladem je 

dílo „Korunovační řád českých králů“ [3] z roku 1941. Kromě několika kaligrafovaných 

vkusných iniciál v textu knihy nalezneme velmi zdobnou iniciálu písmena K v titulu názvu na 

obálce. Písmeno K slova korunovační svým rozměrem ohraničuje řádky zbylých slov a je 

tvořeno ornamentálními prvky. Zbylé litery opět potvrzují Menhartovu schopnost dokonale 

napodobit typografické písmo. Menhart nás zde také přesvědčuje o svém smyslu pro detail, 

který lze identifikovat v náznaku ornamentu ostatních písmen K a písmena R. Obálka je 

doplněna jednobarevnou ilustrací panovníka.  

Obálky tvořené Preissigem a Menhartem jsou často ve svém vzhledu harmonické a 

jednoduché, mají v citlivě rozvrženém formátu obálky vhodně umístěný titulek a odpovídající 

ilustrace. U písma je kladen důraz na funkčnost a čitelnost, s kaligrafií ani jeden 

neexperimentuje. Celkový dojem vychází z typografického přístupu – zvláště u Preissiga je i 

přes drobné odchylky jednotlivých liter patrná uniformovanost titulků. To je také podmíněno 

typem publikací, pro které grafiku vytvářel. Většinou se jednalo o politické dokumenty nebo 

časopisy a propagační materiály. Menhart prokazuje větší schopnost svou kaligrafií napodobit 

typografické písmo, ale nelze zde hovořit o uniformním vzhledu. Písmo přizpůsobuje 

tematicky obsahu knihy, jednalo se zejména o klasická literární díla. Oba grafici působili 

především v první polovině 20. století, tedy v době, která předcházela postupnému 

výtvarnému uvolňování a experimentování s písmem a důraz byl kladen na vytvoření nových, 

funkčních písem.  

 

4.2 Kaligrafie Karla Svolinského a Zdeňka Sklenáře 

 Ačkoliv Karel Svolinský patří do stejné generační skupiny jako Oldřich Menhart a 

práci na krásné knize se oba začali věnovat již v době svého studia, jeho profesní cesta měla 

spíše výtvarnou tendenci. Karel Svolinský uplatňoval ve svých návrzích především ilustrace. 

Jeho knižní obálky stojí více než na písmu na jejich výtvarném zpracování a ilustraci. Přesto 

vytvořil řadu působivých obálek, kde vedle jeho charakteristické ilustrace vyniká 

i kaligraficky zpracovaný titulek.  

 Jeden z jeho prvních návrhů bylo výtvarné zpracování titulu „Sedmikráska“ Jaroslava 

Durycha z roku 1927. [4] Vedle sedmi kreseb k textu Svolinský vytvořil decentní obálku 

s motivem motýla. Úhledným, psacím písmem nadepsal název a jméno autora. Celkově 
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obálka působí velmi jemně, téměř nevýrazně, oproti knižním obálkám, které tvořil v pozdější 

době. Výrazně rozdílnou je např. obálka spisu Augustina Gemelliho „Františkánské poselství 

světu“ z roku 1948 [5]. Na obálce Svolinský zkombinoval podobiznu sv. Františka z Assisi 

s netypickým kaligrafickým písmem. Písmo vytvořené viditelně od ruky tenkými linkami 

působí místy až kostrbatě. Ilustrace je doplněna jednoduchými dekorativními prvky v podobě 

hvězdic, ptáků a květin. Odvážně přistupoval také k obálce knihy „České legendy“ Jiřího 

Horáka (1950). [6] Obálce dominuje výrazná akvarelová ilustrace postavy panovnice. Ve 

zbylém prostoru je zakomponován tuší napsaný název knihy a v horní části jméno autora. 

Písmo se neřídí žádnými pravidly, linie jsou nerovné, hrubé, záměrně působí neupraveně a 

ledabyle. Opět se zde objevují doplňující dekorativní prvky květin a ptáka.  

 Obálky Karla Svolinského lze hodnotit jako velmi osobité, Svolinského výtvarný 

rukopis je nezaměnitelný. Celkově získává větší prostor ilustrace než samotné písmo. To je 

zcela oproštěno od snahy působit formálně a více než s funkční stránkou písma Svolinský 

pracuje s jeho výtvarnou podobou. 

 V podobném duchu pracoval i Zdeněk Sklenář. Ačkoliv se knižní grafikou zabýval až 

v pozdějším období své profesní kariéry a zcela bez jakýchkoliv předchozích zkušeností, 

získal si mezi knižními grafikami a ilustrátory přední místo. Zhruba od konce 50. let se 

Sklenář v tvorbě knižní grafiky uvolňuje, nejvýrazněji se to projevuje v jeho návrzích písma. 

Významnou obálkou je např. „Básnické dílo“ Karla Havlíčka Borovského z roku 1962. [7] 

Obálka je založena na barevné kompozici dílčích písmen, neobjevuje se zde žádná ilustrace. 

Sklenář si zde hraje především s velikostí jednotlivých liter a barevně vyplňuje otvory 

některých z nich, jednotlivá slova názvu a jména autora vzájemně kombinuje. Vše je 

umístěno na černém podkladě.  

Za velmi netradiční grafické zpracování lze považovat obálku knihy „Luk“ 

(Michelangelo Buonarroti, 1964) [8] Kompozice je velmi podobná jako u Básnického díla: na 

tmavém podkladě kombinuje název se jménem autora. Sklenář zde opět pracuje s barvami, 

jednotlivá písmena jsou napsána tenkou linkou a překrývají se s kostrbatým ornamentem. 

Linie písma nemá žádná pravidla, některé litery jsou menší, jiné větší a jsou různých tvarů. 

Díky překrývaní různých motivů působí obálka poněkud chaoticky.  

I přesto, že Zdeněk Sklenář nebyl typografem, ve svých návrzích obálek a přebalů 

pracuje především s písmem, dává mu prostor na celé ploše obálky a zřídka obálku obohacuje 

i o ilustraci. Zejména v pozdějších návrzích je patrná tendence s písmem experimentovat. 

Tento trend se nejvíce začal rozvíjet právě v 60. letech, čitelnost a uhlazenost písem začaly 

ustupovat výtvarné a estetické hodnotě písma. 
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4.3 Originální rukopis Zdenka Seydla a Václava Bláhy 

 Zdenek Seydl a Václav Bláha stojí za stovkami návrhů knižních obálek. Oba 

spolupracovali s předními českými nakladatelstvími 20. století, navrhovali knižní grafiku i 

vzhled celých edic. Jejich tvorba je velmi rozmanitá a tematicky by vystačila na samostatnou 

kvalifikační práci. Působili zejména v druhé polovině 20.století, tedy v době, kdy se podoba 

knižních obálek výrazně proměnila. Výtvarná stránka je velmi uvolněná, grafici a výtvarníci 

(zejména pak Zdenek Seydl a Václav Bláha) experimentují s formátem, vedle avantgardních 

kreseb se na obálkách objevují také fotografie a různé koláže. Nepracují jen se samotnou 

obálkou, výtvarně zpracovávají také vazbu, předsádku nebo hřbet knihy. Ilustrace jsou často 

abstraktní, hojně se objevují opakující se motivy a barevné variace knižních edičních titulů. 

Čím dál častější je především originální práce s písmem, důležitá již není jejich funkčnost, ale 

výtvarné zpracování. 

Zdenek Seydl často pracuje s písmem jako se samotnou ilustrací obálky knihy. 

Kombinuje tak typografické písmo, kterým je nadepsán titul a jméno autora s kaligrafickým 

písmem, kterým zvýrazňuje názvy nebo i téma dané knihy. Některé obálky jsou založeny 

pouze na jeho autorském písmu, titul knihy a jméno autora tak zaplňuje celý formát knihy. 

Seydl pracuje i s tvary jednotlivých liter: písmena mohou připomínat i zvířata nebo bytosti, 

mnohdy písmo bilancuje na hranici čitelnosti a Seydl cíleně usiluje o vzhledovou 

nedokonalost. Jedna z jeho raných prací (1944) je obálka titulu „Máta peprná“ (Michal 

Sedloň). [9] Obálka je typickým příkladem toho, jak Seydl využil celého prostoru obálky. 

Černé písmo na světlém podkladě oprostil od jakýchkoliv pravidel, písmena se i s řádkem 

mírně svažují a působí, jako by byla v pohybu. Linie některých liter jsou záměrně hranaté a 

nedokonalé. Přesto patří tato obálka spíše mezi střídmější, obzvlášť co do barevnosti.  

Seydl pracuje s celou plochou obálky běžně, začíná však více experimentovat 

s barvami. Vytváří jednotný vzhled obálek pro edice nebo pro knihy stejného autora 

v různých barevných variacích nebo variacích motivů. Takovým příkladem mohou být 

romány Vladimíra Neffa. Obálka první z nich, „Sňatky z rozumu“ (1961) [10] je rozvržena ve 

žlutočerné kompozici s výrazným kaligrafickým písmem. Opět zde Seydl využívá celé plochy 

obálky, písmo se nachází v jednotlivých žlutých či tmavých řádcích, písmena postrádají 

symetričnost a úhlednost. Stejnou grafikou tak navazuje na další Neffovy tituly jako 

„Císařské Fialky“, „Zlá krev“ nebo „Veselá vdova“ [11], [12], [13], vždy v barevné obměně. 

Zdenek Seydl prokazuje také cit vystihnout pouhým písmem i tematickou obsažnost dané 

knihy. Příklad obálky, na které má písmo roli ilustrace a podtrhává téma románu, je kniha „O 
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humoru v životě a v umění“ (1961) od Karla Poláčka. [14] Kombinuje zde typografické 

písmo, kterým nadepsal jméno autora, název a nakladatele s hravou kaligrafií slov „Haha, 

hehe, haha“, která zaplňují dvě třetiny obálky. Litery jsou posazeny na oranžovém pozadí, 

opět působí velmi neupraveně, jedno písmenko je úzké, druhé široké, vyplněny jsou černými 

body. Linie Seydl kreslil od ruky, bez žádných pravidel, celkový tvar podtrhuje samotné 

citoslovce smíchu. 

Václava Bláhu lze považovat za představitele, který jako jediný pracoval 

s kaligrafickým písmem téměř výhradně. Bláhova kaligrafie je však mnohem čitelnější, více 

než s písmem experimentuje s výtvarnými technikami a abstraktními ilustracemi, kterými se 

snaží vystihnout atmosféru knihy. Písmo působí vedle neupravených a velmi expresivních 

liter Seydla nebo Sklenáře jemně a jednoduše. Kaligrafii vytváří od ruky jedním tahem, 

písmena se nesnaží napodobit strojové typografické písmo, přesto si ve svém viditelném 

rukopisu zachovává upravený vzhled. Bláha pracuje s rozvržením obálky a umístěním názvu 

a autora, které má často geometrickou tendenci. Patrné je to například na obálkách souboru 

her Bertolda Brechta: „Divadelní hry“ (1963-1989) [15]. Úhledné jednoduché písmo zasadil 

do barevné geometrické kompozice, která pokračuje i na hřbetu obálky. Celý knižní soubor 

byl vydán v této stejné grafické úpravě v různých barevných variacích.  

Stejně jako Zdenek Seydl, i Bláha navrhoval obálky pro přední česká nakladatelství a 

stojí za grafickým zpracováním celých edic. Tou nejvýznamnější je edice Plamen 

nakladatelství Odeon, která byla vyhrazena světové poezii 20. století. O většinu obálek se 

zasloužil právě Václav Bláha. Bláha svými návrhy dokazuje, že zná bezpečně obsah 

básnických děl a velmi citlivě ho dokáže vystihnout. Své charakteristické kaligrafické písmo 

kombinuje s jednoduchou, avšak výstižnou ilustrací. Nezanedbává ani zadní stranu obálky, 

hřbet či záložku přebalu, pracuje s knihou jako s celkem. Takový přístup můžeme vidět 

například na obálce z roku 1964 básnické sbírky „Manhattan“ Kennetha Fearinga [16]. 

Písmo propojuje s ilustrací obdélníkových tvarů, která může připomínat mrakodrapy a 

mohutnou architekturu newyorské čtvrti. Tento jednoduchý motiv obdélníků pokračuje i na 

zadní straně obálky. Dalším příkladem Bláhovy schopnosti využít prostoru obou stran obálky 

včetně hřbetu je obálka knihy „Stařec a moře“ Ernesta Hemingwaye (1989) [17]. Na žlutém 

podkladě se jednoduché linie písma doplňují s výraznou abstraktní ilustrací, kterou nalezneme 

i na zadní straně obálky.  

 



38 
 

4.4 Historizující písmo Jana Solpery 

 Písmo Jana Solpery se svým stylem a přístupem výrazně liší od ostatní tvorby 

předchozích grafiků. Jeho kaligrafie tkví v naprosté dokonalosti linek, litery vykresluje 

s důkladnou precizností a dbá na každý detail. Solperovo předností je především schopnost 

bezpečně napodobit historické styly písma. Tato schopnost pramení z jeho hlubokého zájmu a 

studia vývoje písma. Charakteristickým znakem jeho písma jsou časté ornamenty, které jsou 

součástí samotných písmen nebo je umně komponuje do titulů a volně proměňuje v ilustraci. 

Tato tendence navozovat historizující dojem písma vychází také z žánru knih, jejichž obálkám 

se Solpera věnoval. Jednalo se zejména o publikace s historickým tématem nebo o 

významných dějinných osobnostech. Svým písmem tak dokáže skvěle vystihnout atmosféru 

daného dokumentu.  

Výstižným příkladem výše popsaných rysů Solperova písma je třísvazkový knižní soubor 

„Alžbětinské divadlo I – Shakespearovi předchůdci, II – Shakespearovi současníci a III – 

Drama po Shakespearovi“ z let 1978, 1980 a 1985 [18], [19], [20]. Solpera zde využívá 

celého prostoru obálky a zaplňuje ho výraznými ornamenty jednotlivých liter. Nezůstává jen 

u písma, ornament písmena A slova Alžbětinské kombinuje s barevnou ilustrací. Všechny tři 

svazky na sebe navazují podobnou kompozicí, jen mírně se odlišují v detailech kresby 

ornamentů. Grafika celkově navozuje starobylý dojem a svým stylem podtrhává období 

renesance, do kterého Alžbětinské divadlo patřilo.  

Dalším příkladem Solperova ornamentálního písma můžeme nalézt na obálce titulu „Alžběta 

a Essex“ (1980) [21]. Na rozdíl od předchozí ukázky písmo nemá takovou tendenci působit 

historizujícím dojmem, ale opět zde hraje podstatnou roli zdobná dekorace v podobě 

ornamentu a propojení s ilustrací portrétů. Písmo svou velikostí zaplňuje celý formát obálky a 

stává se zároveň ilustrací.  

Solperova tvorba svým přístupem odkazuje k precizní kresbě písma Oldřicha Menharta. 

Písmo tvoří promyšlenou a propracovanou kompozici. Na rozdíl od výše uvedených autorů 

s písmem a ilustrací neexperimentuje, plně jim ponechává jejich funkčnost a přehlednost, 

avšak neděje se tak na úkor estetické hodnoty písma. Naopak prokazuje mimořádnou 

schopnost ve vykreslení složitého dekoru a umění ilustrativně sladit písmo s obsahem 

knižního titulu.  
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Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření uceleného přehledu o užití 

kaligrafie v knižní obálce na základě porovnání kaligrafického písma vybraných typografů a 

umělců a zhodnocení vybraného souboru knižních obálek. Výběr autorů a jejich 

reprezentativní ukázky obálek jsem provedla s úmyslem poukázat na poměrně velkou 

rozmanitost kaligrafického písma v tvorbě knižních obálek v období 20. století. Každý 

z vybraných autorů se liší nejen formou svého rukopisu, ale celkově svým výtvarným 

projevem a technickým přístupem.  

Zásadní odlišnosti v práci uvedených autorů vycházejí z několika předpokladů. 

Prvním z nich je dobový kontext. Kaligrafický přístup Vojtěcha Preissiga nebo Oldřicha 

Menharta vychází z jejich dlouholeté praxe v navrhování a kreslení typografických písem. 

Oba podstatnou část své umělecké kariéry zasvětili snaze vytvořit pro české prostředí vlastní 

typografické písmo, které by esteticky a funkčně vyhovovalo knižní produkci. Jejich 

kaligrafie je ve své podstatě ručním překreslením tiskového písma. Ačkoliv řada výtvarných 

směrů začala postupně pronikat od 1. poloviny 20. století i do návrhů knižní grafiky, stále byl 

kladen důraz především na funkčnost a čitelnost písma.  

Karel Svolinský a Zdeněk Sklenář patří do stejné generace. V jejich kaligrafickém 

projevu se objevuje postupné uvolňování a odvaha využívat možností ručně kresleného 

písma. V celkovém rozvrhu obálky získává větší prostor ilustrace. To si u Svolinského a 

Sklenáře můžeme vysvětlit tím, že se jejich tvůrčí dílo neomezovalo jen na knižní produkci. 

Oba jsou především všestrannými výtvarníky. Zatímco pro typografy V. Preissiga a O. 

Menharta bylo základem jejich tvůrčí činnosti samotné písmo, návrhy K. Svolinského a Z. 

Sklenáře se vyvíjely jiným, více uměleckým směrem. Proto knižní obálky komponují s větším 

důrazem na výtvarné zpracování písma i ilustrace.  

Zejména v 2. polovině 20. století již můžeme zaznamenat silný vliv četných 

uměleckých směrů, které pronikaly i do knižní grafiky. Zdenek Seydl a Václav Bláha patří 

mezi autory, jejichž kaligrafické písmo je založeno na osobitém kreslířském projevu. Písmo je 

zcela oproštěno od technických pravidel a uniformity. Zejména Seydl se nebojí s písmem 

experimentovat, často na úkor čitelnosti a přehlednosti. Celkový vzhled obálky je více 

expresivní, oba umělci využívají emotivního působení písemného a ilustračního projevu, 

stylově se jejich projev blíží abstrakci.  

I přes různorodé příklady kaligrafického písma prokazují všichni uvedení autoři 

schopnost pracovat nejen s vizuální podobou textu a celkovým výrazem knižní obálky, ale 

také vystihnout nebo alespoň přiblížit obsah knihy. Po prostudování jednotlivých uměleckých 
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profilů a ukázek si lze povšimnout, že určitou roli v kaligrafickém projevu hraje také literární 

druh nebo žánr knih, pro kterou byla obálka komponována. U Vojtěcha Preissiga se jednalo 

zejména o propagační a politické dokumenty, jejichž nápisy a hesla vyžadovaly čitelné a 

přehledné písmo, ilustrace dětské literatury odpovídají svému žánru. Většina uvedených 

autorů navrhovala obálky české nebo světové beletrie, tomu odpovídalo zvolené písmo i 

ilustrace, kterou vytvářeli s citem pro tematický obsah knižního titulu. Výtvarný rukopis 

Václava Bláhy se objevil na četných obálkách edic nakladatelství Odeon, mezi nimiž vyniká 

jednotná vizuální podoba obálek knih světové poezie edice Plamen. Písmo umně komponuje 

s jednoduchými ilustračními prvky, kterými výstižně vyjadřuje atmosféru básnických sbírek. 

Nejtěsnější propojení osobité kaligrafie s obsahem knihy nalézáme u Jana Solpery. Solpera se 

svým rukopisem, jehož inspiraci nalézáme ve středověkých a renesančních písmech, 

zvýznamňuje historické téma publikací.   
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